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Biznes Twoją Pasją 

 

 

  Działaj na swoim fanpage!!   

  Daj zdjęcie ładne w avatarze oraz tle (logo czy swoje zdjęcie nie jakieś np. 

kotki). 

 Zmieść dane o firmie, telefon, e-mail, miejscowość. 

 Pisz wartościowe posty nie tylko reklamy. Pisz krótko zwięźle, wstawiaj 

ładne zdjęcia. 

 Napisz co takiego robisz i czym się zajmujesz. Niech inni widzą.  

 Robisz szkolenia, pisz o nich i reklamuj je. 

 Sprzedajesz coś, rób zdjęcia opisuj i wstawiaj, by wszyscy widzieli co 

sprzedajesz. 

 Jeśli lubisz robić live, działaj. 
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  Reklamuj na innych fanpage czy grupach. Ale nie rób spamu. Dostosuj się 

do regulaminów w grupach. 

 Twórz eleganckie, przyciągające grafiki z tekstem dla twojego klienta czy 

fana. 

 Promuj fanpage, rób reklamę. Nie koniecznie zaraz płatna. 

 Wstawiaj regularnie posty. Zobacz kiedy przebywają Twoi fani. 

 Twórz jasne i zrozumiałe oferty reklamowe. 

 

  Działaj na swoim koncie prywatnym!!  

 Daj swoje zdjęcie, najlepiej biznesowe, w tle wstaw też coś związanego z 

biznesem. 

 Uzupełnij dane, strona www oraz co ważne dodaj skąd jesteś miejscowość, 

coś więcej o sobie. 

 Na swoim profilu daj faktycznie twoje zdjęcia. (Nie z przed 20 lat, nie 

dawaj zdjęć w kostiumie kąpielowym). 
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 Udzielaj się w różnych grupach, reklamuj swój fanpage. 

 Dawaj wartościowe treści. Pisz od serca i tak jak Ci serce podpowiada. 

 Nie wstawiaj bez przerwy śmiesznych obrazków, Twój profil będzie 

uznany, za niepoważny. 

 

 

   Działaj na swojej grupie!!   

 Załóż swoją grupę. Znajdź unikalną nazwę. 

 Zapraszaj ludzi do grupy. 

 Rób ładne grafiki z napisami. To też przyciąga klienta. 

 Zanim się przyłączą osoby do grupy niech odpowiedzą na pytania? 

 Napisz regulamin by jasno wiedzieli, kiedy mogą wstawiać reklamę z 

postami i jakie posty mogą wstawiać. 
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 Tu musisz dawać wartościowe treści dokończ zdanie „Mam ochotę na….”, 

czy „Ja piję kawę, a Ty?, albo zareklamuj swoją firmę, powiedź nam coś o 

sobie. Porozmawiaj z użytkownikami na ciekawe tematy. 

 Reklamuj się w innych grupach, pozyskuj wartościowe osoby do grupy. 

Tak by nie robić spamu.  

 Twórz ofertę dostosowaną do Twojej grupy docelowej. 

 Patrz w statystyki grupy i promuj najlepszych. (którzy komentują, lajkują). 

  Lubisz robić live czy webinary. Dawaj innym moc, uśmiech. 

 

 

  Wykorzystuj w Twojej firmie!!   

 Dane z e-maila. I budowanie listy e-mail. 

 Dane z bloga. 

 Dane z mediów społecznościowych. 
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 Zdobywaj fanów w mediach społecznosciowych. 

 Jeśli lubisz nagrywaj filmy youtube lub rób live. 

 Proś by inni Cię zareklamowali i udostępnili Twój post czy zdjęcie. 

 Proś o opinie Twojego produktu, marki. 

 Rób audyt! Zanim wprowadzisz logo czy stronę www, nazwę firmy, 

produkt w życie pokaż innym. Niech go ocenią. 

 Pokazuj innym jak działasz i co robisz. Nie wstydź się swojej marki, 

produktu. 

 Przychodź na wszelkiego rodzaju spotkania na żywo, networkingi. 

 Buduj zespół, jeśli tego Twoja firma tego potrzebuje.  

 Zwiększaj zasięgi reklamy. 

 Cały czas pogłębiaj wiedzę, szkol się. Bądź lepsza/pszy od innych. 
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Zdecyduj dla kogo jest Twoja marka, jaki w niej chcesz osiągnąć cel!! Nie 

musisz zaraz wydawać bóg wie ile pieniędzy. Nie potrzebujesz zaraz wiedzy 

Albert Einstein. Nie musisz czekać, aż konkurencja będzie lepsza. Działaj na 

swoich zasadach!! Twórz swoją markę najlepiej jak umiesz i potrafisz. 

 

  Cześć jestem Marta! 

Kreatorka przedsiębiorczości i pewności siebie, pomagam innym w budowaniu marki online. 

Tworzę dla Ciebie i znajomych wydarzenia Networkingi w kraju. Dzięki mnie możesz 

reklamować się, poznawać innych przedsiębiorców. Łapać ode mnie uśmiech, moc i energię. 

Wymieniaj z nami doświadczenia. Spotykaj się na żywo. Stań się naszym patronem. Pokaż, 

że Twoja firma istnieje, stań się sponsorem nagrody. Wygłoś ciekawy wykład lub zrób 

warsztat. Bądź ambasadorką/rem współpracuj z nami. 

Reklamuj swoją firmę lub wydarzenie na mojej stronie www.biznestwojapasja.pl 

Miej szczęście w biznesie noś zawsze bransoletkę, którą zrobię dla Ciebie „Pokusa na sukces 

biznesu”. 

Odwiedź moje profile: Biznes Twoją Pasją – inspiracja przedsiębiorców, Agencja Eventowa 

Urocza Chwila, Biżuteria z Pasją Zapraszam też do grupy Biznes Twoją Pasją – inspiracja 

przedsiębiorców. 

Jeśli chcesz osiągnąć sukces, bierz sprawy w swoje ręce. Bądź sobą jesteś świetna/tny w tym 

co robisz!! 

Poznawaj ludzi i świat z nami możesz wiele osiągnąć. 

Do dzieła, miło Cię poznać i zobaczyć na żywo!! 

Zapraszamy do współpracy ze mną. Kontakt: biznes.twoja.pasja@gmail.com 

Serdecznie Cię zapraszam i pozdrawiam, do zobaczenia Marta Winnicka. 

http://www.biznestwojapasja.pl/
mailto:biznes.twoja.pasja@gmail.com

