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Wyzwanie w Pracowni Słowa 13-16.11. 2017 

 

DZIEŃ 1 – pytanie: 

1. W jakim celu/ w jakich celach prowadzisz swój fanpage? 

 

a. Promocyjnym (tu informuję o moich usługach) 

............................................................................................................... 

b. Sprzedażowym (tu sprzedaję swój produkt) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c. Powiększania listy mailingowej (stąd zbieram nowe adresy do bazy) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

d. Poszukiwania partnerów/sponsorów/agentów (tu wyszukuję osoby do 

współpracy) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

e. Inne (jakie?) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

DZIEŃ 2 – pytanie: 

2. Jakie są wartości Twojej marki? 

 

a. Dlaczego to robisz? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

b. Jakie korzyści dajesz swoim Odbiorcom? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c. Jaką ma osobowość? 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

d. Co ją wyróżnia? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

e. Inne (jakie?) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DZIEŃ 3 – pytanie: 

3. Jaka jest Twoja grupa docelowa? 

 

a. Jaki jest: wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie, 

zawód, zainteresowania? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

b. Jaką Twój Odbiorca ma trudność/potrzebę, na która odpowiadasz? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c. Jakie ma marzenie/do czego dąży w Twoim zakresie usług? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DZIEŃ 4 – pisanie i komentowanie 

Gdy odpowiesz sobie na te pytania, będziesz wiedziała, jako kto, do kogo i w 

jakim celu piszesz na Facebooku. A wtedy pozostaje Ci  już tylko trening samego 

pisania – jak zaczynać, żeby zgarniać uwagę Czytających, jak ją utrzymywać i jak 

kończyć, żeby chcieli więcej. Pisz, jak najwięcej i szukaj feedbacku, bo tylko w 
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ten sposób możesz się rozwijać – pisząc, popełniając błędy, ucząc się i pisząc 

dalej. Lepiej.   

Szukaj feedbacku tu wśród uczestniczek wyzwania, które zadeklarowały się jako 

Twoje potencjalne Klientki (utożsamiły się z Twoim  wtorkowym opisem 

Klientki). I szukaj feedbacku później. Trenuj.  

 

 

A jeżeli potrzebujesz jednak trenera, to jestem. Mam dla Ciebie kameralną 

grupę. Przyjmę do niej tylko 5 osób. I trenować będę indywidulanie z każdą z 

Was. Mam mapę, kompas i doświadczenie. I znam dobrze drogę. Przeszłam ja 

już z 2 grupami. Ruszamy razem 23.11? 

 

Razem stworzymy odpowiedni dla Ciebie plan postów. Odkryjemy język zgodny 

z wartościami Twojej marki . Dopracujemy 5 pierwszych postów i listę tematów 

na cały miesiąc. Potem będziesz już umiała pisać je sama. 

 

Chcesz przyciągać większą ilość klientów? Chcesz generować większy ruch na 

swoim profilu? Zacznij pisać angażujące posty. Nauczę Cię tego w 6 tygodni. 

 

Jeżeli jesteś zainteresowana, zapisz się 

tutaj  https://www.subscribepage.com/e6i5h0   Wtedy będę mogła przesłać Ci 

wszystkie informacje i zaprosić na bezpłatny mini warsztat. 

 

https://www.subscribepage.com/e6i5h0

