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Jeżeli masz blog, to masz gazetę. I jesteś jednoosobową redakcją. 

Dobrze wiesz, ile to pracy - wybrać ogólną strategię i bieżące tematy, 

napisać teksty, dopracować je, przygotować pod SEO, opatrzyć 

ilustracjami, opublikować, wypromować... No, pracy dla całego 

zespołu. Jakbyś była redaktor naczelną, sekretarzem redakcji, 

dziennikarką, korektorką, graficzką, wydawcą i działem promocji w 

jednym. To niesamowicie angażujące, dlatego to ważne, żeby Twój 

blog pracował dla Ciebie. 

 

Jeżeli chcesz, żeby przynosił Ci zyski, naśladuj największe tytuły 

prasowe - rób regularne i szczegółowe badania czytelnicze. Inaczej - 

badaj swoich Odbiorców i ich potrzeby.  

 

Wtedy będziesz w stanie stworzyć skuteczną strategię i wybrać listę 

strategicznych tematów. Będziesz w stanie stworzyć blog, który będzie 

pracował dla Ciebie. 

 

A jeżeli nie potrafisz zrobić tego sama, zapraszam Cię do wspólnego 

stworzenia takiego bloga. Zbieram teraz dwie 5-osobowe grupy 

warsztatowe, z którymi przejdę proces ustalania strategii bloga, listy 

strategicznych tematów, pisania i dopracowywania wybranego tekstu. 

Z którymi wypracuje najlepszy sposób komunikowania się z 

Odbiorcami. W pierwszej grupie mam już komplet, zostały jeszcze  

miejsca w drugiej. Jeżeli chcesz wystartować ze mną 23 kwietnia, 

napisz do mnie. Od razu, zanim zacznę oficjalną sprzedaż. 
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Bo musisz wiedzieć, że jestem starą Smoczycą, która zjadła zęby na 

pisaniu. Od 18 lat pożeram ludzkie życia i opisuję je w "Sensie", 

"Zwierciadle" i winnych tytułach. Albo w moich książkach. Od 11 lat 

uczę tego innych. Od roku robię to online. 

Uczę latania i pisania zaklęć, jak na Smoczycę przystało. A więc tego, 

jak pisać lekko i skutecznie. Tak, żeby inni chcieli, chcieli i chcieli więcej. 

Uczę różnych form potrzebnych w biznesie online - postów, artykułów, 

tekstu "o mnie", oferty, landingu, newslettera... Biorę na ruszt 

pojedynczo albo małą grupkę do pieca. I zapewniam podróż na drugą 

stronę, gdzie nie ma krytyków, blokad, trudności. Jest tylko lekkość i 

latanie. Zaprowadzę Cię tam, gdzie słowa pracują dla Ciebie. Wskakuj 

do mojej pieczary: www.magdalenabialecka.pl 
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Po prostu. Zacząć. O ile Twoje powody niezaczynania to zwykłe 

wymówki. Typu: "Nie mam czasu.", "Zrobię to jutro.", "To nie takie 

ważne.". 

 

Wiesz, co najlepiej zrobić z taką wymówką? Zamienić je na pytanie. I 

potraktować je poważnie. Zapytaj samą siebie: "Naprawdę nie mam 

czasu na założenie bloga?". I zastanów się. Zapewne nie masz 

zaplanowanego na to czasu. Potem zadaj sobie drugie pytanie: "Czy ja 

naprawdę zrobię to jutro?". Jeżeli mówiłaś tak wczoraj, przedwczoraj, 

tydzień temu i wcześniej, to zapewne nie. I znów dojdziesz do potrzeby 

zaplanowania tego. I wreszcie zadaj sobie pytanie: "Czy to nie jest 

ważne?". I tu odpowiedzi mogą być różne. Bo może naprawdę 

uważasz, że prowadzenie bloga nie jest ważne. Może masz inny 

pomysł, inną strategię na gromadzenie wokół siebie swoich 

Odbiorców. Bo możesz mieć blog, ale możesz mieć też kanał na 

YouTube albo podcast. Tylko przewaga bloga polega na tym, że on 

należy tylko do Ciebie. Jest kawałkiem Twojego Królestwa w Sieci, 

Twojej strony. I nie zależy od właściciela żadnej platformy online. Blog 

jest Twój. I tylko Twój. 

 

Blog to Twoja gazeta. Wypuszczasz ją tak często, jak chcesz. Możesz 

utworzyć miesięcznik, dwutygodnik albo tygodnik. Ty nadajesz jej 

kierunek, budujesz jej strategię i tworzysz zawartość. Dostarczasz 

atrakcyjnych treści dla swoich Czytelników. I jednocześnie zachęcasz 

ich do zakupu swoich produktów. Bo w Twojej gazecie wszystkie strony 

reklamowe należą do Ciebie. Wykorzystujesz je według swojego 

uznania albo raczej zgodnie ze swoją strategią działania i sprzedaży. 
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I faktycznie dobrze jest tę strategię mieć. Bo wtedy zmierzasz z mapą 

do celu. Nie tracisz czasu na poszukiwanie ścieżek. I przede wszystkim 

nie tracisz pieniędzy, które mogłabyś zarabiać. Albo inaczej - które 

Twój blog mógłby zarabiać dla Ciebie. 

 

Dlatego pierwszy krok to strategia. Drugi lista strategicznych tematów. 

Trzeci to wystartowanie z pisaniem. A więc - wybranie tematu, 

znalezienie sposobu na przedstawienie go, napisanie tekstu, 

dopracowanie go i publikacja. 

 

O strategii i strategicznych tematach nie będę nic pisać, bo obie te 

rzeczy wymagają zebrania szczegółowych danych i ich analizy. Będę to 

robić z uczestniczkami kursu STWÓRZ BLOG, KTÓRY PRACUJE. Bo to 

faktycznie podstawa do tego, żeby dobrze z blogiem wystartować.  

Jeżeli chcesz sobie zapewnić taki bezpieczny start, jeżeli chcesz mieć 

blog, który będzie zarabiał, zapraszam Cię na warsztaty.  

 

Masz swój sposób? Kierujesz się intuicją? Swoją wrażliwością? 

Emocjami, jaki wywołuje w Tobie dany temat? Słusznie. Bo to od nich 

zależy skuteczność komunikacji. Dobry tekst musi łączyć ze sobą myśl i 

emocje. Ale jak wybrać tę myśl? Masz pomysł? 

 

Ja mam. Przede wszystkim badam cały czas moich Odbiorców. Moje 

Kursantki, moje Klientki, moje Czytelniczki. Obserwuję, czytam, pytam. 

Zbieram dane i je analizuję. 
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I z tego tworzę swoją strategię, swój wielki plan. I jeśli trzeba, 

modyfikuję go po drodze. Plan jest bardzo ważny - to Twoja mapa. 

Możesz zmieniać swój kurs, ale musisz pamiętać, do jakiego celu 

zmierzasz. A cel to sprzedaż Twojej wiedzy i Twoich usług. 

  

Zatem mój sposób na wybór tematów to objęcie tych trzech aspektów: 

1. co Ty, moja Czytelniczko, potrzebujesz 

2. co potrzebuje moja strategia 

3. co ja potrzebuję, co mnie porusza 

  

Polecam Ci, żebyś zerknęła, jak to robią najlepsi. Czyli największe 

gazety, które mają nakład kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Oni 

piszą o tym, co ich Czytelnicy potrzebują, mają swoją strategię 

sprzedażową i zamieszczają skuteczne teksty. Polecam Ci zatem 

wycieczkę do biblioteki i dłuższą prasówkę. Wybierz półroczny nakład 

wybranego tytułu prasowego i przeanalizuj, jakie on wybiera tematy. 

 

A jeżeli chcesz ze mną popracować nad listą strategicznych tematów 

na swój blog, nad swoją strategią i pisaniem, zapisz się do grupy 

zainteresowanych warsztatami STWÓRZ BLOG, KTÓRY PRACUJE.  

Masz strategię, masz mapę. Ruszaj! Nie zastanawiaj się, pisz. To jest 

pierwszy etap – zbieranie materiału. Nie zastanawiaj się nad formą, 

właściwym początkiem, strukturą, zakończeniem. Wszystkimi 

szczegółami zajmiesz się później. W drugim etapie. 
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Teraz wyrusz i niech Cię droga prowadzi. Jeżeli chcesz się jej poddać 

całkowicie, bez planu, zrób to. Jeżeli potrzebujesz pewnych ram, żeby 

czuć się bezpiecznie, stwórz sobie plan.  

Odpuść kontrolę. Daj się ponieść swoim emocjom, bo to one decydują 

o skuteczności przekazu. To one porwą potem za Tobą Twoich 

Czytelników. Pisz od siebie, bo to Ciebie chcą czytać. I wprost – tak, 

jakbyś opowiadała to jednej z Twoich potencjalnych klientek.  

To ważne, żeby ta ścieżka była Twoja. Żebyś tam właśnie zabrała 

swoich Czytelników. Żeby poznawali Twoje znaki (wyróżniki) – Twoją 

wrażliwość, styl, język. Żeby poznawali Ciebie. 

A później ważne jest, żebyś tę drogę dobrze przygotowała i 

oznakowała. Żebyś dopracowała ją w każdym szczególe. Żebyś znalazła 

sposób na przedstawienie tematu, stworzyła jasną strukturę i podział 

tekstu. A później znalazła dobry tytuł, wciągający początek, trafne 

śródtytuły i zakończenie, które zostanie z Czytelnikami.  

I w końcu przychodzi czas, żebyś swoją trasę oczyściła. To ostatnie 

czynności przed tym, jak zaprosisz tam innych. Oczyszczamy czytając. 

Tak naprawdę od momentu swobodnego zebrania materiału, pisanie 

to jest czytanie. Czytamy i poprawiamy. Czytamy i poprawiamy. I znów 

czytamy… I teraz zostało kilka takich czytań przed Tobą. Od ogółu do 

szczegółu. Sprawdź strukturę, podział, spójność, klarowność, emocje, 

początek, zakończenie, każdą część i każdy paragraf i w końcu każde 

zdanie, frazę, powtórzenia, literówki i przecinki. 

A potem odłóż tekst na dzień lub dwa. I przeczytaj go raz jeszcze z 

dystansem. I na sam koniec znajdź sobie Czytelnika. Znajdź osobę, 

która Twój tekst przeczyta i da Ci feedback. Po takim sprawdzeniu 

możesz uznać, że tekst jest gotowy. Złap oddech i ruszaj z kolejnym… 
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Jeżeli przynajmniej od roku prowadzisz swój biznes online, to jesteś już 

ekspertką. Masz już doświadczenie. Wiesz już w czym pomagasz, komu 

i co Cię wyróżnia. Albo w czym pomagałaś, komu i co Cię wyróżniało. 

Bo po roku prowadzenia biznesu jesteś już zupełnie gdzie indziej. 

Zazwyczaj podnosisz ceny, rozwija się Twoja oferta i trafiasz do innej 

grupy Klientów. 

 

Te zmiany łatwo przeoczyć. I działać dalej według utartego schematu, 

tylko... staje się on mało skuteczny. Twoje artykuły blogowe i strategia 

prowadzenia bloga mogą generować nowych Klientów i większe 

zyski. Inaczej mówiąc - jeżeli nie odświeżysz swojego pomysłu na blog i 

sposobu komunikowania się z Twoimi Odbiorcami, będziesz dalej tracić 

czas i pieniądze. A więc - do rrroboty! 

 

Podpowiem Ci pewien sposób. Nie skupiaj się teraz na pisaniu 

kolejnych wpisów blogowych ani na zbieraniu nowych 

tematów.  Zatrzymaj się. I zastanów: kim ja teraz jestem? Co ja chcę 

dawać innym? Komu pomagam? Z czym? I z kim dalej chcę pracować? I 

jak blog może mi w tym pomóc? I potem na fali odpowiedzi stwórz 

nową strategię na blog. 

 

Strategia to dla Ciebie mapa. Ona wyznaczy Twój biznesowy szlak. Ona 

uwzględnia Twoje cele i pomaga Ci je osiągnąć. Ona też będzie Ci 

pokazywać, jak blog może pomóc Ci je osiągnąć. Bo jest to przecież 

jedno z narzędzi, jakimi się posługujesz. Jedno z ważniejszych narzędzi. 

Bo tylko i wyłącznie Twoje.   

 

Jeżeli potrafisz zrobić to sama, znajdź na to czas. Zaplanuj go sobie w 
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kalendarzu. Jeżeli potrzebujesz towarzystwa, poszukaj sobie partnerki 

do wzajemnego motywowania się. A jeżeli potrzebujesz mojego 

wsparcia, napisz do mnie.  

 

Zbieram obecnie grupę 5 takich świadomych kobiet, które chcą 

zadbać o siebie i swój biznes. Które chcą odkurzyć swoje ścieżki 

biznesowe, a może i wydeptać nowe - bardziej wygodne dla nich 

samych i bardziej dopasowane do ich aktualnych klientów. Razem 

zrobimy porządki na blogu i w biznesie. Chcesz? 

 

Jeżeli właśnie startujesz ze swoim biznesem online, to zapewne 

brakuje Ci doświadczenia. I możesz nie być pewna, w czym pomagasz, 

komu i co Cię wyróżnia. W tym mogą Ci pomóc rozmowy z Twoimi 

obecnymi lub potencjalnymi Klientami. I pisanie.  

 

I wcale nie musisz od razu wszystkiego wiedzieć. Ani w kwestiach 

biznesowych ani blogowych. Nie musisz wiedzieć, co pisać ani jak to 

zrobić. Ja będę Cię wręcz namawiała do tego, żebyś artykuły pisała z 

otwartą, świeżą głową. Oczyszczoną z zadań, poleceń i instrukcji. 

Prosto z serca. Pamiętając tylko o tym, do kogo piszesz. Najlepiej, 

gdybyś w głowie miała jedną konkretną osobę, z którą już pracowałaś 

albo rozmawiałaś i chciałabyś z nią pracować. Takie nastawienie 

sprawi, że będziesz kierować teksty właśnie do niej. I każdy Czytający 

odbierze to tak, że są one napisane właśnie do niego. A to naturalnie 

zachęci go do tego, żeby dalej poznawać Ciebie i Twoje usługi. 
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Na początku naprawdę nie martw się, jak zacząć. Po prostu pisz. Jeżeli 

nie powstanie dzięki temu dobry tekst na blog, to z pewnością pisanie 

pomoże Ci uporządkować sposób komunikowania się z Twoimi 

Odbiorcami. I w ten sposób powoli dojrzejesz do Twoje pisania 

skutecznych tekstów na blog.  

 

Jeżeli jednak okaże się, że nie potrafisz sama ruszyć. Że nie wierzysz, że 

wiesz odpowiednio dużo. Że nie wierzysz, że potrafisz to przekazać. Nie 

wierzysz, że potrafisz pisać. I nie potrafisz sama stworzyć strategii, 

napisz do mnie. 

  

Zbieram obecnie grupę 5 takich początkujących, które chcą 

wystartować z blogiem od razu skutecznie. Które chcą napisać teksty 

na stronę, które przyciągną ich idealnych klientów i zachęcą ich do 

współpracy. I mam jeszcze 3 miejsca. Może jedno czeka na Ciebie? 

 

Pomyśl. Razem określimy Twoich Odbiorców, razem stworzymy Twoją 

strategię na blog i wytyczymy ścieżki dla Twoich Klientów. Na starcie 

odpadnie Ci argument "ja nie wiem". I po prostu zaczniesz pisać, a twój 

blog będzie pracował dla Ciebie.  

Przygotujemy Twój blog i Twój biznes na start. Chcesz?  
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Warsztaty STWÓRZ BLOG, KTÓRY PRACUJE 

 

Powstaną dwie 5-osobowe grupy. 

 

1. jedna grupa to będą świadome ekspertki, takie, które prowadzą 

swój biznes, mają swoje strony i teksty, ale chcą podnieść skuteczność 

swojej pisemnej komunikacji ze swoimi Odbiorcami i stworzyć blog, 

który dla nich  pracuje  

 

3. druga grupa to będą niewinne początkujące, takie, które startują ze 

swoimi biznesem, tworzą swój blog i chcą, żeby on od początku 

pracował dla nich  

 

Pierwsza grupa startuje 04.04 i kończy warsztaty 16.05. Druga grupa 

ruszy 23.04 i finiszuje 28.05. 

 

Spotykać się będziemy co tydzień na intuicyjnej i prostej w obsłudze 

platformie do video-konferencji ZOOM.A do tego będziemy miały stały 

kontakt w tajnej grupie na FB. 

 

Spotykać się będziemy przez 6 tygodni w naszej wirtualnej sali 

treningowej. I oto plan naszego treningu: 

 

1. Stworzymy najlepszą strategię dla Twojego bloga – przebadamy 

Twoich Odbiorców i Twoją markę i stworzymy najlepszy język i sposób 

komunikacji (najpełniej pokazujący każdą z Was i najskuteczniej 

oddziaływujący na Odbiorców) 

 

2. Ustalimy listę strategicznych tematów – tematów, które 

odpowiadają na ważne potrzeby Twoich Odbiorców i pasują do Twojej 

strategii. Wybierzmy jeden z nich i go wspólnie krok po korku 
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zrealizujemy. 

 

3. Napiszemy tekst najwyższej jakości -  wpierw będziemy pisać 

swobodnie, a potem precyzyjnie, dopracowując wszystkie szczegóły 

artykułu blogowego. Doprowadzimy go do blasku. To zasadnicza część 

pracy.  

 

4.  Stworzymy szkielet drugiego artykułu – znajdziemy na niego sposób 

i przygotujemy go tak, ze z łatwością dokończysz pracę nad nim sama. 

Będziesz też umaiła zrealizować kolejne tematy w ten sposób.  

 

5. Podsumujemy wszystko – całą drogę pracy nad tekstem, Twoją 

strategię, Twoje plany i wyróżniki. Każda z Was będzie już wiedziała, 

jak pisać skuteczne teksty na blogu i co robić, żeby Twój blog pracował 

dla Ciebie. 

 

 

Po tych 6 spotkaniach: 

 

1. będziesz miała blog, który pracuje 

 

2. Poznasz swój styl i swoje wyróżniki 

 

3. wypracujesz najlepszy sposób komunikowania się z Twoimi 

Odbiorcami 

 

4. pokonasz wszystkie blokady, które okryjesz po drodze 

 

5. będziesz umiała dalej pisać skuteczne teksty na blogu 
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I to wszystko za 1297 zł. 

 

Taki mam plan. Teraz będę go uszczegółowiać, tworzyć strategie 

sprzedaży, podnosić cenę i takie różne. Ale ponieważ mam na początek 

tylko 5 miejsc, a Ty możesz potrzebować takiej inwestycji w swoje 

pisanie, dzięki której zaczniesz lepiej zarabiać, piszę o tym wszystkim 

najpierw do Ciebie w moim e-booku.  

 

Więc jeżeli chcesz wznieść swój biznes na wyższy poziom. Albo - jeżeli 

chcesz go rozruszać. Albo - jeżeli chcesz wystartować od razu z 

rakietowym odrzutem, pisz do mnie szybko: 

kontakt@magdalenabialecka.pl 

 

A jeżeli jeszcze się wahasz i dalej odkładasz update swoich tekstów na 

stronie lub napisanie ich na start zapisz się do grupy osób 

zainteresowanych warsztatem. Wtedy będę mogła zaprosić Cię na 

spotkanie na ZOOM 1 kwietnia godz. 20.30, na którym razem zrobimy 

pierwszy krok w stronę pisania skutecznych tekstów na stronę.  

Zapisuję się na spotkanie 

 

 

 

mailto:kontakt@magdalenabialecka.pl
https://www.subscribepage.com/f9k3r0_copy_copy_copy2
https://www.subscribepage.com/f9k3r0_copy_copy_copy2
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Ja już ostrzę i maluję pazury 

 

Magda Białecka vel Smoczyca 

www.magdalenabialecka.pl 
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