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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/mogła 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 w Internecie,
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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ZANIM
ZACZNIESZ, KONIECZNIE

WYKONAJ TE KROKI.
.

LEKCJA 2



Jeśli masz już swoją stronę www, domenę, własny hosting i wybrany
system mailingowy wraz ze swoją bazą, to świetnie, możesz od razu
przejść do tworzenia oferty One Time Offer. Jeśli jednak jesteś
osobą, która dopiero stawia pierwsze kroki w biznesie online, to
niestety aby uruchomić taką ofertę, trzeba spełnić kilka
technicznych działań, aby wdrożyć ten system w życie. Posiadanie
własnej strony www, hostingu, modułu do obsługi zamówień oraz
systemu płatności jest tutaj niezbędne, by móc zarabiać na
automacie na ofertach wykorzystujących technikę OTO.

Jeśli zaliczasz się do osób, które dopiero zaczynają swoją
drogę w tym obszarze, to zapraszam cię na moją stronę (LINK TU),
byś zapoznał/a się z pakietami mojego PROGRAMU WSPARCIA  -
SUPPORT 2.0 dla małych i średnich przedsiębiorców. Być może
znajdziesz coś dla siebie i uznasz, że taka wirtualna asysta jest
właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że ilość miejsc w miesiącu jest
ograniczona.
 
Przechodząc teraz do istoty tej lekcji, oto poniżej 3 niezbędne
kroki, od których warto zacząć, zanim zdecydujesz się ruszyć z
promocją swojego pierwszego e-kursu czy e-produktu.
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# KROK 1
 PRZEMYŚL, ZANIM ZROBISZ
Prawdą jest to, że aby dana oferta dobrze się sprzedawała, musi być
starannie przemyślana i przygotowania, zanim ujrzy światło dzienne.
To nie jest tak, że wszystko zawsze zadziała od razu. Sama oferta,
czy produkt główny (płatny) musi być jakościowo dopracowany i
powinien rozwiązywać jakiś, konkretny problem danej grupy
docelowej. 

Trzeba mieć też pewność, że istnieje nisza lub odpowiednia grupa
odbiorów, która naprawdę twojej oferty potrzebuje i ją chętnie
kupi, a do tego niezbędna jest choć mała analiza rynku, konkurencji
i zbadanie potrzeb potencjalnych klientów. To jest jakby pierwszy
punkt wyjścia z ofertą, którą już masz fizycznie, lub rodzi się dopiero
w twojej głowie.
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# KROK 2
 POMYSŁ NA DARMOWY I PŁATNY PRODUKT

Kolejna sprawa, to jest dobry pomysł i chwytliwy tytuł twojego
darmowego produktu (tzw. lead magnetu), który zmotywuje
potencjalnego odbiorcę do zapisu na twój formularz zapisu, dzięki
czemu ta osoba zobaczy twoją ofertę OTO. Produkt bezpłatny musi
być w jakikolwiek sposób powiązany z produktem płatnym ( oferta
OTO). Produkt darmowy powinien zawierać jakąś podstawową, ale
naprawdę wartościową wiedzę na konkretny temat, a produkt tzw.
płatny, powinien dopasować się do tego darmowego, lub uzupełnić i
rozszerzyć wiedzę, która podana jest w okrojonej wersji za darmo.
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Czym może być darmowy lead magnet?

Może to być darmowy e-kurs, jakieś szablony, kalkulatory, lub lekcje
w postaci e-maili lub PDF-ów. Co istotne, ten DARMOWY
MATERIAŁ, jak ja to nazywam, haczyk na klienta musi być jakoś
powiązany z twoim produktem, który będziesz oferował na swojej
stronie ONE TIME OFFER. Przede wszystkim, podkreślam to po raz
kolejny, produkt musi być nieść za sobą wartościowe treści i wiedzę,
z której użytkownik będzie zadowolony do tego stopnia, że i inne
twoje usługi lub produkty kupi albo poleci innym. Wraz z
zakupieniem tego e-booka, dostałeś/aś BONUS "10 pomysłów na
darmowy prezent za zapis" - skorzystaj z niego !

Czym może być płatna oferta OTO?

Podobnie jak w przypadku lead magnetu, tak
i tu, może być to jakiś e-kurs, dostęp do
jakieś platformy edukacyjnej, szablony,
kalkulatory, lub po prostu e-book na jakiś
konkretny temat. Pamiętaj jednak, by cena
była naprawdę atrakcyjna, tak aby wielu
twoich subskrybentów mogło sobie na nią
pozwolić.
Szacuje się, że przedział cenowy powinien
oscylować od 19 zł- 47 zł, ale to już tak
naprawdę od ciebie wszystko zależy.
Wszystko możesz i powinieneś testować już
na konkretnej kampanii reklamowej.
Psychologia cenowa jest tu jednak niezwykle
istotna, więc zadbaj o to, by uwypuklić jak
duży rabat dostaje twój subskrybent tylko
dlatego, że trafił na twoją stronę z poziomu
twojego formularza lub konkretnego źródła.
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# KROK 3
 SPISZ SWOJE POMYSŁY I ZAPLANUJ ICH REALIZACJĘ.

Wiem, nie każdy jest mistrzem planowania i systematyczności. Ja też
nie jestem perfekcjonistką w tym temacie. Ale uwierz mi, jeśli masz
starannie spisany swój własny schemat działań, trzymasz się go i
patrząc na niego codziennie odfajkowujesz to, co na przykład dzień
wcześniej zaplanowałeś/aś, to łatwiej będzie ci pokonać kolejne
etapy pracy. Najtrudniejszy jest pierwszy krok – zawsze to
powtarzam, ale jeśli już wykonamy ten pierwszy, potem drugi, to
później już jest tylko z górki. Oczywiście wymaga to czasem ciężkiej
pracy i naszej wewnętrznej mobilizacji, ale z materiałami, które
dostałeś/aś ode mnie w gratisie wraz z
zakupem tego e-booka możesz bardziej efektownie przejść ścieżkę
od burzy mózgów, po proces tworzenia i realizacji pomysłów oraz
wprowadzenia w życie konkretnych działań.
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BONUS 1 – 10 pomysłów na darmowy prezent za zapis [pdf]
BONUS 2 – planer tworzenia freebie – darmowego prezentu za zapis [ EXEL ]
BONUS 3 – checklista tworzenia oferty One Time Offer
BONUS 4 – planer systematycznych działań [ PDF ]
BONUS 5 – Instrukcja tworzenia i dodawania formularza zapisu na stronę na
przykładzie Mailerlite i systemu WordPress [ pdf ]
BONUS 6 – Instrukcja implementacji LICZNIKA CZASU na stronę WordPress [ pdf +
video ]
BONUS 7 – 25 gotowych i chwytliwych nagłówków do wykorzystania w mailach,
ofertach sprzedażowych lub reklamach [ doc ]

BONUS 8 -Szablon tworzenia strony sprzedażowej nie do odrzucenia w 25 krokach –
sprawdzony schemat sprzedaży produktu/kursu online, który zawsze sprzedaje! –
NIEZBĘDNIK KAŻDEGO MARKETERA
BONUS 9 – checklista tworzenia strony sprzedażowej nie do odrzucenia (doc)
BONUS 10 – KALKULATOR sprzedaży produktu cyfrowego – edytowalny plik [ exel ]
BONUS 11 – 2 planery do druku tygodniowy/roczny

Wraz z tym e-bookiem otrzymałeś/aś ode mnie następujące BONUSY, w
zależności od wybranego PAKIETU:

TO CO W PAKIECIE PODSTAWOWYM +

Wydrukuj proszę te wszystkie materiały (najlepiej od razu) i wypełnij je podczas procesu twórczego
przygotowywania twoich produktów i ustalania procesu wdrożenia oferty OTO. Staraj się codziennie
motywować, mając przed sobą przede wszystkim PLANER SYSTEMATYCZNYCH DZIAŁAŃ,  tak aby
codziennie, choć małymi krokami zbliżać się do celów (tych mniejszych i większych), który sobie
wyznaczysz.

# BONUSY
 DO E-BOOKA ONE TIME OFFER
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