
Jak w 3 Prostych
Krokach Zacząć
Zarabiać Na
Copywritingu?



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/


Cześć! 
Kuba Karamara z tej strony. Na wstępie bardzo
dziękuję Wam za zaangażowanie.

Dziękuję za liczne komentarze
pozostawione pod pierwszym materiałem.

Mam nadzieję, że ten materiał również Ci się
spodoba.

To jest kontynuacja tego tematu, więc jeżeli
jeszcze nie widziałaś, czy nie widziałeś, pierwszego
filmu z tej serii, to zanim go obejrzysz, zachęcam
Cię do cofnięcia się i do zobaczenia tego
pierwszego.

Opowiadałem w nim o tym, czym naprawdę jest
copywriting i że to znacznie więcej
niż może się wydawać, że copywriting jest
praktycznie na każdym kroku. W materiale było
również o tym, dla kogo w ogóle ten copywriting
jest, czy to może być coś ciekawego dla Ciebie.

I oczywiście, ile można na tym wszystkim zarobić.

Więcej informacji o tym nagraniu znajdziesz tutaj.

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


Zachęcam Cię, jeżeli jeszcze to jest przed Tobą,
a jeżeli już to obejrzałaś, czy obejrzałeś, to czas na
kolejny krok, czas na następną część.

W tym mini ebooki podam Ci 3 bardzo proste i
konkretne kroki....

... co zrobić, żeby zacząć działać w
copywritingu?

Powiem Ci, co dokładnie musisz mieć,
co dokładnie musisz wiedzieć i co dokładnie
zrobić.

Będzie także o 3 niezbyt fajnych demonach, które
najczęściej powstrzymują ludzi przed tym, żeby
zaczęli działać w copywritingu, przed tym żeby w
ogóle zaczęli coś robić. Mam też dla Ciebie fajną
wiadomość, dobrą informację.

Nie wiem, czy wiesz, ale prowadzę taki program,
który nazywa się Szkoła Przyszłych Copywriterów i
jest to kompleksowy kurs, który od 0 uczy,
jak zostać copywriterem. Wchodzisz,



nie wiedząc zupełnie nic, przechodzisz przez
wszystkie lekcje i masę dodatkowych bonusów.

Natomiast wychodzisz jako osoba,
która zna podstawy copywritingu i jest w stanie
zarabiać na tym konkretne pieniądze.

Do programu można dołączyć jedynie przez kilka
dni w całym roku. Już niedługo będzie możliwość
dołączenia. Niedługo otwieramy zapisy do Szkoły
Przyszłych Copywriterów.

Jest możliwość dołączenia do tego programu za
darmo. Jeżeli chcesz, wiedzieć jak to zrobić,
przeczytaj ten materiał do końca.

Opowiem Ci dzisiaj o tym, co zrobić,
żeby zacząć zarabiać na copywritingu

i czego się wystrzegać.

Oaz co może Cię przed tym powstrzymać...



Zanim do tego wszystkiego przyjdziemy,
warto zacząć od tego, że dzisiejsze czasy dają
naprawdę fajne, duże możliwości.

Trzeba zauważyć, że świat się mocno zmienia
i żyjemy w ciekawych czasach.

Oczywiście są to czasy trudne, czasy pełne
wyzwań. Niedawna, właściwie cały czas trwająca,
pandemia, później wojna, do tego mamy
galopującą inflację. To wszystko powoduje, że
czujemy strach.

To wszystko sprawia, że wielu ludzi szuka nowych
możliwości, szuka jakiejś opcji na zabezpieczenie.

Wiele osób w związku z tym przechodzi do
Internetu i właśnie tam szuka dla siebie jakichś
nowych możliwości. Na całe szczęście jest dzisiaj
bardzo dużo wiedzy. Jest dzisiaj mnóstwo osób,
które tę wiedzą chcą się dzielić. Ja, kiedy
zaczynałem z copywritingiem w roku 2010, nie
wiedziałem o copywritingu niczego, oprócz tego,
że coś takiego jak copywriting jest.

Ale też nie do końca wiedziałem,



o co w tym wszystkim chodzi.

I nie było blogów, nie było artykułów, nie było
YouTuba, nie było kursów i przede wszystkim nie
było osób, od których tego wszystkiego można się
uczyć, które pomagają wystartować karierę
copywritera.

W związku z tym wszystko robiłem samodzielnie,
wszystkiego uczyłem się metodą prób i błędów, a
bardziej błędów, błędów i na tych własnych
błędach musiałem to wszystko zrozumieć.

I na początku czułem bardzo duży strach właściwie
ze wszystkim, co było związane z pracą
copywritera. Nie wiedziałem, czy tekst,
który napisałem ma wyglądać w taki czy inny
sposób i co powie klient, kiedy mu go wyślę.

Nie wiedziałem, czy to się temu klientowi spodoba.

Nie wiedziałem w ogóle, jak mam to wycenić.

A jak już napisałem tekst, nie wiedziałem, jak się
rozliczyć.



I to wszystko było naprawdę trudne, stresujące,
straszne. Ale wreszcie doszedłem do tego miejsca,
gdzie mogłem pisać teksty dla fantastycznych,
fenomenalnych klientów, dla różnych mniejszych
firm i też dla znanych marek, takich, które każdego
dnia spotykamy, takich z których usług czy
produktów sam korzystam.

I to było naprawdę mega fajne
i mega budujące. Na własnej skórze musiałem
przez to wszystko przejść od zera, nie mając
mentora i miejsca, w którym mógłbym sprawdzić
pewne rzeczy, czy o coś zapytać.

I to jest właśnie to, co robi olbrzymią różnicę.

I to jest też moja pierwsza wskazówka dla Ciebie: 

1. krok: jeżeli chcesz zacząć zarabiać
na copywritingu, znajdź kogoś, od
kogo możesz się uczyć.

I serio, to jest mega ważne,
żeby słuchać tylko tych ludzi, którzy mają wiedzę.



Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo o ile Internet
jest super, że jest ta wiedza, to daje też dostęp do
głosu ludziom, którzy albo nie mają
wystarczających kompetencji, żeby uczyć innych,
albo też nie mają szczerych intencji,
żeby ich nauczyć.

Kogo w związku z tym warto słuchać?
Przede wszystkim osób, które dają wiedzę
dostosowaną do tego, na jakim jesteś poziomie.

Oczywiście można poszukać sobie
jakichś znanych, topowych copywriterów i od nich
czerpać wiedzę, na przykład z książek.

Natomiast jeżeli jesteś na początku drogi,
to nie ma to żadnego sensu, bo ta wiedza jest
niedostosowana. Ok, więc kogo dokładnie warto
słuchać? Te osoby, które dają wiedzę dostosowaną
do Twojego aktualnego poziomu, wiedzę
dostosowaną do osoby, która dopiero zaczyna.

I takich osób jest całkiem sporo. Mogę wymienić
tutaj na przykład Martę Niegierewicz, którą można
znaleźć na Instagramie...



Chwilka przerwy dla Twojego oka.

i ważne przypomnienie...

Zostały ostatnie wolne miejsca!



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/


pod nickiem zostan.copywriterem.

Warto posłuchać również Klaudyny Maciąg,
także mocno aktywnej na Instagramie.

Jest Marcin Cichocki z Kuźni Treści,
podobnie jak ja, właściciel agencji
copywritingowej.

Jest jeszcze Jacek Waśkiel.

I oczywiście, jeżeli masz ochotę
i moja osoba Ci pasuje, to także ja mogę być dla
Ciebie taką osobą, mogę być takim mentorem.

I to jest krok 1: znaleźć tę osobę,
znaleźć dla siebie mentora...

Krok 2: po prostu zacznij się uczyć.

Zdobądź podstawowe, elementarne umiejętności.
Za chwileczkę powiem Ci dokładnie, co musisz
wiedzieć, czego musisz się nauczyć, jakie to są
umiejętności. Natomiast to, co chciałbym,
żeby dobrze wybrzmiało: to jest bardzo ważne,



żeby poznać te podstawy, żeby dopasować wiedzę
do swojego aktualnego stanu, wiedzę do osoby
początkującej.

Bo zauważyłem, że wiele osób chce gdzieś od razu
przeskoczyć i uczyć się trudnych rzeczy,
jakiegoś pisania perswazyjnego, pisania treści
sprzedażowych, jakieś kursy z USA.

To często dobre kursy, ale niedopasowane do
wiedzy osoby początkującej. Jeżeli więc chcesz od
razu uczyć się trudnych rzeczy, omijając te rzeczy
podstawowe, to się po prostu nie może udać.

To jest tak, jakbyś chciała zrobić
powiedzmy tort Pavlova, nie umiejąc zrobić
jajecznicy.

Albo to jest trochę tak, jakby chcieć obejrzeć
finałowy odcinek jakiegoś serialu, nie oglądając
żadnego wcześniejszego odcinka.

Nie ma to za bardzo sensu. Także nie popełniaj
tego błędu. Zacznij od nauki podstawowych
rzeczy, żeby nie porobić sobie dziur, żeby wszystko
szło według pewnego procesu.



Jest jeszcze druga grupa ludzi, która też popełnia
wielki błąd. Ci ludzie chcą od razu pracować, od
razu chcą zarabiać. Nie muszą się uczyć,
nic nie muszą wiedzieć.

Myślą: "jakoś to tam wyjdzie, w praniu". I bez
kompletnie żadnej wiedzy zaczynają realizować
zlecenia, a potem jest zdziwienie:

"Ja nie rozumiem, o co chodzi w tym zleceniu.
 

Nie do końca jest jasna
dla mnie taka czy inna wytyczna.

 
W ogóle klient mi odrzucił tekst, ojej."

Niestety pojawiają się problemy, pojawiają się
trudności i znowu nawiązanie do kroku 1: jeżeli nie
masz mentora, nie masz kogo się zapytać i dostać
rzetelnej odpowiedzi, to zaczynasz się
denerwować, nie rozumiesz tego, pogłębia się
frustracja i tak naprawdę poddajesz się
i odpuszczasz. I to co było kiedyś Twoim planem,
czy Twoim marzeniem, po prostu gdzieś tam
przepada. Dlatego warto uczyć się od początku,
podstawowych rzeczy,



od konkretnych osób.

Czego dokładnie warto się uczyć na
początku?

Dobrze jest poznać cały taki plan,
jak wygląda tworzenie treści, czyli jak przygotować
się do pisania, jak wygląda proces tworzenia
tekstu, co zrobić po jego napisaniu.

I to jest rzecz pierwsza.

Po 2. Warto poznać podstawowe narzędzia:

w czym to najlepiej pisać, jakich narzędzi używać
do sprawdzania tekstu, bo wiadomo, że każdy
może popełniać błędy.

Jak masz fajne narzędzia, to możesz sobie to
sprawdzić i tych błędów jest znacznie mniej.

Jakich narzędzi używać, żeby ułatwić sobie pracę.
Jakie są podstawowe rodzaje tekstów: artykuły
blogowe, opisy do sklepów internetowych,



teksty zapleczowe, teksty preclowe.

Warto poznać kilka podstawowych rodzajów po to,
żeby wiedzieć po prostu jak je tworzyć. Kolejna
rzecz, to wytyczne do tekstów, czyli żeby
zrozumieć, o co chodzi klientowi: co to są znaki ze
spacjami, a co to są znaki bez spacji, jak to policzyć,
a co to są nagłówki,

i tak dalej...  Takich kilka podstawowych rzeczy.
 
Kolejna sprawa: warto poznać podstawy
optymalizacji tekstów pod SEO. Wiele tych
tekstów właśnie z tym jest związane.

Głównie chodzi tutaj o słowa kluczowe.

Czym są te słowa kluczowe?
W jaki sposób ich używać, jak często,

i tak dalej...

I ostatnia rzecz, to warto poznać miejsca, w których
można zacząć, bo takich miejsc jest kilka. Są takie
miejsca, gdzie od pierwszego dnia



można już sobie pisać, realizować zlecenia, z nikim
nie trzeba o nie walczyć.

Będziemy też o tym mówić jeszcze w całej tej serii.

Więc to są te elementy, których warto się nauczyć.

Ile może potrwać nauka tego
wszystkiego?

Jeżeli masz to w formie usystematyzowanej
wiedzy, czyli na przykład w postaci kursu,
to taka nauka może zająć, jeżeli masz dobre
tempo, jeden dzień czy jeden weekend, czasem
kilka dni.

Natomiast jest też taka możliwość, żeby sobie
gdzieś tego szukać w darmowych materiałach w
Internecie. Wtedy trzeba skubać z różnych miejsc,
zbierać po ziarenku i to też jest jakaś opcja.
Wtedy może trwać to miesiąc czy dwa. Ale zwróć
uwagę na to, że nawet jeżeli to by trwało miesiąc
czy dwa, to po miesiącu czy dwóch, a w
najlepszym przypadku, tak jak mówię, już po kilku
dniach zaczynasz pracę, masz nowy zawód, nowe
kompetencje



i możesz zarabiać dodatkowe pieniądze czy
zupełnie się przebranżowić.

Wydaje mi się, że to jest fantastyczna możliwość.
Mało która praca daje coś takiego.

Ok, więc mamy krok 1: znajdź
swojego mentora.

Krok 2: naucz się od niego podstaw.

Krok 3: Zacznij działać.

I tak, tak, ja wiem, jak to trywialnie brzmi, ale
uwierz mi, pomogłem już setkom osób
rozpocząć karierę w copywritingu i realnie wiem,
z jakimi problemami te osoby się zmagają.

Problem jest taki, że start jest często zbyt mocno
odkładany. Pojawiają się pewne demony, które
powstrzymują Cię przed tym, żeby rozpocząć.

I zła wiadomość jest taka, że te demony zazwyczaj
są bardzo silne i skutecznie powstrzymują Cię



przed działaniem, powstrzymują Cię przed
startem, powstrzymują Cię przed zrobieniem
czegoś fantastycznego, przed spełnianiem marzeń.

One działają nie tylko w copywritingu,
tylko zawsze, jak chcesz coś robić. Ale dobra
wiadomość jest taka, że te demony są tylko w
Twojej głowie i można je pokonać.

Pierwszy z nich to wewnętrzny krytyk. To ten głos,
który mówi Ci:

"Ej, jeszcze trochę za mało wiesz.
Nie ma sensu się wychylać."

 
I to jest okropna rzecz. Sprawia, że zaczyna
brakować Ci pewności siebie. Musisz zdać sobie
sprawę z tego, że to jest tylko mechanizm
obronny, bo za każdym razem jak zaczynasz coś
nowego, niezależnie, co to jest, to czujesz strach.
To jest naturalne, to towarzyszy każdemu z nas. Ja,
na przykład, jak dzisiaj prowadzę webinary, to
słyszę od ludzi:

"Ale zarąbiste są te webinary,
jaki Ty jesteś luźny, jak fajnie, w ogóle się nie

stresujesz."



No, tak, dzisiaj nie, bo tych webinarów
przeprowadziłem już sporo. Natomiast kiedy
przeprowadzałem pierwszy, to miałem naprawdę
olbrzymi stres. Nie można słuchać tego
wewnętrznego krytyka.

Rzecz druga, drugi demon, czy może demonica :),
to prokrastynacja, czyli ten głosik, który mówi Ci:

"Eee, zrób to jutro."

Ten głosik, który mówi Ci:
"Skorzystam, ale następnym razem."

To ten głos, który doradza Ci, kiedy myślisz "Może
dziś się pouczę? Ale w sumie wyszedł nowy
odcinek czegoś tam, to może jutro."

Znowu ta sama sytuacja. Prokrastynacja jest
poniekąd naturalnym zjawiskiem.

Każdego z nas czasami łapie. Chcemy odkładać
coś na później,  na jutro, na kiedyś. Ale odkładanie
na kiedyś jest praktycznie równoznaczne z nigdy. I
za każdym razem, kiedy przyjdzie Ci taka myśl, że
teraz Ci się nie chce, to pomyśl sobie o swoich
celach...



Pomyśl o tym, co chcesz osiągnąć. I pamiętaj, że
najlepszy moment na to, żeby zmienić coś, żeby
zacząć coś, był wczoraj, drugi i następny jest dzisiaj.

Pamiętaj o tym. I demon trzeci — znam go bardzo
dobrze, bo on też mnie nęka i to do dzisiaj. Demon,
który nazywa się perfekcjonizm.

To jest ten głosik, który mówi Ci:

"W sumie już sporo wiem,
ale chciałbym wiedzieć jeszcze więcej."

"W sumie tekst, który napisałam jest bardzo
dobry, ale... może jeszcze tutaj zmienię to zdanie i
zmienię tamto zdanie"

i tak dalej...

Perfekcjonizm jest bardzo niebezpieczny,
bo prowadzi donikąd. Jest zgubny, bo wydaje się
dobry. Ktoś chce coś zrobić idealnie, perfekcyjnie,
ale efekt jest taki, że nigdy tego nie robisz
i prokrastynujesz.... Zauważ, że zawsze coś można
zrobić lepiej i nigdy nic nie jest idealne.



Zawsze można jakoś coś udoskonalić, 
więc warto mieć po prostu taką myśl, że rzeczy
mają być wystarczająco dobre, a nie idealne.

Także to są te 3 główne demony,
te główne blokery:

wewnętrzny krytyk, 
prokrastynacja, 
perfekcjonizm.

To co też może Cię blokować przed startem i co
często się zdarza, to zbyt mała wiedza. Jeżeli mało
wiesz, to odczuwasz duży strach.

I kompetencja.

Kompetencja, to jest to, co może Cię popchnąć do
przodu. Wiedza daje pewność, daje wysokie
poczucie własnej wartości. A to sprawia, że łatwiej
Ci się zmobilizować, łatwiej Ci się odważyć,
podejmujesz kolejne wyzwania.



Dlatego podsumowując: jeżeli chcesz zacząć
zarabiać na copywritingu, znajdź swojego mentora
i po prostu zacznij się uczyć podstaw.

Serio, to jest skuteczna i sprawdzona metoda.

Z tymi podstawami możesz już wtedy zacząć
działać. Mając te solidne podstawy, demony,
o których przed chwilą wspominałem, też nie będą
tak mocno Cię męczyły.

Mam nadzieję, że skorzystasz z mojej rady i dzięki
niej już za jakiś czas dołączysz do grona osób, które
zarabiają jako zdalni copywriterzy.

A żeby jeszcze bardziej Ci w tym pomóc,
już niebawem otrzymasz ode mnie trzeci z tej serii
materiał, w którym opowiem Ci o tym, co
dokładnie zrobić, żeby zarobić na copywritingu
swoje pierwsze sto złotych. Także dziękuję bardzo,
że jesteś ze mną, że obejrzałaś, czy obejrzałeś ten
materiał aż do tej chwili. Ale to jeszcze nie jest
koniec. Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze. Jeszcze nie
uciekaj, bo na początku wspominałem Ci o tym, że
będzie możliwość, będziesz mogła, będziesz mógł



odebrać dostęp do Szkoły Przyszłych
Copywriterów za darmo. Do programu, który jest
skarbnicą wiedzy odnośnie tego, jak zacząć
zarabiać na copywritingu. 

Żeby zdobyć ten kurs,
mam dla Ciebie bardzo proste zadanie:

napisz w komentarzu pod moim nowym wpisem
blogowym...  napisz w komentarzu, dlaczego
właśnie Ty masz dostać dostęp do tego kursu.

Napisz po prostu kim jesteś, czym się zajmujesz,
jaka jest Twoja główna motywacja.

Wybierzemy 3 najlepsze komentarze i nagrodzimy
je bezpłatnym dostępem do Szkoły Przyszłych
Copywriterów.

Więc napisz komentarz - koniecznie na blogu. To
jest bardzo ważne. W innych miejscach mogę to
przegapić, mogę tego nie zauważyć. Więc jeżeli
oglądasz gdzie indziej, to przejdź poniżej.

Masz link do tego wpisu na blogu. Kliknij tutaj >>
Tam zostaw komentarz.

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


Masz tam też wszystkie informacje, do kiedy te
komentarze można zostawiać i jak będzie
wyglądało ogłoszenie wyników.

Ogłoszenie wyników nastąpi chwilę przed
rozpoczęciem albo podczas samego webinaru, na
który już teraz bardzo serdecznie Cię zapraszam.

Szkolenie dla osób początkujących: Jak zacząć
zarabiać na copywritingu w roku 2022.

Przeprowadzę Cię na tym szkoleniu
przez cały proces szkolenia dla początkujących, dla
laików, dla osób, które zaczynają lub chcą zacząć
lub chcą się dowiedzieć, czy warto zacząć karierę w
copywritingu.

Tak jak wspominałem już w poprzednim materiale,
zapisz się, bo liczba miejsc jest ograniczona. Kiedy
to wszystko się odbędzie i czy jeszcze można się
zapisać, te informacje znajdziesz tutaj, kliknij >>

Będą różne bonusy, różne niespodzianki za
uczestnictwo podczas szkolenia. Będzie się działo,
także zapisz się koniecznie, a potem, jeżeli masz
ochotę, weź udział w konkursie, zostaw komentarz 

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


na blogu.

To tyle w tym materiale.

Bardzo dziękuję Ci, że jesteś ze mną  do końca.

Do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii.

Cześć.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY
PRZEJŚĆ NA BLOGA >>

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


Kuba Karamara 
(Właściciel Agencji Copywritingowej)



Zapisz się na szkolenie, kliknij
tutaj >>

A następnie zostaw
komentarz na blogu i weź
udział w konkursie, kliknij

tutaj >>

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

