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Zanim wystartujesz  

 

Musisz wiedzieć, że jestem starą Smoczycą, która zjadła zęby na pisaniu. Od 19 

lat pożeram ludzkie życia i opisuję je w "Sensie", "Zwierciadle" i w innych 

tytułach. Albo w moich książkach. Od 12 lat uczę tego innych. Od 3 lat 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 

 

 

 

A teraz rrrrruszamy! W stronę skutecznego pisania! 

www.magdalenabialecka.pl
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Nie ma skutecznego pisania w ogóle. Nie ma tricków, które sprawiają, że Twoje 

teksty będą sprzedawać. Istnieje natomiast droga, która Cię do tego 

doprowadzi. I ta droga to rozmowa. 

Sprzedaż wydaje się być wyzwaniem, któremu sprostać mogą nieliczni. Bo kto u 

umie i lubi sprzedawać? Samo słowo wywołuje dreszcze… Ale, gdyby je tak 

zastąpić innymi? Bo przecież tak naprawdę w biznesie chodzi o nawiązywanie 

kontaktów i budowanie relacji. Inaczej – o rozmowę. A to potrafi każdy, Ty 

również. Tylko ważne, żebyś to robiła to po swojemu. W swoim stylu i ze swoją 

wrażliwością. Przyciągniesz wtedy do siebie ludzi podobnych wartościach – 

swoich idealnych Klientów, którzy będą chcieli pracować właśnie z Tobą. 

 

 

Czyli jak? – nasuwa się pytanie.  

Tak jak czujesz- odpowiem.  

Ale to może być za mało, więc dodam kilka konkretnych wskazówek: 

1. Poznaj osoby, do których piszesz – umów się na kilka rozmów 

pogłębionych. 

2. Pisz bezpośrednio do nich – nawiązuj do informacji, które zebrałaś i 

używaj ich w swoich tekstach. 

3. Pisz z myślą o konkretnych osobach, z którymi rozmawiałaś – pisz 

bezpośrednio do nich, jak byś z nimi rozmawiała. 

4. Pisz od siebie, dzieląc się swoją historią, wrażliwością, wiedzą i 

doświadczeniem. 
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5. A poza tym – używaj swojego humoru, słuchaj swojej intuicji, realizuj 

swoje dzikie pomysły. Działaj tak, żeby Twój biznes przynosił Ci  

pieniądze i radość. Bo w końcu to Twoja marka, Twoja droga i Twoje 

życie. 

 

 

Ależ, proszę. Dokładnie i po kolei. 

W pierwszej kolejności bardzo namawiam Cię, żebyś umówiła się na kilka 

rozmów pogłębionych, podczas których poznasz sytuację życiową swoich 

Odbiorców. Poznasz punkt, w którym się znajdują, ich wrażliwość, marzenia, 

cale, trudności, potrzeby... Poznasz ich trochę po prostu.  

Przestaną być da Ciebie enigmatycznym tłumem, staną się konkretnymi 

osobami.  Z pewnym życiem, bagażem, historią, uczuciami, marzenia. I do tych 

konkretnych osób zaczniesz pisać. Im lepiej ich poznasz, tym chętniej 

skuteczniej będziesz to robić. Bo przecież lubimy być w kontakcie z innymi. 

 

Z tego samego powodu Twoi Odbiorcy będą chętnie Cię czytać, jeżeli będziesz 

pisała właśnie do nich, o ich trudnościach i rozwiązaniach na nie, o ich 

marzeniach i sposobach ich realizacji, o ich realnym i wyśnionym życiu. 

 

Odbiorą to również z Twoich tekstów, jeżeli będziesz je pisała z myślą o tej Eli w 

Krakowa, która ma 1 dorosłe dziecko i marzy o podróżach i pracy zdalnej, do 

tej, co lubi czytać literaturę norweską i…. co ona lubi i potrzebuje dowiesz się 

podczas rozmowy.  

Chodzi o to, że potem będziesz pisać z myślą o niej i to będzie skuteczne 

pisanie. Bo każdy, kto czyta tak właśnie odbierze Twój tekst, jakby był 

napisany właśnie do niego. 
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Pisz swobodnie. Bo im więcej będzie w Twoim pisaniu lekkości, tym skuteczniej 

będą działały na Twoich Odbiorców. Bo oni będą odbierać z tekstu emocje, 

które towarzyszyły Ci przy pisaniu.  

 

Pisz po swojemu. Tak, żeby to pisanie było Twoje. Nie myśl o tym, jakie ma 

spełniać warunki. Ono nie musi być jakieś. To znaczy jakieś będzie, bo będzie 

Twoje. Ale żeby takie się stało, nie musisz nic robić. Tylko pisać. Tak, jak Ci się 

akurat zapisuje. Wyrusz na swój szlak, a zobaczysz, że potem ruszą tam za Tobą 

inni. I będą szukali na nim Twoich znaków – Twojego stylu, rytmu, Twoich 

wyróżników. 

 

Zaufaj swojej wrażliwości. Zaufaj sobie. Masz wszystko, czego potrzebujesz do 

skutecznego pisania. Masz swoją wiedzę, doświadczenie, historię, wrażliwość. 

Znasz swoich Odbiorców. Wiesz, do kogo piszesz. Wiesz też o czym chciałabyś 

pisać i co chcieliby czytać Twoi Odbiorcy. Teraz po prostu pisz.   

 

 

Pierwszy krok w stronę skutecznego pisania, to poznanie swoich Odbiorców. 

Umów się na kilka rozmów pogłębionych, poznaj ich sytuację życiową, 

marzenia, trudności, potrzeby… A potem pisz z myślą o konkretnej osobie, z 

którą rozmawiałaś. Pisząc korzystaj z informacji, które zebrałaś i ze swojego 

własnego doświadczenia.    
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Checklista:  

 

Sprawdź, czy piszesz skutecznie.  

 

 

 

Check lista 

 

 

1. Przeprowadź 3-5 rozmów pogłębionych ze swoimi Odbiorcami 

 

2. Pisz bezpośrednio do wybranej osoby 

 

3. Pisz korzystając z informacji, które zebrałaś 

 

4. Pisz od siebie 

 

5. Używaj swojej wrażliwości i poczucia humoru 

 

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pytań do rozmów pogłębionych, których ja używam i 

które polecam moim kursantkom, kliknij TU. A zostaniesz przekierowana do 

sklepu na mojej stronie https://www.magdalenabialecka.pl/, gdzie w cenie 

piernikowej caffe latte z ciastkiem możesz kupić narzędzie, które pomoże Ci 

skutecznie pisać swój biznes.   

 

https://www.magdalenabialecka.pl/produkt/jak-przebadac-swoich-odbiorcow-zeby-pisac-do-nich-skutecznie/
https://www.magdalenabialecka.pl/

