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Cześć! Nazywam się
Natalia Kostrzewa

Dziękuję Ci za zaufanie! 
 Bardzo się cieszę się, że
postanowiłaś/eś nabyć ten e-
book, by zbudować pasywne
źródło dochodu.

Wierzę, że wiedza tu zawarta, 
 poprowadzi cię prosto i czytelnie
przez proces tworzenia oferty

OTO.
Powodzenia!



Kilka słów o mnie...
 

Z wykształcenia socjolog o specjalizacji
komunikacja społeczna, certyfikowany i

doświadczony spec. ds. reklamy oraz psycholog
biznesu. Już od ponad 10 lat zajmuję się szeroko

pojętym marketingiem online, grafiką,
projektowaniem stron i sklepów online

wykorzystując szereg gotowych i
sprawdzonych narzędzi, które nieźle dziś

ogarniam   Nie bawię się w programowanie od
zera, bo po co, skoro jest tyle gotowych

rozwiązań, który wystarczy tylko dostosować
do swoich potrzeb. Wystarczy pogłówkować
nieco i mądrze to rozplanować i wdrożyć.

Pracując przez wiele lat w małych i większych agencjach reklamowych i
nadzorując pracą grafików, programistów i copywriterów, metodą prób i

błędów całego zespołu, nauczyłam się w końcu projektować użyteczne strony
www, landing page’e strony sprzedażowe, czy konwertujące banery reklamowe

i chwytliwe teksty reklamowe. Można powiedzieć, że żaden AdWords, czy
reklama na Facebooku i Instagramie nie jest mi już dziś obca, choć wiem, że

trendy, algorytmy i potrzeby klientów nieustannie się zmieniają. Mając to więc na
uwadze, staram się na bieżąco za tym podążać i się rozwijać.

 
 
 

Te i wszystkie inne rzeczy, które potrafię dziś wykonać sama, od A do Z,
kiedyś były mi obce i dochodziłam do nich latami, można powiedzieć po omacku i
amatorsko. Dziś wiem, że każdy z nas może zdobyć tę wiedzę, którą posiadam
ja, by nie musieć wydawać kilku, kilkudziesięciu tysięcy złotych na start, kiedy

wielu z nas nie posiada takiej kwoty na początku budowania swojej marki i
biznesu online. Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś naprawdę chce nabyć
pewnych umiejętności niezbędnych do prowadzenia działań w przestrzeni

internetowej, to je zdobędzie. Wystarczy dobry przewodnik, który poprowadzi
krok po kroku, od początku do końca, praktycznie i przystępnie, przez

proces tworzenia swojego biznesu i produktów online. Być może to właśnie ode
mnie będziesz czerpać wiedzę, która przybliży cię do stworzenia swojego
wymarzonego biznesu online, dzięki któremu będziesz mógł zarabiać, nawet

wtedy kiedy śpisz…



WSTĘP

CZYLI SŁÓW KILKA NA
DOBRY POCZĄTEK...

.



Skuteczność stosowania One Time Offer obserwuję już na rynku
amerykańskim od samego początku mojej działalności w e-
marketingu, czyli jakieś 10 lat. Teraz, w dobie różnych kryzysów, czy
choćby tego, że klienci chcą kupować szybciej i taniej konkretny
produkt, ten model wydaje się jeszcze bardziej skuteczny. 

Dzisiaj aby mądrze prowadzić biznes, szczególnie ten w sieci, należy
naprawdę dobrze przemyśleć strategię i model swojego biznesu i co
najważniejsze, dążyć do minimalizowania czasu pracy, na rzecz
automatyzacji wszystkich działań. Oferta krótkoterminowa, o której
szczegółowo piszę w tym e-booku, to jedna z metod generowania
dodatkowych, często naprawdę dobrych dochodów miesięcznych –
jeśli oczywiście mamy dobry produkt (darmowy i płatny) oraz
idealnie skrojoną i przygotowaną stronę OTO wraz z całym
mechanizmem, który uruchamia działanie takiej strony. Być może
dla laika, z początku stworzenie takiej strony nie będzie oczywiste i
proste do wdrożenia, ale spokojnie. Jeśli zastosujesz się do wiedzy,
którą tutaj tobie wykładam w formie 14 wartościowych lekcji, to na
pewno nie sprawi ci żadnej trudności wdrożenie tej wiedzy pod
kątem twojego biznesu. 
Pamiętaj tylko, że jeżeli chcesz to naprawdę zrobić sam, to po
zapoznaniu się z poniższą wiedzą, należy podjąć pierwszy i kolejny
krok, który przybliży cię do realizacji twoich celów, które wierzę, że
związane są z ukierunkowaniem twojego biznesu na pełną lub
częściową automatyzację zysków. No to do dzieła ! Zaczynamy!

Natalia Kostrzewa
Śledź mnie w mediach społecznościowych, 

by być ze mną w stałym kontakcie!
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CZYM JEST OFERTA
OTO?

.
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One Time Offer (w skrócie OTO) to nic innego jak płatna oferta
atrakcyjna cenowo, często, lecz nie zawsze ograniczona czasowa,
która pojawia się wybranej grupie odbiorów, po tym jak  zapisali
się na jakiś darmowy lead magnet, jak np. e-kurs lub
e-book edukacyjny. Tego rodzaju ofertę można użyć zamiast
tradycyjnej strony z podziękowaniem. Warto się na nią decydować,
ponieważ główną zaletą wykorzystania tego mechanizmu to to, że
subskrybenta można zamienić od razu w klienta. Być może dla
części odbiorców może to być zbyt nachalna promocji danej
usługi lub produktu, ja też tak kiedyś myślałam.  Jednak okazuje się,
że dla wielu osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z obszaru,
który ich interesuje, a który był powiązany ściśle z darmowym lead
magnetem, jest to doskonała oferta, która nie dość, że jest mega
tania, to jeszcze uzupełnia wiedzę, którą otrzymał darmowo.
Zwykle tego typu oferty są skrojone dla osób, które nie potrzebują
wiele czasu, by się zastanowić nad podjęciem decyzji zakupowej.
Kiedy cena oferty jest obniżona nawet do 75 %, a dodatkowo czas
tejże oferty jest mocno ograniczony, wówczas oferta ta, jest
naprawdę chętnie kupowana przez wielu klientów.

SCHEMAT I - Schemat
klasycznego procesu zapisu do formularza

 
1.Formularz zapisu

2.Strona podziękowania, przekierowanie, komunikat
 

W tym klasycznym schemacie zauważam, że niestety dużo
przedsiębiorców traci potencjalny zysk, który mogliby uzyskać za
sprawą kroku drugiego.  Od tego co wyświetlisz użytkownikowi po
zapisaniu się na listę adresową, zależy skuteczność twojego biznesu.
W tym przypadku możesz albo, pokazać twojemu nowemu
subskrybentowi komunikat z podziękowaniem i informacją, że
proces zapisu na darmowy e-book czy szkolenie się powiódł, albo
możesz przekierować go na stronę główną, marnując tym samym
możliwość natychmiastowej sprzedaży.



Albo ….
możesz wykorzystać schemat II, czyli przedstawić subskrybentowi

ofertę nie do odrzucenia – jednorazową ofertę OTO , która
dodatkowo ograniczona jest czasowo wyświetlając mu LICZNIK,

który  dodatkowo mobilizuje do zakupu.
 

SCHEMAT II - Efektywny
schemat zapisu z wykorzystaniem One Time Offer 

 
1.Formularz zapisu
2.One Time Offer

3.Strona podziękowania
 

W tym schemacie, ty, jako przedsiębiorca nie masz nic do
stracenia. Email użytkownika i tak już pozyskałeś, dlaczego więc nie
spróbować mu czegoś sprzedać extra?Coś nie do odrzucenia? Być
może to właśnie za sprawą takiej krótkoterminowej oferty będziesz
mógł pokryć koszty np. kampanii reklamowej na Facebooku,
prawda?

Oczywiście, to od ciebie zależy, jaki schemat wykorzystasz, ale jak
widzisz, potencjalne marnowanie zysków, może się odbić mocno
na twoim biznesie, kiedy mógłby on dostawać dodatkowy zastrzyk
gotówki poprzez automatyzację dochodów, jakim są mechanizmy
oparte o oferty One Time Offer. Jeśli jesteś na to gotowy/a przejdź
do kolejnego rozdziału. 
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