


Cześć. Tutaj Kuba Karamara.

Mam nadzieję, że widziałaś moje poprzednie
wideo z tej serii. W pierwszej części opowiadałem
o takich totalnych podstawach, czyli czym w ogóle
jest copywriting, ale tak naprawdę, naprawdę, dla
kogo to zajęcie, ile w ogóle można na tym zarobić.

W drugiej części opowiadałem o tym, co zrobić,
aby zacząć zarabiać na copywritingu.

W trzeciej pokazałem Ci konkretne kroki, żeby
zarobić pierwsze 100 zł na pisaniu tekstów.

W ostatnim czasie mieliśmy również fantastyczny
webinar, wiele osób przyszło i co mam Ci
powiedzieć...

Krótko mówiąc. Było zajebiście!

Jeżeli jeszcze jest możliwość obejrzenia nagrania z
tego spotkania, to bardzo serdecznie Cię do tego
zachęcam. (Kliknij tutaj, aby obejrzeć webinar, jak
zacząć zarabiać na copywritingu w 2022 >>)

https://urlgeni.us/youtube/szkolenie-copywriting


Było wiele wartości, dobra energia, naprawdę
mega spędzony czas. Jeżeli masz chwilkę, to
zachęcam, zerknij do tego webinaru, jeżeli jeszcze
go nie widziałaś, czy też nie widziałeś.

Uruchomiliśmy również zapisy do Szkoły
Przyszłych Copiwriterów.

Dziękuję serdecznie za zaufanie, którym mnie
obdarzyliście.

Jestem przekonany, że to jest znakomita decyzja,
żeby dołączyć do SPC, żeby uczyć się razem ze
mną.

Mam nadzieję, a właściwie jestem przekonany, że
wszystkie te osoby, które będą rzetelnie przerabiać
Szkołę Przyszłych Copywriterów, już wkrótce będą
mieć mega efekty i zaczną zarabiać konkretne
pieniądze na pisaniu tekstów.

A dzisiaj idziemy jeszcze krok dalej: w stosunku do
tego o czym mówiłem w poprzednich materiałach
wideo. Jeżeli regularnie robisz to, o czym
opowiadałem w części trzeciej, to masz
umiejętności, zarabiasz regularnie stałą kasę na



pisaniu tekstów.

Ale jeżeli chcesz więcej, jeżeli chcesz mieć
ciekawsze zlecenia, jeżeli chcesz mieć więcej
klientów, jeżeli chcesz zarabiać lepsze pieniądze, to
przeczytaj ten materiał do samego końca.

Dzisiaj, specjalnie dla Ciebie: 8 sposobów na
pierwsze poważne zlecenia copywritingowe.

Zanim przejdziemy do tych 8 punktów, dosłownie
jedno maleńkie przypomnienie. Jak zapewne
wiesz, jak powiedziałem, trwają zapisy do Szkoły
Przyszłych Copywriterów.

Jest to kompleksowy program, który
przeprowadza Cię od zera do copywritera.

Wchodzisz nie umiejąc nic, możesz nawet nie
wiedzieć, co to copywriting, chociaż po tej serii
mam nadzieję, że już wiesz. Przechodzimy
wszystko po kolei, krok po kroku, w postaci lekcji
wideo, które oglądasz, kiedy chcesz. A kończysz
ten program mając wiedzę, umiejętności i
feedback, który jest bardzo ważną częścią Szkoły
Przyszłych Copywriterów.



Otrzymujesz feedback od innych kursantów, ode
mnie i od Karoliny, która jest content manager w
mojej agencji.

Także konkretna wiedza, konkretne umiejętności, z
tym wychodzisz i możesz zarabiać na pisaniu.
Jeżeli jeszcze nie dołączyłaś, czy nie dołączyłeś i
zastanawiasz się, to sprawdź ofertę, poczytaj, tam
jest wszystko bardzo dokładnie opisane i jeżeli
jeszcze jest możliwość dołączenia, to rozważ, czy
nie warto byłoby dołączyć, bo pamiętaj, że zapisy
do Szkoły Przyszłych Copywriterów są otwarte
jedynie przez kilka dni w roku.

[Chcesz sprawdzić, czy kurs SPC jest dla Ciebie?
Kliknij tutaj >>]

Przechodzimy zatem do sposobów na
pozyskiwanie pierwszych zleceń
copywritingowych.

1. Szukanie klientów zanim oni znajdą
Ciebie.

Warto do tego podejść inaczej, odwrotnie niż
zazwyczaj.

https://www.akademiacopywritingu.pl/spc/


Bo zobacz, codziennie przeglądasz internet,
szukasz różnych stron, jakiś firm, usług i tak dalej.
Czasami z pewnością zauważasz lub możesz być
bardziej świadomy, że niektóre strony firm mają
pewne niedostatki w treści.

Np. wchodzisz w jakąś zakładkę jakiejś strony, a
tam się okazuje, że nie ma treści, albo jest jakieś
404.

Albo wchodzisz na bloga firmy, a widzisz, że ostatni
wpis był tam 2 lata temu. Wtedy możesz odezwać
się do takiej firmy i powiedzieć, że zajmujesz się
copywritingiem i może warto byłoby wskrzesić
tego bloga i regularnie zacząć na nim publikować.

Tak więc pk. 1. Odzywaj się do klientów, szukaj
klientów zanim oni zaczną szukać Ciebie.

2. Odpowiedzi na ogłoszenia
na grupach Facebookowych.

Ale w taki niecodzienny, nieoczywisty sposób.
Oczywiście, jak być może wiesz, grup
Facebookowych dla copywriterów jest sporo.



Na każdej z nich codziennie pojawia się kilka -
kilkanaście ogłoszeń i codziennie jest tego bardzo
dużo.

Aczkolwiek konkurencja w postaci innych
copywriterów jest poważna, więc ciężko się
przebić, ale jest taki sposób, który ja bardzo często
wykorzystuję.

Polega on na tym, że odzywasz się do
zleceniodawcy w formie wiadomości wideo. Po
prostu bierzesz telefon i mówisz: "Cześć, tutaj
Marysia. Widziałam Twoje ogłoszenie..." i tak dalej...

Po prostu odzywasz się. I tutaj działa zwykła ludzka
ciekawość: "Jeżeli ja widzę, że ktoś, kogo nie znam,
odzywa się do mnie, ale robi to w formie
wiadomości audio, czy też wiadomości wideo, to ja
po prostu chce to włączyć, chcę zobaczyć, o co tam
chodzi."

I już jesteś dużo bliżej i wielu copywriterów
konkurentów zostawiasz za sobą...

Także to jest punkt 2.



3. Dodanie automatycznie
przesyłanych emaili z wiadomościami
o nowych ofertach pracy dla
copywriterów.

W jaki sposób to miałoby działać?

Wybierasz sobie kilka głównych serwisów
ogłoszeniowych typu pracuj.pl, OLX, praca.pl i tak
dalej, ustawiasz odpowiednie filtry, żeby na
skrzynkę pocztową, możesz sobie specjalną
skrzynkę do tego założyć, albo założyć w obecnej
skrzynce odpowiedni katalog, do którego te
wszystkie powiadomienia będą spływały.

I o co tutaj chodzi?

Dzięki temu codziennie masz na swojej skrzynce
świeżą porcję ofert pracy, czy propozycji
współpracy i tylko Twoim zadaniem jest
odpowiedzieć na te ogłoszenia.

Nigdzie nie musisz wchodzić codziennie, tylko
czytasz co kilka dni emaile i odpowiadasz na
wybrane oferty.



Tak więc to jest punkt 3. Mega fajny.

Codziennie zlecenia same pojawiają się na
skrzynce.

4. Sprzedaż gotowych tekstów na
grupach tematycznych.

I w jaki sposób miałoby to działać?

Powiedzmy, że interesujesz się podróżami. Więc
możesz sobie poszukać na FB grup, w których są
ludzie, którzy rozmawiają o podróżach, czy to
ogólnie, czy w jakieś konkretne miejsce.

I tam możesz opublikować post, że masz na
sprzedaż 10 artykułów. Podajesz listę tematów tych
artykułów. Jeżeli ktoś chciałby kupić i zobaczyć
któryś z tych artykułów, a później opublikować go
na swoim blogu, to zapraszasz do kontaktu.

Bardzo fajna możliwość.

I to działa, więc jeżeli szukasz pomysłów na
zdobycie pierwszych klientów, pierwszych
poważniejszych zleceń, to jest to coś dla Ciebie.



5. Oferia — legendarne miejsce.

To jedno z miejsc, w których ja zaczynałem
pozyskiwać swoich pierwszych klientów i pierwsze
zlecenia.

Jest tam odpowiednia kategoria. Na na oferii może
znaleźć bardzo różne zlecenia: od tego, żeby
wykafelkować podłogę w łazience po właśnie
tworzenie tekstów copywritingowych.

Więc warto raz na jakiś czas tam wejść i tam
spróbować pozyskać zlecenia.

Tam jest kilka możliwości: można odzywać się 1x1
do właściciela, do zleceniodawcy, można zostawiać
komentarze, można sobie wykupić dodatkowe
PREMIUM konta. Także to jest możliwość 5.

6. Portal USEME

To portal, na którym też regularnie pojawiają się
niewielkie zlecenia dla freelancerów, dla
copywriterów, dla młodych osób i nie tylko
oczywiście. Natomiast to co jest ciekawe
w portalu USEME, to to, że on umożliwia



wystawienie faktury VAT, nawet jeżeli nie
prowadzisz działalności gospodarczej.

Tak więc często też będzie taka sytuacja, że Ty
zlecenie zdobywasz gdzieś zupełnie indziej, a ono
ostatecznie jest finalizowane na platformie USEME.
Zapisz sobie. To jest punkt 6.

7. To też jest niesamowite miejsce.
Mam z nim fajne wspomnienia.

Chodzi mi o forum PiO,
www.forum.optymalizacja.com.

To jest przestrzeń przede wszystkim dla
pozycjonerów, specjalistów SEO, dla
marketingowców zajmujących się tym obszarem.

Na tym forum, które jest zresztą bardzo aktywne,
jest tam wielu użytkowników, którzy codziennie
tworzą treści i wymieniają się komentarzami i
opiniami. Jest tam też specjalny dział poświęcony
zleceniom, pododdział, który związany jest z
copywritingiem, więc tam również można wrzucać
zarówno swoje ogłoszenia, jak i odpowiadać
na ogłoszenia zleceniodawców.



I ostatni punkt, o którym chciałbym Ci powiedzieć.

Może wydawać się nieco trudny, może wydawać
się wymagający i też jest taki nieoczywisty,

Ale uwierz mi, że jest to niesamowita rzecz.

Chodzi mi o udział w wydarzeniach
i konferencjach. Oczywiście trzeba tutaj troszeczkę
wyjść ze swojej strefy komfortu, jeżeli boisz się
rozmawiać z ludźmi.

Ale bardzo serdecznie Cię do tego zachęcam.

O co tutaj dokładnie chodzi? Nie chodzi mi o
wydarzenie dla copywriterów, ale bardziej o
wydarzenia marketingowe, wydarzenia
ecommersowe, wydarzenia biznesowe, czyli dla
osób, które mogą być Twoimi potencjalnymi
klientami.

Bo ludzie przyjeżdżają tam z jednej strony po to,
żeby zobaczyć jakieś stoiska, żeby posłuchać
prelekcji, ale w wielu przypadkach ludzie
przyjeżdżają tam głównie po to, żeby poznać
nowych ludzi, żeby zdobyć kontakty.



Zatem jeżeli Ty jesteś tam copywriterem jednym z
nielicznych, to istnieje bardzo duża szansa, że
poznasz wielu fantastycznych klientów, którzy też
będą płacić Ci znacznie większe pieniądze niż ci,
którzy wrzucają gdzieś ogłoszenie na grupach
copywritingowych, bo oni też nie mają takiego
rozeznania.

Po prostu poznają Cię, bazują na relacjach i Tobie
później mogą te fajne zlecenia zlecać. Aaa! Jeszcze
jest inny plus tego. Jeżeli jedziesz sobie na jakieś
wydarzenie, na jakąś konferencję do innego
miasta, to przy okazji można coś zwiedzić, można
sobie popracować w trasie. Mega fajne aspekty.

Także to jest te 8 punktów, które przygotowałem
dla Ciebie. A właściwie wiesz co?

Dam Ci jeszcze jeden punkt, 9., taki bonusowy,
który nie jest może taki oczywisty, ale działa także
niesamowicie dobrze.

To jest wysyłanie emaili do swoich starych
klientów. Jeżeli już miałaś, czy miałeś kiedyś
jakiegoś klienta, któremu przygotowywałaś,
przygotowywałeś tekst, to warto raz na jakiś czas
odezwać się do niego i zapytać, czy nie potrzebuje



czegoś nowego, czy nie potrzebuje nowych treści,
bo często jest tak, że ktoś tam ma coś w głowie:

"No tak, muszę zlecić, czy tam przygotować nowe
treści na bloga, ale później się tym zajmę, bo teraz
coś innego.

Ale jeżeli ja mam taką myśl i ktoś do mnie pisze,
czy coś tam nie jest potrzebne, to od razu
wywołuje to taki impuls, że, kurczę, rzeczywiście,
mogę to teraz zlecić i już będę miał to z głowy.

Poza tym klienta, który już raz u Ciebie zamówił i
jeżeli oczywiście robota została dowiedziona w
odpowiedni sposób, nie trzeba przekonywać, nie
musisz znowu mówić, dlaczego ma skorzystać z
Twojej oferty.

On po prostu wie, że dobrą robotę robisz, więc
łatwiej jest sprzedać mu drugi raz, łatwiej jest od
niego wziąć kolejne zlecenie. I my to robimy w
mojej agencji regularnie. Robi to Karolina, i to
działa naprawdę bardzo dobrze. Więc to są takie
punkty. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim
i to jest właściwie jeszcze kolejna, taka dodatkowa
bonusowa porada, ale najważniejsza.



Ważniejsza niż to wszystko inne,co powiedziałem,
bo nieważne w jaki sposób pozyskujesz tych
klientów, ale musisz to robić cyklicznie.

Efekty tych działań pojawiają się jako
konsekwencja regularności. Czasami też są
oddalone w czasie, bo dzisiaj z kimś rozmawiasz
i ktoś myśli sobie: "Jesteś fajna, jesteś spoko gość,
ale w tej chwili nic nie potrzebuję. Albo w tej chwili
skorzystam z kogoś innego, ale za miesiąc, trzy, za
pół roku on się odzywa i proponuje Ci fantastyczne
zlecenie.

Wiele razy przerabiałem taką sytuację. Więc
pamiętaj, żeby to robić cyklicznie.

Wtedy zleceń Ci na pewno nie zabraknie. I nawet
jeżeli masz dzisiaj wystarczającą ilość klientów,
pamiętaj, żeby codziennie te kolejne zlecenia
pozyskiwać, chociażby na przyszłość. Na początku
trzeba to robić codziennie, potem im więcej masz
klientów, to możesz troszkę rzadziej, ale ta
cykliczność, regularność jest bardzo, bardzo
istotna.



Jeżeli temat pozyskiwania zleceń Cię interesuje, to
więcej o tym opowiadałem również na webinarze.

Więc przypominam: jeżeli jeszcze jest możliwość
obejrzenia nagrania z tego webinaru, to sprawdź i
uzupełniły sobie tą wiedzę.

A jeżeli chodzi o ten materiał, to by było już
wszystko. Mam nadzieję, że ta seria Ci się podobała
i że wyciągnęłaś z niej bardzo dużo, że coś w Tobie
drgnęło i zaczniesz się zajmować copywritingiem,
że chociaż spróbujesz swoich sił.

Pamiętaj, że jeżeli chcesz zobaczyć, czy ten
copywriting jest dla Ciebie, jeżeli myślisz o pracy
zdalnej, jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu,
szczególnie zawodowym, jeżeli chcesz zobaczyć,
jakby to było móc zarabiać na pisaniu tekstów, to
mówię szczerze i uczciwie, najlepszą możliwością
jest dołączenie do Szkoły Przyszłych Copywriterów,
tym bardziej, że masz tam takie gwarancje, które
sprawiają, że nie opłaca się nie spróbować.

Jeżeli uznasz, że to nie jest dla Ciebie, to piszesz do
mnie w ciągu 30 dni, a ja zwracam Ci pieniądze.



Także zapoznaj się jeszcze raz z ofertą Szkoły
Przyszłych Copywriterów. Jeżeli zapisy są jeszcze
dostępne, jeżeli możesz dołączyć, to bardzo
serdecznie zachęcam Cię do tego.

Natomiast, jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, czy
problemy, jeżeli chcesz się ze mną skontaktować,
to napisz na kuba@karamara.pl

Dziękuję Ci serdecznie.

Do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłości w
innych materiałach.

Cześć.

Chcesz obejrzeć webinar, o którym mówiłem?
Kliknij tutaj >>

Chcesz sprawdzić, czy kurs SPC jest dla
Ciebie?
Kliknij tutaj >>

https://urlgeni.us/youtube/szkolenie-copywriting
https://www.akademiacopywritingu.pl/spc/


Kuba Karamara 
(Właściciel Agencji Copywritingowej)


