
Czym NAPRAWDĘ jest
copywriting, dla kogo to praca

i ile się zarabia?
 



Hej! Dzięki, że tu jesteś

Zanim zaczniemy. 

Ważny komunikat.



Bezpłatne szkolenie z copywritingu
Trwają zapisy na szkolenie od podstaw z
copywritingu. ONLINE: 12 września
(poniedziałek) 20:00.

Na szkoleniu dowiesz się, co trzeba umieć, co
wiedzieć i gdzie być... by już kolejnego dnia
zacząć realizować płatne zlecenia na
copywriting.

To szkolenie jest dla każdego, kto chce
skutecznie wystartować z copywritingiem i
zacząć zarabiać zdalnie na pisaniu tekstów...
Nawet jeśli zaczynasz od zera, bez żadnego
doświadczenia w pisaniu. 

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej albo
zarezerwować miejsce dla siebie? 
Kliknij poniżej.

Kliknij tutaj >>

PS. Liczba dostępnych miejsc jest
ograniczona.

https://www.akademiacopywritingu.pl/jak-zaczac-szkolenie/


Teraz już możemy zaczynać. A wystartujemy od
pytania:

Co to jest copywriting?
Ale tak naprawdę, naprawdę. Wiem, że znasz to
hasło. Wielokrotnie obiło Ci się już o uszy, ale czy
rzeczywiście dobrze rozumiesz, o co w tym chodzi?

Być może chcesz sprawdzić, czy copywriting to coś
ciekawego dla Ciebie. Zastanawiasz się, czy
sprawdziłabyś się, czy też sprawdziłbyś się w
pracy jako copywriter?

A może chcesz dowiedzieć się, ile w ogóle można
na tym zarobić? Czy to opłacalne zajęcie?

Zapraszam Cię bardzo serdecznie do przeczytania
tego materiału. Dzięki niemu zrozumiesz, o co w
tym wszystkim chodzi.

Sprawdzisz, czy to coś dobrego dla Ciebie, coś w
czym mogłabyś, czy mógłbyś się sprawdzić i
podejmiesz decyzję, czy chcesz w to wejść.

Zapraszam Cię do czytania. 



Cześć, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie.

Z tej strony Kuba Karamara.

Postaram się dać Ci tutaj bardzo dużo
wartościowych informacji. Na początek kilka słów o
mnie.

Od 2010 roku działam w branży copwritingowej.
Zaczynałem od zera, zupełnie nie wiedząc nic.

Dzisiaj jestem właścicielem agencji
copywritingowej o nazwie TXT4SEO.



Jestem również założycielem Akademii
Copywritingu. Miejsca, w którym uczymy
początkujące osoby...

 jak zacząć zarabiać na copywritingu i w prosty
sposób zmierzyć się z rynkiem pracy.

Pomogliśmy już blisko tysiącu osobom i wielu z
nich zarabia już na pisaniu, pracuje jako
copywriterzy. Prowadzę również największy w
Polsce kanał youtube'owy poświęcony tematyce
copywritingu, na którym dzielę się materiałami na
temat tego, jak być dobrym copywriterem, jak
zacząć, jak radzić sobie w tej pracy.



Jestem też wykładowcą akademickim w Wyższej
Szkole Bankowej i Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Uczę tam jednej z odmian copywritingu.

Oprócz tego lubię tak o sobie mówić, tak pół
żartem, pół serio, że jestem copywriterem na
emeryturze, bo już praktycznie nie realizuję zleceń
dla klientów, jedynie na własne potrzeby.

Natomiast dużo czasu poświęcam między innymi
na podróże, czy to lokalne, czy jakieś zagraniczne.
Mogę je realizować, ponieważ copywriting jest
pracą zdalną i mogę to podróżowanie i różne inne
przyjemne aktywności, łączyć właśnie z pracą, z
pracą zdalną, bo jedyne, czego potrzebuję, to
komputer.

Prywatnie interesuję się rozwojem osobistym.

Staram się żyć w takim zdrowym rytmie, w
zdrowym trybie. Sporo sportu, gram dużo w piłkę
nożną. Niestety, czasami też spędzam troszkę za
dużo czasu przed tą piłką nożną w wersji
konsolowej ;)



OK, więc tyle o mnie.

Za chwilkę przejdziemy już do tej głównej części...

Natomiast, pozwól, że najpierw opowiem Ci bardzo
fajną, ciekawą historię.

Historię Michała, który pochodzi z małej
miejscowości i który przez wiele lat pracował jako
dostawca pieczywa, zarabiając jakieś 700 - 800
złotych miesięcznie.

Nie jest to zbyt fajna, zbyt przyjemna praca.

Trzeba wstawać bardzo wcześnie rano, żeby nie
powiedzieć jeszcze w nocy.

Kiedy inni śpią, Ty już rozpoczynasz pracę.

Trzeba odebrać to pieczywo z miejsca, gdzie jest
wypiekane, rozwieźć po piekarniach, czy po
jakichś sklepach.

Więc Michał szukał innej pracy, ale z racji tego, że
jak powiedziałem, mieszkał w małej miejscowości,
bardzo ciężko było mu znaleźć coś innego.



Czuł narastającą frustrację, czuł, że jego życie nie
wygląda tak, jakby chciał, jakby sobie to
wymarzył.

Z racji tego też, że pracował w takich nietypowych
godzinach, nie miał zbyt wielu znajomych, ale
jakoś tak się stało, że poznał dziewczynę.

I to oczywiście spowodowało, że poczuł się
znacznie lepiej. Zakochał się. Fajnie im się żyło.
Natomiast zaczęło się z czasem robić coraz
poważniej...

I znów przychodziła do głowy myśl, że ta praca to
jest coś niefajnego, że to nie daje żadnych
perspektyw.

Związek jest coraz poważniejszy, więc trzeba by
też pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu.

Raz, że zabezpieczeniu finansowym, dwa, że
pracować w taki sposób, żeby móc po prostu z tą
dziewczyną spędzać więcej czasu.

Więc frustracja znów się pogłębiała i Michał czuł
się bezsilny. Był wkurzony, musząc, spędzać czas
w słabej, nudnej, monotonnej pracy



i to w dodatku za słabe pieniądze.

Cały czas nie poprzestawał w szukaniu pracy, z
tym że przeniósł się z tym szukaniem do internetu
i pomyślał, że może uda się znaleźć coś zdalnego.

I pewnego dnia trafił w sieci na informację o
copywritingu. Pomyślał: „kurczę, to jest dla mnie
szansa". Zrodziła się w nim taka iskierka nadziei,
że: „tak, to może być to, to może być coś, co zmieni
moje życie”.

I zaczął zgłębiać ten temat bardziej.

Niedługo potem wysłał swoje pierwsze zgłoszenie
do pracy i... niestety nic się nie wydarzyło.

Nie przyjęli go. Nie miał doświadczenia.

Tak naprawdę też niewiele wiedział i jedyne, co
czuł, to że ma w miarę, taką, „lekkość pisania”.

Mimo wszystko się nie poddał. 

Za jakiś czas zgłosił się do kolejnego zlecenia... i...
kolejnego i kolejnego. I po prostu nie przestawał.



Ciągle nic. Ale próbował, walczył, był
zdeterminowany. I nagle, pewnego majowego
poranka, był to rok 2019, wrócił z pracy po tym, jak
rozwiózł pieczywo, usiadł do komputera, otworzył
maila i zobaczył, że jest pozytywna odpowiedź na
jego zgłoszenie.

Był mega zadowolony. Tak! Naprawdę dostał
pracę. Straszliwie się zajarał i pomyślał, że to jest
ten dzień, który będzie początkiem zmian,
początkiem nowego życia.

Zaczął pracować, jednocześnie jeszcze mocniej
uczyć się tego wszystkiego.

Szukał dodatkowych źródeł, czytał książki,
przeglądał różne grupy.

Bardzo często pytał o feedback do tekstów, które
wykonuje dla swojego pracodawcy.

Na początku, prawdę mówiąc, szło mu średnio,
żeby nie powiedzieć słabo, ale nie poddawał się.
Przyjmował wszystkie poprawki, realizował,
działał, działał, działał.

Miał jedno marzenie, chciał pracować zdalnie.



Chciał mieć więcej czasu. Chciał pracować na
własnych zasadach, mieć kontrolę nad swoim
życiem i robić coś, co lubi.

I to pozwoliło mu zajść bardzo daleko.

Dzisiaj Michał ma własną firmę.

Fajnie mu idzie w copywritingu i mówię szczerze,
bardzo się cieszę, że nadal znajduje czas, żeby
realizować dla mnie zlecenia.

I dlaczego mówię Ci o tej historii?

Bo chciałbym Ci pokazać, że każdy może zostać
copywriterem.

Może nie najlepszym na świecie. Nie będę Ci tu
mydlił oczu, że możesz stać się jakąś gwiazdą
copywritingu. Być może. Być może nie.
 
Każdy nie będzie wybitym copywriterem.
Natomiast każdy może na tym zarabiać i zupełnie
zmienić swoje życie. Nawet jeżeli jesteś teraz w
jakiejś mega trudnej, dziwnej czy nietypowej
sytuacji, wystarczy chcieć.



Wystarczy chcieć coś zmienić i zacząć wykonywać
konkretne kroki w tym kierunku.

A jeśli nic nie robisz, jeżeli tylko myślisz, że: „moje
życie, moja praca są słabe”, to tkwisz w tym samym
miejscu, nakręcasz się, Twoja frustracja rośnie.
Przez to gorzej wychodzi Ci robienie czegokolwiek,
gorzej odbiera Cię otoczenie, zostajesz sama, czy
sam i tylko to wszystko się pogłębia i nagle jesteś
w złym miejscu.

Tak więc: trzeba działać, trzeba coś robić.

A skoro tutaj jesteś, to znaczy, że chcesz
spróbować. I bardzo, bardzo serdecznie Ci
gratuluję.

Większość osób zostaje na etapie rozmyślania, na
etapie marzeń, na etapie: „fajnie by było, ale mi się
nie chce”.

Ty coś robisz, należysz do grona nielicznych, którzy
idą po swoje.



Brawo! Idź po swoje. Działaj!

Przejdźmy więc do tego, co jest tutaj najważniejsze
i dlaczego tutaj w ogóle jesteś, czyli do tej części
głównej niniejszego materiału.

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest
copywriting.

I wiesz, to jest zabawne, bo z jednej strony wiem, 
jak bardzo rośnie popularność tego zjawiska,
również zapotrzebowanie klientów na dobre usługi
copywritingowe, a z drugiej strony większość ludzi,
których spotykam, zupełnie nie wie, o co chodzi i
mówią do mnie:

„A Ty jesteś informatykiem”

Nie jestem informatykiem :)

„A bo Ty te strony internetowe robisz?”

Nie, nie robię stron internetowych. Copywriting to
zupełnie coś innego. Jest też wiele fałszywych
przekonań o copywritingu, jak na przykład to, że to
po prostu pisanie i nie trzeba nic wiedzieć...



Czas.

Na krótki odpoczynek dla oczu.

Zaraz zaczynamy najciekawsze :)

Gotowy, gotowa?

To lecimy dalej :)

Ale najpierw, krótkie przypomnienie.



Bezpłatne szkolenie z copywritingu
Trwają zapisy na szkolenie od podstaw z
copywritingu. ONLINE: 12 września
(poniedziałek) 20:00.

Na szkoleniu dowiesz się, co trzeba umieć, co
wiedzieć i gdzie być... by już kolejnego dnia
zacząć realizować płatne zlecenia na
copywriting.

To szkolenie jest dla każdego, kto chce
skutecznie wystartować z copywritingiem i
zacząć zarabiać zdalnie na pisaniu tekstów...
Nawet jeśli zaczynasz od zera, bez żadnego
doświadczenia w pisaniu. 

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej albo
zarezerwować miejsce dla siebie? 
Kliknij poniżej.

Kliknij tutaj >>

PS. Liczba dostępnych miejsc jest
ograniczona.

https://www.akademiacopywritingu.pl/jak-zaczac-szkolenie/


Mówiliśmy wyżej o fałszywym przekonaniu, co to
jest copywriting... 

... „że to po prostu pisanie i nie trzeba nic wiedzieć,
by na tym zacząć zarabiać”.

Możesz po prostu sobie siąść i pisać. I tyle. Ale to
jest absolutnie nieprawda.

Tak jak z programowaniem na przykład, możesz
sobie programować, ale jeżeli nie umiesz, to nic z
tego nie będzie, żadnej aplikacji czy programu.

Czy też jak z gotowaniem. Jeżeli nigdy nic w życiu
nie ugotowałaś, czy nie ugotowałeś, to coś tam
sobie gotować możesz, ale czy wyjdzie z tego
dobra potrawa?

Śmiem wątpić.

Z drugiej strony jest takie przekonanie, że
copywriting to tworzenie jakichś ultra
błyskotliwych treści, że tylko nieliczne grono
wybrańców może to robić.

To też nie jest prawda, bo bardzo często
copywriting to właśnie proste rzeczy.



Ale za chwilkę podam Ci konkretne przykłady.

Jest jeszcze takie trzecie przekonanie...
 
... że copywriting jest tylko dla wybitnych
jednostek, dla mega zdolnych.

No nie, tak to też nie jest.

Natomiast dla kogo to jest? Czy to
jest też dla Ciebie?

Do tego przejdziemy za chwilkę.

Ale najpierw, czym w ogóle jest copywriting? 

Copywriting, najprościej mówiąc, to tworzenie
treści, które w jakimś stopniu związane są ze
sprzedażą.

Widzisz, musisz zauważać i rozumieć ten związek:

copywriting — sprzedaż

I to może być bardzo oczywiste i jednoznaczne, jak
przygotowanie oferty handlowej.



Albo jak przygotowanie opisu aukcji na Allegro.

Opis musi być tak napisany, żeby zachęcać do
zakupu na tej aukcji. Albo to może być tak
jednoznaczne, jak na przykład napis na potykaczu
takim, który stoi na starówce. Widzisz: „Tu zimne
piwo” i wchodzisz do lokalu, żeby je kupić.

Jest prosta relacja. Ktoś widzi ten napis, to go
skłania do tego, żeby wszedł do baru.

Natomiast ten związek może być też mniej
oczywisty, jak na przykład napisanie e-booka, który
będzie za darmo dystrybuowany.

Jaki to ma związek ze sprzedażą?

Przykład: jestem kucharzem i zlecam
copywriterowi przygotowanie ebooka na temat
tego, jak się dobrze odżywiać.

Ktoś sobie czyta takiego ebooka, potencjalny
klient, a potem, jeżeli chce więcej, to idzie do mnie,
bo wie, że ja dałem tutaj, jako ten kucharz, fajną
treść.

Każdy z tych przykładów to jest copywriting.



I teraz zauważ: jak na przykład dostajesz SMS z
InPostu:

„Cześć, to ja twoja paczucha! Jeszcze przez 24
godziny czekam na Ciebie w paczkomacie”

... to jest copywriting.

Jak podśpiewujesz sobie:

„Jak sobota, to tylko do Lidla, do Lidla”
 

... to też jest copywriting (jeśli chcesz zobaczyć, jak
śpiewam, zobacz ten fragment w wersji wideo:).

Jak czytasz nagłówki w Fakcie, czy innym WP:

„Nie śpię, bo sąsiad katuje mnie piętą”

albo... 

„Odebrał żelazko zamiast telefonu”

... to też jest copywriting. Może trochę niechlubny,
ale działa, bo chodzi o to, że jest budowanie
zainteresowania, a to też jest bardzo ważne.



Zauważ, na przykład ten plik, pdf...

Gdybym nazwał go: 

„Moje dzisiejsze przemyślenia”,

... to raczej byś tego teraz nie oglądała, czy też byś
nie oglądał.

Jeżeli czytasz opis produktu na stronie
internetowej, to też jest copywriting.

„COPYWRITING JEST WSZĘDZIE TAM, GDZIE
SŁOWO!”

Ale też, jeżeli na przykład szukasz butów do
biegania i znajdujesz artykuł: na co zwrócić uwagę
wybierając buty do biegania, to też jest
copywriting.

Mimo że nie ma tam takiej bezpośredniej
sprzedaży, to jest to wcześniejszy etap w większym
procesie. Więc tworzenie różnego rodzaju
artykułów, to jest tak naprawdę najbardziej
popularny rodzaj copywritingu i najłatwiejszy do
tego, żeby zacząć.



Taki artykuł to jest coś, od czego Ty możesz zacząć
swoją pracę jako copywriter.

Ja wiem, że to może się wydawać na początku
trudne, ale też zauważ, że jest wiele różnych
rodzajów copywritingu.

Musisz jednak wiedzieć, że...

Jak zaczniesz, to nie będziesz od razu tworzyć
jakichś wymyślnych haseł reklamowych, wymyślać
nazw produktów, czy też przygotowywać ofert,
które będą świetnie sprzedawały. 

Nie.

Zaczynając, nie musisz też pisać perswazyjnych
treści i hipnotyzować ludzi słowami.

Co trzeba zrobić, żeby w ogóle zacząć
zarabiać na copywritingu?

Żeby zarabiać na copywritingu, na początek
wystarczą dobre chęci i odrobina motywacji.
Musisz poznać podstawy tworzenia popularnych
tekstów i możesz działać. To wystarczy.



Zobacz, weźmy taki przykład z artykułem „Jak się
ubrać na randkę”.

Czy potrzeba jakiejś specjalistycznej, niesamowitej
wiedzy, żeby przygotować taki artykuł?

Nie wydaje mi się.

Zobacz! Myślisz sobie: jakie można by dać komuś
wskazówki? Kto by szukał czegoś takiego? 

Można podać jakieś przykładowe stylizacje,
powiedzieć, co ubierać, czego nie ubierać, jak się
tam zachować, itd..

Jeżeli nie masz pomysłów, to robisz sobie research
(research to zbieranie informacji niezbędnych do
napisania artykułu).

Szukasz sobie innych, podobnych tekstów na ten
temat.

Kumulujesz tę wiedzę i na tej podstawie tworzysz
swoją treść. 

Dajesz wartość komuś, kto to będzie czytał.



To jest wszystko, co trzeba, żeby przygotować Twój
pierwszy artykuł!

Kto może zostać copywriterem?

Tak naprawdę praktycznie każdy, kto chce, kto ma
ochotę i motywację do tego, żeby się nauczyć, a
uwierz mi, wszystkiego można się nauczyć.

Zobacz, na przykład, jak to jest z gotowaniem.

Żeby zacząć gotować, trzeba poznać na początku
pewne podstawy:

Co to jest smażenie? Co to jest gotowanie?

Co to jest pieczenie? Jak używać noża?

Do tego poznać trochę przepisów:

„Jak zrobić kurczaka po syczuańsku. Jak zrobić
naleśniki itd...”

Dokładnie ta sama sytuacja jest z copywritingiem.
Musisz poznać kilka podstawowych elementów:
Jak tworzyć nagłówki. Jak wygląda struktura
tekstu.



Jak dobierać odpowiedni język do tego, co piszesz.

Później poznać przepisy na tworzenie konkretnych
rodzajów tekstów. Jak stworzyć artykuł na bloga.
Jak się tworzy opis produktu.

I tyle.... 
To wystarczy. 

Możesz zacząć działać.

Dlaczego nie potrzebujesz lekkiego
pióra, by zacząć zarabiać na pisaniu?

Czy to aż takie ważne?

Pewnie odrobinka tego lekkiego pióra się przyda,
ale skoro to czytasz, to znaczy, że czujesz, że masz
lekkie pióro.

To znaczy, że czujesz, że copywriting jest dla
Ciebie. I też nie myśl, że to jest jakaś mityczna,
unikalna umiejętność. Nie, to tak wcale nie jest i
nie trzeba być w gronie trzech procent wybitnych
ludzi, żeby zacząć być copywriterem. Naprawdę,
nie trzeba.



Chwila przerwy regeneracyjej dla oka :)

Czy podczas czytania tego artykułu nie nabierasz
coraz większej ochoty, by zacząć na poważnie z
copywritingiem w 2022r. ?

Jeśli tak, to koniecznie musisz odkryć, czy moje
nowe szkolenie od podstaw z copywritingu jest dla
Ciebie. Kliknij tutaj, aby sprawdzić >>

https://www.akademiacopywritingu.pl/jak-zaczac-szkolenie/


Jeszcze taka popularna obiekcja:

„...ja jestem za młoda, ja jestem za stary na to,
żeby spróbować sił w tym zawodzie...”

Wiek nie ma tutaj żadnego znaczenia.

Mam podopiecznych w różnym wieku. Zarówno
takich, którzy nie mają jeszcze 18 lat, i pamiętam,
jak na początku musiałem szukać w przepisach,
czy już mogą pracować, czy nie.

Jak najbardziej, nie ma z tym problemu.

I to samo w drugą stronę.

Mam wielu podopiecznych, którzy mają 50 lat i
więcej.

Zresztą nawet kiedyś zatrudniałem u siebie w
agencji copywritera, który był po pięćdziesiątce.

Swoją drogą, Lesław, jeżeli to czytasz, to serdecznie
Cię pozdrawiam ;)



Niezależnie od tego, czym się dzisiaj zajmujesz,
gdzie mieszkasz, ile masz lat, ile masz czasu (bo to
też jest bardzo ważne, że copywriting nie musi być
Twoim głównym źródłem utrzymania, tylko to
może być dodatkową pracą).

Możesz spróbować swoich sił w tym zawodzie.

I to jest bardzo ważne.

Dla kogo jest copywriting?

Copywriting to jest praca dla osób, które chcą
robić coś kreatywnego. To jest praca dla osób,
które chcą bardziej kontrolować swoje życie, które
chcą mieć więcej luzu, więcej niezależności.

I dla osób, które chcą pracować zdalnie,
tak jak ja...

... bo ja na przykład mega cenię sobie możliwość
pracy zdalnej z dowolnego miejsca.

Mogę popracować z domu albo z kafejki. W każdej
chwili mogę sobie wyjechać za granicę. Biorę
laptopa i mogę działać. I to jest mega fajna rzecz.



Jeżeli chcesz czegoś takiego spróbować, jeżeli
czujesz, że to jest coś fajnego, to naprawdę warto
spróbować. To może być praca dla Ciebie.

Ile w ogóle można zarobić na
copywritingu?

 
Czy opłaca się działać w copywritingu? Czy są w
tym rzeczywiście pieniądze? Ja za chwilkę powiem
Ci, ile dokładnie Ty możesz zarobić.

Przepraszam, wiem, że się nie pokazuje palcem.



Natomiast chciałem to podkreślić, za chwilkę do
tego przejdziemy. Na początek kilka słów wstępu.

Jak to jest z tymi zarobkami w
copywritingu?

Generalnie z zarobkami w copywritingu jest
bardzo duży rozstrzał, ponieważ jest wiele różnych
zależności, wiele różnych czynników, które
wpływają na to, ile kto ostatecznie zarabia.

Weźmy sobie taką sytuację, że gdybym Ci
powiedział, że zarobiłem na przykład 1000 złotych
na copywritingu, czy to będzie dużo, czy mało?

Pewnie ktoś powie, że dużo.

Pewnie większość powie, że to jest mało.
Natomiast jeżeli teraz przyjmiemy takie założenie i
powiem, że ja pracowałem, powiedzmy 1 godzinę
dziennie albo pracowałem tylko jeden weekend, to
te zarobki wyglądają już zupełnie inaczej.

Istotne jest to, że wielu copywriterów traktuje
copywriting jako pracę dodatkową i to też 



zaburza te ogólne wyniki.

Średnio przyjmuje się, że zarobki
copywritera to około 4 tysięcy złotych.

W górę nie ma żadnego sufitu.

Wyspecjalizowany copywriter z dużymi
umiejętnościami może kasować nawet kilkanaście
tysięcy za jednorazowy projekt. I więcej.

Jeżeli chodzi o mnie, to był taki rekordowy miesiąc,
w którym wpłynęło mi na konto najwięcej
pieniędzy.

To było ponad 80 tysięcy i jest to ewidentny dowód
na to, że w copywritingu są pieniądze, jest dużo
pieniędzy.

Też warto wziąć pod uwagę fakt, że w Polsce
wszystko dopiero się rozwija i ten pik jest jeszcze
przed nami. Także będzie to wyglądało coraz lepiej.

Co wpływa na zarobki copywritera?
 

Już Ci mówię :)



Generalnie czynników wpływających na
wynagrodzenie copywritera jest bardzo dużo.

Począwszy od tego, czy rozliczasz się na godziny,
czy za napisane teksty, czy na znaki, czy efekt.

Jaki rodzaj umowy, jaki rodzaj copywritingu, jakie
masz doświadczenie, jaka specjalizacja, w jakiej
tematyce piszesz itd...

To jest bardzo dużo i zależnie od tego te zarobki
mogą się wahać właśnie od kilku tysięcy do
kilkunastu czy kilkudziesięciu.

PREZENT DLA CIEBIE 

I za chwileczkę opowiem Ci, tak jak wspomniałem,
o specjalnym kalkulatorze, w którym możesz
wyliczyć sobie, ile Ty mogłabyś czy ile Ty mógłbyś
zarobić w swoim konkretnym przypadku, bazując
na indywidualnych danych.

Natomiast zanim do tego przejdziemy, pozwól, że
podziękuję Ci. Bardzo dziękuję Ci za to, że czytasz
ten materiał aż do tego momentu.



Jesteśmy już prawie na końcówce.

Uwierz mi, bardzo mało osób dotrwa w tym
materiale do samego końca, dlatego szacunek dla
Ciebie.

Wiem, że bardzo zależy Ci na tym, żeby rozwijać się
w copywritingu.

Wielkie, wielkie gratulacje.

Mam nadzieję, że ten temat Cię zainteresował, że
chcesz pójść dalej.

Będzie kolejny materiał :)

Dlatego już dziś zapraszam Cię do sprawdzenia
kolejnego materiału (wideo pojawi się 3 września).
Opowiem w nim o tym, co musisz wiedzieć, żeby
zacząć działać w copywritingu. Opowiem Ci też o
tym, co może Cię przed tym powstrzymać, jakie są
popularne blokery, a także porozmawiamy o
sposobach zwalczania tych przeszkód.

Także miej oko na swoją skrzynkę. Nowy materiał
już 3 września...



NIESPODZIANKA — PREZENT

A teraz już obiecana niespodzianka, specjalne
narzędzie — kalkulator, w którym uzupełniasz kilka
podstawowych informacji o sobie i ten kalkulator
wylicza, ile Ty mogłabyś czy ile Ty mógłbyś dzisiaj
zarabiać na copywritingu.

Chcesz odebrać swój kalkulator? Oto
co trzeba zrobić...

Żeby go dostać, wystarczy zrobić bardzo prostą
rzecz, a mianowicie zostawić komentarz na blogu.

I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Komentarz
musi znajdować się na blogu.

https://www.akademiacopywritingu.pl/co-to-jest-copywriting/


Zostaw komentarz z odpowiedzią na pytanie:

„Co najbardziej podoba Ci się w pracy
copywritera?”

Każda osoba, która zostawi (na blogu
akademiacopywritingu.pl kliknij tutaj >>)
komentarz pod materiałem, dostanie ode mnie na
skrzynkę ten specjalny kalkulator, narzędzie, w
którym możesz policzyć jakie są Twoje potencjalne
zarobki.

Zwróć uwagę, do kiedy ten komentarz można
zostawić. We wpisie znajdziesz wszystkie
szczegóły.
 
Zachęcam Cię bardzo serdecznie do napisania:

Co najbardziej podoba Ci się w pracy copywritera?

Za chwileczkę możesz przejść do tego komentarza.
 
Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to już
ostatnia.

https://www.akademiacopywritingu.pl/co-to-jest-copywriting/


Zapraszam Cię bardzo serdecznie, bardzo gorąco
na szkolenie, na którym dowiesz się, jak zacząć
zarabiać na copywritingu roku 2022.

12 września (poniedziałek) 20:00
ONLINE — link do szkolenia

otrzymasz natychmiast po zapisie.

Specjalne szkolenie online na żywo dla osób
początkujących, dla laików, dla osób, które dopiero
zaczynają.

To nie jest szkolenie dla osób doświadczonych.

Jeżeli chcesz sprawdzić się, jeżeli chcesz zacząć coś
działać, zapisz się. Nawet jeżeli nie możesz być na
żywo...

...bo za sam zapis otrzymasz ode mnie
dodatkowy prezent.

 
Sprawdź >>

https://www.akademiacopywritingu.pl/jak-zaczac-szkolenie/


Natomiast oczywiście najbardziej zachęcam do
tego, żeby być na żywo.

Warto być na żywo.

Będzie się działo naprawdę mnóstwo rzeczy.

Nie chcę jeszcze na ten moment zdradzać zbyt
dużo.

Natomiast będzie wiele ciekawych możliwości.

Będą niespodzianki, fantastyczne atrakcje.

Za samo uczestnictwo też będzie można zgarnąć
kilka dodatkowych bonusów.

Także zapisz się. Poniżej masz link i informacje,
kiedy to wszystko się odbędzie.

Zapisz się, bo liczba miejsc na mojej liście mailowej
jest ograniczona i jeżeli będziesz zbyt długo
zwlekać, to może dla Ciebie zabraknąć miejsca.

Zapisz się na szkolenie, a potem zostaw komentarz
na blogu. Dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia! 



A teraz zapisz się na
szkolenie, kliknij tutaj >>

Kuba Karamara 
(Właściciel Agencji Copywritingowej)

https://www.akademiacopywritingu.pl/jak-zaczac-szkolenie/


Zapisz się na szkolenie, kliknij
tutaj >>

A nastepnie zostaw
komentarz na blogu i odbierz

prezent, kliknij tutaj >>

https://www.akademiacopywritingu.pl/jak-zaczac-szkolenie/
https://www.akademiacopywritingu.pl/co-to-jest-copywriting/

