
ROZKRĘĆ SWÓJ
D A R M O W Y  E B O O K

FANPAGE I ZARABIAJ
W 2017 ZBUDOWANE FANPAGE NA +500 000 OSÓB 



Social Media czyli Facebook i Instagram na początku 2018 roku zosta ły
uznane za najważniejszy trend w świecie biznesu. 
A jako narzędzie do pozyskiwania klientów i zwiększania sprzedaży
zosta ło okrzyknięte jako „best ever” - czyli najlepsze narzędzie
wszechczasów.Tak łatwo jeszcze nigdy nie by ło! 
Dziś  i  Ty możesz zacząć  korzystać  z tych możliwości.   
 
Dlatego podjąłeś  dobrą  decyzję  pobierając ten poradnik. Sam fakt, że
chcesz wprowadzić  swój biznes w świat social media, daje Ci ogromną
przewagę  nad konkurencją .  W tym poradniku pokażę   
Ci kilka moich autorskich rozwiązań ,  dzięki  
którym możesz zaistnieć  na Facebooku,  
czyli - zdobyć  popularność ,   
pozyskać  nowych klientów  
i zarobić  więcej pieniędzy.  

Gratulacje!
Dawid Bagiński
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Tych metod nie znajdziesz w Internecie. 



OTO KILKA PRZYKŁADÓW 
Z 2017 ROKU

Nazywam się Dawid Bagiński i z platformą
Facebook mam do czynienia od około 10 lat.

Na działania reklamowe wydałem już ponad  
5 500 000 złotych TYLKO swoich własnych
pieniędzy. Tak, 5,5 MLN. 
 

Jestem właścicielem trzech biznesów,

dlatego w pierwszej kolejności metody, które

tutaj opiszę, stosuję u siebie.  

 

To, co odróżnia mnie od innych, to przede

wszystkim skala praktyki. Zaczynałem od zera

i doszedłem do wielomilionowej skali.  

pozyskałem ponad 500 000 osób na profile w social mediach, 

prowadzone przeze mnie kampanie reklamowe na Facebook zostały
wyświetlone 142 000 0000 razy (gdzie użytkowników Facebooka w Polsce
jest tylko 17 000 000), 

w mojej firmie SocialElite prowadzimy kilkudziesięciu klientów w ramach
kampanii reklamowych - robimy  
to każdego miesiąca,

każdego miesiąca też z samego
Facebooka generujemy dla
klientów nawet 2 000 000 zł
sprzedaży. 

miesięczne zasięgi
prowadzonych przeze mnie
profili Fanpage sięgają wielu
milionów.  

2www.socialelite.pl



O MOJEJ PRACY 
ŚWIADCZĄ WYNIKI, 
NIE SŁOWA 
Takich kont reklamowych, jak to, które
widzisz na zdjęciu powyżej, prowadzimy
kilkadziesiąt. Dzięki temu masz
gwarancję, że to czego się nauczysz,
będzie naprawdę wysokiej jakości.  
 
Obiecuję, że nie będzie to praktyka
jednoosobowego eksperta, którzy  
czyta amerykańskie książki, zgrywa
specjalistę, a sam w swój biznes
inwestuje 2000 zł czy 5000 zł
miesięcznie, a takich jest najwięcej.  
 
Ta wiedza powstała na bazie dużej  
ilości praktyki. Dla przykładu - obok
widzisz wydatki na moją tylko  
1 kampanię, moje prywatne pieniądze. 
 
 
 
 

Zwróć uwagę, że zasięg tych działań
wyniósł 46 347 501 osób!   
Takich przykładów mam naprawdę
sporo.  
 
Czy to zadziała u Ciebie?  
 
Moje metody z powodzeniem
zastosowałem w ponad 50 różnych
branżach, dlatego możesz mieć
absolutną pewność, że rozumiem  
Twoje dylematy niezależnie od tego,  
jaki biznes prowadzisz.  
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Mało tego materiały tworzę z myślą o osobach,
które dopiero zaczynają. Zależy mi, aby pomóc
właśnie takim osobom.  
 
W ramach tego pierwszego poradnika przedstawię
Ci kilka z moich metod, jako dobry start.  
W kolejnych dniach otrzymasz ode mnie więcej
wartościowych materiałów w formie wideo.  
 
Wyślę je na podany przed chwilą adres e-mail.  
A jeżeli będziesz chciał poznać 100% wiedzy,
zainteresuj się szkoleniami, które organizuję.  
O nich na końcu.  
 
Moje metody działają dla innych. 
 
Popatrz na osoby na zdjęciach obok. Znasz je? 
 
Czy poznajesz tego trenera personalnego? Mariusz
Mróz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
trenerów w Polsce, a na swoim Facebooku ma
ponad 100 000 fanów, a jego wpisy robią milionowe
zasięgi każdego miesiąca. Oto przykład jednego  
z takich wpisów na Fanpage. 
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A czy znasz tę kobietę? Mariola Kurczyńska jest

doradcą rodzicielskim z Legnicy. Jeszcze 2 lata

temu miała mały gabinet w swoim mieście, ale niemal

nikt o niej nie słyszał. W tym momencie ma już 70

000 fanów w całej Polsce, a jej posty docierają
każdego miesiąca do milionów rodziców w Polsce.  

Zobacz, że wpis Marioli (obok) dotarł do większej

liczby osób niż liczba jej fanów na Fanpage! Jak

widzisz, to możliwe. 



POWIEDZ MI, CZY NARZĘDZIE, 
KTÓRE POZWALA WYGRYWAĆ 
WYBORY, TO GŁUPIA ZABAWKA 
DLA DZIECIAKÓW?  

Zobacz też, że dokładnie taki
sam wynik jest u mnie. 

Teraz są wśród najlepszych. Takich osób w całej
Polsce, które z powodzeniem stosują moją wiedzę,
jest naprawdę sporo.  
 
Jeśli też chcesz tak, jak oni, to dobrze trafiłeś.  
 
Zacznij korzystać tak jak oni z Facebooka. Naucz
się prowadzić Fanpage Firmowy, a następnie
skoncentruj się na nauce reklamy.  

Nie, bo na Facebooku są osoby, które mają
pieniądze. Facebook ma tak skuteczne algorytmy
śledzenia ludzi, że niedawno wybuchła o tym afera
o skali globalnej. 

Czy to przypadek? Nie. Jak
myślisz, dlaczego te osoby są
tak znane? 
Dlatego, że jakiś czas temu
przyszli do mnie i zastosowali
metody, których uczę. 
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Facebook to potężne narzędzie, które pozwoliło  
w ciągu ostatnich 12 lat wygrać wybory
prezydenckie Barackowi Obamie (2 kadencje)  
i Donaldowi Trumpowi – człowiekowi  
bez poparcia politycznego! Zresztą  
Duda też stosował Social Media  
w kampanii wyborczej.  
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AFERA CAMBRIDGE 
ANALYTICA 

W Kwietniu 2018 roku
wybuchła afera Cambridge
Analytica - słyszałeś o niej? 
 
Wtedy też Mark
Zuckerberg stanął przed
kongresem w sprawie
prywatności danych…
Twoich danych!  
Wiele osób mówiło,  
że to koniec jego  
firmy. A jaka jest  
prawda? 
 
Miał być koniec  
Facebook. Nie ma.
Facebook dostał  
jedynie 500 tys. kary.  
A ludzie dalej z niego
korzystają!  
 
Rząd Amerykański był
przerażony jak skutecznie
algorytmy Facebooka
inwigilują i poznają ludzi,
aby potem sprzedawać im
produkty.  

Tak na marginesie. Nie wiem, jak Ty, ale moim zdaniem kara
500 tys. raczej nie zaboli finansowo firmy, która jest warta
590 miliardów dolarów.  
 
To tak jakbyś miał 1 MILION złotych i ktoś ukarałby Cię  
1 ZŁOTÓWKĄ.

CZYM NAPRAWDĘ JEST FACEBOOK? 

                        Facebook to globalny trend, a przede wszystkim  
                               zaawansowany algorytm sztucznej inteligencji,  
                                 który analizuje dane o 2 miliardach ludzi na  
                                 świecie! 
 
                                Co ważne algorytmy Facebooka analizują  
                                    AKTUALNE zachowanie każdego jednego  
                                    użytkownika. Każdego miesiąca. Każdego  
                                   dnia. W każdej godzinie. Dzięki tym danym     
                                       później Ty możesz za grosze pozyskiwać  
                                          klientów do Twojego biznesu i zarabiać  
                                       duże kwoty.  

Zanim zaczniesz jakiekolwiek działania, musisz zrozumieć,
że Facebook to nie chwilowa moda, jak nasza-klasa…  
 
 

CZY NA FACEBOOK SĄ TWOI KLIENCI? 
Wiele osób zastanawia się, czy na Facebooku są klienci i czy
oni w ogóle kupują… Jaka jest prawda? 
 
Fakty są takie, że na Facebooku w Polsce jest obecnie
ponad 17 000 000 użytkowników. Kolejne lata mają
przynieść kolejne miliony. 
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80% ludzi w polskim
Internecie „siedzi” na
Facebooku każdego dnia.  
W tym 91% osób w wieku
15-34 lata i połowa osób
powyżej 65 roku.  
 
 
 
 
 
Czy Ci ludzie nie kupują
każdego dnia różnych
produktów i usług?  

CZY WARTO, ABY 
TWOJA FIRMA 
BUDOWAŁA BIZNES 
NA FACEBOOKU? 
Szczerze? Jeżeli chcesz dla
swojej firmy dobrze, to nie
stać Cię, aby ignorować
najlepsze narzędzie
biznesowe wszechczasów.  
 
Poza tym, tutaj nie chodzi
tylko o Twoją firmę.
Pamiętaj, że konkurencja
też nie spoczywa na laurach
i szuka sposobów na
pozyskanie jak największej
ilości klientów.  
Jeżeli będziesz miał mniej
skuteczne sposoby
pozyskania klientów niż oni,
to po prostu przegrasz. 
 
Kiedyś krawiec, bankier  
czy właściciel restauracji
otwierał lokal i czekał, aż
klient do niego przyjdzie.  

Oczywiście, że kupują!  
A to, że na razie kupują  
u kogoś innego niż Ty, to  
już zupełnie inna historia. 
 
Polacy wręcz kochają
Facebooka. Na wykresie
poniżej widać, że ludzie  
w Polsce wchodzą na
Facebooka częściej niż
średnio ludzie na całym
świecie.  
 
A co jest kluczowe do
sukcesu każdego biznesu?  
Być tam, gdzie są klienci! 
A gdzie oni są?  
Na Facebooku!  
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A ponieważ nie było  
w okolicy konkurencji, to
ludzie przychodzili. Dzisiaj,
taka postawa nie ma
zastosowania, a to dlatego,
że mamy przesyt dóbr.   
 
Ile jest restauracji  
w okolicy? Ile jest sklepów  
z ubraniami? Ile jest
producentów laptopów  
czy samochodów? Ilu jest
fizjoterapeutów czy
trenerów personalnych?  

A potem takich klientów przyciągał do swojego biznesu. 

 

Jeżeli Ty czekasz na klientów, a inne biznesy same ich

szukają, to niestety ryzykujesz, że nikt do Ciebie nie

przyjdzie. Takie czasy!  

 

Ale obecnie Facebook, to najlepsze narzędzie, aby iść do

klientów i pokazać im swój biznes. Jest bardzo prosty  

w obsłudze i generuje szybkie efekty. Jeżeli nie lubisz

skomplikowanych systemów i trudnych procedur, to

social media są dla Ciebie.  

 

Teraz popatrz: Chcesz pozyskać nowego klienta, który

jeszcze nie zna Twojej firmy. Jak myślisz, co taka osoba

zrobi, gdy zobaczy Twoją firmę lub usługę pierwszy raz?  

 

Wejdzie do Google? BŁĄD!  

 

Obecnie 7 na 10 osób, zanim skorzysta  

pierwszy raz usługi lub produktu,  

sprawdza najpierw firmę na Facebooku. 

 

Tylko, co jeśli Twoi potencjalni klienci będą próbować
znaleźć Twoją firmę na Facebooku, a jej tam nie będzie?  

 

Pomyślą sobie: Co to za firma widmo… i zrezygnują. 
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Wybieraj i przebieraj. Jest
ich tak dużo. Dlatego biznes
w pewnym momencie
przestał czekać na klientów
i sam zaczął do klientów
iść.  



Obecnie 7  
na 10 osób,
zanim
skorzysta
pierwszy raz
usługi lub
produktu,
sprawdza
najpierw
firmę na
Facebooku

Czy taka ocena nowych klientów jest dla Ciebie
korzystna? Musisz wziąć to pod uwagę, bo
prawdopodobnie większa część Twoich klientów spędza
każdego dnia czas „na fejsie”.  

A co, jeśli masz konto firmy
na Facebooku, ale
prowadzisz je źle? Nic nie
publikujesz od kilku
miesięcy albo treści
pojawiają się okazjonalnie.
Co wtedy inni ludzie
pomyślą o Twojej firmie?  

Pomyślą sobie: Skoro firma
pisze takie bzdury, to nie
chcę wiedzieć jak u nich
wyglądają płatne usługi/
produkty.  

ROZPOCZYNAJĄC DZIAŁANIA 
BIZNESOWE NA FACEBOOK TERAZ, 
ZYSKUJESZ OGROMNĄ PRZEWAGĘ! 
OTO DLACZEGO: 

W Polsce do celów biznesowych z Facebooka firmy
korzystają dopiero od kilku lat. To nowe narzędzie.
Dlatego prawie na pewno nie ma tutaj Twojej
konkurencji.  
 
A nawet jeśli jest, to prawdopodobnie działa nieudolnie  
i popełnia wiele błędów. No bo gdzie miała       się nauczyć
robić to dobrze. 
 
A to daje Ci ogromne pole do  
popisu. Biorąc pod uwagę jak duże  
i szybkie efekty uzyskują osoby, które  
korzystają z moich metod (wcześniej  
widziałeś dowody), to „walka”  
z konkurencją jest  
jak zabawa z dziećmi.  
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CIEKAWOSTKA
Facebook jest niemal na równi

z Allegro i Onetem w rankingu

najbardziej rozpoznawalnych

stron w Polsce!    

Lepsza metoda zawsze wygrywa z tą
nieudolną. 
 
Jest jednak jedno „ALE”. To, że teraz
nie ma konkurencji, nie gwarantuje
tego, że nie będzie jej zawsze. Dlatego
jeżeli jesteś jedną z tych osób, co
podgląda i czeka… i czeka… i czeka.  
To nie zastanawiaj się zbyt długo, bo
historia marketingu już wielokrotnie
pokazała, że okazja ucieknie Ci sprzed
nosa.  
 
Oto przykład: 
 
Kiedyś pozycjonowanie stron www było
dziecinnie proste – dziś tak nie jest.
Kiedyś również Adwordsy były tanie  
i skuteczne. Dziś są drogie  
i nieskuteczne.   
 
                   Adwordsy kosztują 5-10 razy   
                   więcej niż Facebook! 
 
Dlaczego? Bo kiedyś mało kto wiedział,
jak to dobrze robić i dlatego mało kto,
to robił! 
 

Firmy, które na poważnie zajęły się
Adwordsami i pozycjonowaniem  
w tamtych czasach, dzisiaj są dużymi
firmami, które każdy zna. Oto
przykłady: Znasz Allegro? Znasz Onet.pl?
Znasz wp.pl? 
 
Te i wiele innych firm stało się potęgami
właśnie dzięki temu, że weszły w okazję! 

A teraz, każdy jak zakłada firmę, to co
robi w pierwszej kolejności? Adwordsy  
i pozycjonowanie. Moim zdaniem dziś to
strata pieniędzy, czasu i nerwów.   
 
Pomyśl sobie, że 95% polskich firm
konkuruje w Google. Biją się o zawyżone
stawki reklamowe i konkurują
obniżaniem ceny. Bo klienci porównują
oferty.   

www.socialelite.pl
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Wybór Facebooka to zdrowy rozsądek.  
 
Ale nie wystarczy publikować na swojej
ściance Fanpage byle czego… To zbyt
mało. Wrzucanie obrazków i byle jakich
treści nie sprawi, że zaraz zaczniesz
sprzedawać.  
Jeżeli tak robisz i liczysz na sukces, to
jesteś w błędzie.  
 
Najpierw musisz zrozumieć, jaką rolę  
w całym biznesie ma pełnić Fanpage,  
a potem będziesz mógł czerpać z niego
korzyści.  

- strona biznesowa (sklep odzieżowy,
sklep komputerowy, strona restauracji,
strona kliniki),  

- strona marki osobistej (np. trener  
personalny, zespół muzyczny, dentysta),  

- strona produktu (krem, masażer, zioła
lecznicze, suplement itd).  

W tym samym czasie 80% Internautów w całej
Polsce są w całości dla mnie i moich uczniów.
Ja nie konkuruję ceną, bo nie mam z kim.  
 
Dlatego jak ktoś sobie chce wydawać 10 razy
więcej za to samo, to proszę bardzo. Google
chętnie te pieniądze weźmie. Ale Ja tak na
pewno nie zrobię.  
 
Dlatego teraz należy wyciągnąć lekcję  
z przeszłości i na poważnie iść w Facebooka.
Firmy, które podejmą działanie teraz, za rok
będą miały tak popularne biznesy, że
konkurencja nie będzie w stanie ich doścignąć. 

www.socialelite.pl

Co to jest Fanpage? To strona Twojej
firmy na Faceobooku. Może to być:  
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Wymienię Ci teraz 3 najważniejsze funkcje.  
Pozostałe 8 znajdziesz w moim pełnym szkoleniu o nazwie Zarabiaj Na Fanpage. 

JAK KORZYSTAĆ Z FACEBOOKA JAKO NARZĘDZIE 
BIZNESOWE? 

Cenisz sobie kontakt z
klientem? Świetnie! To
teraz wyobraź sobie, że
masz ich 10 000 i chcesz
przekazać dla nich ważną
informację: 
 
- poinformować, że
zmieniła się Twoja oferta,
np. wprowadzasz nową
linię produktów (nową
serię ubrań, kosmetyków,
mebli itp.),  
- powiedzieć, że zmieniły
się godziny otwarcia
lokalu,  
- przedstawić nowe
promocje w Twoim
sklepie. 
 
Co robisz? Musisz do
wszystkich przedzwonić. 

Czy takie działanie
kosztuje? Tak, dużo! 
 
Alternatywnie możesz
opublikować wpis na
swoim profilu firmowym
na Facebooku i promować
go płatnie do fanów i
klientów. Dzięki temu
masz pewność, że każdy
ten wpis zobaczy. Efekt
taki sam, ale ilość pracy  
i kosztów już nie.   
 
W tym przypadku
budowanie biznesu na
Fanpage jest mądrym
działaniem. Gromadzenie
swoich fanów i klientów  
w miejscu, które oni sami
regularnie odwiedzają,
jest zyskiem!  

Trzeba tak zrobić, aby
sprzedawać więcej.
Kluczem do skutecznej
sprzedaży jest relacja.  
Ją buduję się przez stały
kontakt z klientem.  
 
Tylko, po co robić to
żmudną ciężką pracą?  
 
Jeżeli masz Fanpage to
możesz prowadzić
komunikację Jeden do
Wielu, a nie Jeden do
Jednego.  
 
To oznacza, że publikując
jeden wpis możesz od razu
poinformować o nim
tysiące lub setki tysięcy
osób.  
 
W tej sytuacji napracujesz
się znacznie mniej, a efekt
będzie dokładnie taki sam.  

Funkcja 1: Oszczędzić 
czas i pieniądze  

www.socialelite.pl
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Fanpage to znakomite
narzędzie do masowego
budowania relacji. Działa
znakomicie, ponieważ
potencjalni klienci SAMI
codziennie lub co kilka dni
odwiedzają profil Twojej
firmy. Sami!  
Bez zachęcania. Bez
umawiania na spotkania.
Bez telefonów
przypominających. 
 
Dzięki temu nie mają
poczucia, że ktoś im coś
sprzedaje. A Ty dzięki
temu możesz tanio
budować relację z dużą
ilością osób. 
 
Jeżeli to rozumiesz,
zyskujesz  
gigantyczną  
przewagę nad  
innymi.  

Funkcja 2: Sprzedawaj 
jako pierwszy! 

Facebook znakomicie
nadaje się do sprzedaży  
i działa dla ponad 90%
branż. 
 
Działa dla biznesów
lokalnych, sklepów
internetowych i przede
wszystkich dla małych
firm (restauracje, sklepy,
porady prawne,
dietetyczne itd). 
 
Dlaczego? Ponieważ
algorytmy Facebooka to
nic innego jak sztuczna
inteligencja, która
naprawdę myśli.  
 
Jeżeli te algorytmy widzą,
że osoba nagle zaczyna
interesować się Twoim
produktem lub usługą,  

to Ty bardzo szybko
dotrzesz do takiej osoby.  
 
BA! Często zrobisz to jako
pierwsza i jedyna firma. 
 
Załóżmy, że dzisiaj do
Wrocławia wprowadziła
się osoba z innego miasta.
Zaczęła nową pracę  
i szuka dobrej pizzy.
Algorytmy Facebooka
szybko to wyłapią  
i w zaledwie 2-4 godziny,
taka osoba może  
zobaczyć Twoją firmę  
na Facebooku. 
 
Czy łatwo jest sprzedawać,
jeżeli klient nie porównuje
oferty  
w trzech innych firmach?  
 
Czy dobrze się sprzedaje,
jeżeli masz możliwość
porozmawiania z klientem
jako pierwszy? 

www.socialelite.pl
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Jeżeli zastanawiasz się jak dokładnie  
to działa, to na  

POWÓD 3: Budujesz zaufanie z nowymi 
osobami za darmo i automatycznie 

Możesz mieć wykształcenie wyższe,
niesamowite zdolności i wspaniałe produkty,
ale jeśli nie zakomunikujesz tego ludziom  
w sposób, który do nich trafi, to wszystkie te
zalety nic nie znaczą. 
 
Jeżeli mamy osobę, która nagle wymyśli lek na
raka, ale jej odkrycie nie wyjdzie poza 4 ściany
jej gabinetu, to takie odkrycie będzie
bezwartościowe dla ludzi. 
 
A w życiu działa to tak: W 90% sytuacji ludzie
nie kupią, jeśli nie znają osoby  
lub firmy. Tym bardziej, jeśli  
sprzedawane są drogie produkty. 
Albo takie, które nie są popularne 
i powszechnie znane.  

Ludzie nie kupują, gdy nie mają 
zaufania. 

Prawdopodobnie nie kupiłbyś „markowych”
perfum od cygana, kiedy podbiegły do Ciebie na
ulicy i powiedział: „Mam markowe perfumy za pół
ceny”.   

www.socialelite.pl

                            1-dniowym
szkoleniu Zarabiaj na Fanpage, 
(https://socialelite.pl/zarabianie-na-
fanpage/) tłumaczymy takie sposoby
prostym i zrozumiałym językiem.  

KLIKNIJ TUTAJ !
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Mógłbyś wyczuć podstęp… I pomyśleć,
że to może być zwykła podróba…  
 
Tak się zachowują ludzie. Mają różne
wątpliwości. 
 
Jeżeli Twoja firma rozkręci się na
Facebooku i nowi klienci zobaczą, że
jest wiele osób, które już Ci zaufało… 
 
Następnie zobaczą, że strona firmowa
na Facebook żyje i odwiedza ją sporo
zadowolonych ludzi, to wiesz co się
stanie? 
 
Osoba w 5 minut zbuduje  
sobie opinię o firmie  
i zdobędzie do niej zaufanie.
Wielokrotnie moi klienci dzwonili do
mnie zdziwieni, jak pozytywnie traktują
ich klienci tylko dlatego, że dobrze
prowadzili Fanpage.  
 
Kiedyś ludzie marzyli o tym, aby być
gwiazdami w telewizji.  Dzisiaj zdobycie
popularności na Facebooku stawia Cię
na równie dobrej pozycji.  

Ludzie to szanują i kochają! 
 
Czy fajnie byłoby, gdyby nowi klienci
odwiedzający Twoją firmę szybko
zdobywali do niej zaufanie? Pomyśl
sobie, że odwiedza Cię uśmiechnięty
klient. Od progu jest dla Ciebie miły i ma
ogromny szacunek do Twojej pracy.  
 
Myślisz sobie: „kurcze, o co chodzi?”.  
A on po prostu zanim pojawił się  
u Ciebie, to wszedł na Fanpage i poznał
Twoją firmę.  
 
A ponieważ robiłeś świetną robotę,  
to teraz on już nie ma pytań. On już Cie
lubi! 
 
Zanim Twoi fani zaczną darzyć Cię
sympatią i szacunkiem jak prawdziwego
eksperta, musisz zadbać o solidne
fundamenty swojego sukcesu  
w Internecie. 
 
Jeśli tak chcesz, to mam do Ciebie
kluczowe pytanie.  

www.socialelite.pl

WAŻNE !
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Dlaczego każdy,  
kto buduje dom  
dla siebie i swojej  
rodziny, chce, aby stał on
na mocnych i solidnych
fundamentach? 
 
Pewnie powiesz: „Głupie
pytanie, przecież na
fundamentach opiera się
cała konstrukcja domu!”. 
 
„Nikt nie jest tak głupi,  
żeby ryzykować swoje
bezpieczeństwo i budować
dom na słabych
fundamentach”. 
 
To teraz uświadom sobie,  
                 że takim samym  
                  fundamentem,  
                   ale w przypadku  
                Fanpage, jest
właściwa konfiguracja
Twojego konta. 

Czy ustawiłeś swój Fanpage świadomie i

poprawnie, czy na szybko i intuicyjnie? 

 

Jeżeli na szybko i intuicyjnie, to możliwe, że sporo

na tym tracisz, a wiele pracy i pieniędzy, które w to

wkładasz idzie po prostu na marne.   

 

Złe ustawienia będą wstrzymywać wzrost konta  

i utrudniać docieranie do klientów. 

BŁĄD 1: Złe ustawienia Fanpage 

Zastanów się teraz przez chwilę. 
 
Czy jesteś w 100% pewny, że dobrze ustawiłeś swój
Fanpage?  
 
Czy wiesz, do czego służą wszystkie opcje, które  
widzisz w swoim panelu ustawień? 
 
Jeśli nie, to efekty Twoich działania mogą  
być mocno ograniczone. Co z tego, że  
poświęcasz swój czas, starasz się  
i wrzucasz wpisy, skoro nikt ich może  
nawet nie zobaczyć?  

www.socialelite.pl 16



W tym samym czasie ktoś inny wkłada
w to, tyle samo wysiłku, co Ty, ALE ma
5-10x lepsze rezultaty… Dlaczego? 
 
Jednym z ważniejszych powodów jest
to, że On ma dobrze dobrane
ustawienia dla swojego typu biznesu,  
a dzięki temu algorytmy Facebooka
wspierają jego firmę. 
 
Z mojego doświadczenia wynika, że
ustawienia trzeba potraktować
bardzo poważne. 
 
Brak efektów nie wynika ze strony
Facebooka, ale z braku odpowiedniej
wiedzy i metod. 
 
Na szczęście zarówno wiedzę i metody
można zdobyć! 
 
Pewnie chciałbyś, żebym zdradził Ci
teraz sekret idealnych ustawień na
Fanpage dla Twojego konkretnego
biznesu. 

Tych ustawień jest tak dużo, że jest im
poświęcony cały 2-godzinny moduł na
moim 10-godzinnym  
szkoleniu:  
 

www.socialelite.pl

Jak zaistnieć i zarabiać 
na Facebooku 
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(https://socialelite.pl/zarabia
nie-na-fanpage/) 
W ramach tego raportu  
pokażę Ci te ważniejsze  
ustawienia i sposoby,  
które możesz zastosować  
od razu. 

https://socialelite.pl/zarabianie-na-fanpage/


SPOSÓB 1: Co zrobić, by Facebook 
rozumiał komu pokazywać Twoje wpisy 

Napiszę Ci teraz coś naprawdę
mocnego… 
 
Nie wiem, czy wiesz, ale Facebook
może pokazywać Twoje wpisy
NAJPIERW najbardziej
zainteresowanym osobom. 
 
To, co napisałem wydaje się
niepozorne, ale ma ogromne znaczenie
dla wielkości sprzedaży. 
 
Czytaj uważnie… Pokażę Ci, jak to
ustawić. 
 
   Na Facebooku jak wiesz, jest aż  
   17 milionów Polaków. 
 
Algorytm Facebooka, o którym już Ci
pisałem, działa 24 godziny na dobę
nieustannie analizując zachowanie  
2 miliardów użytkowników na świecie.  
 
Na podstawie swoich obliczeń
doskonale wie, kim jest każda z osób
na „fejsie” i czym się interesuje. 

   Kiedyś myślałem, że to, jak działają  

     algorytmy Facebooka, to wielka  

          tajemnica, której pracownicy  

           Facebooka strzegą tak mocno, jak  

          Coca-Cola receptury swojego napoju! 

 

Myliłem się…. 

 

Moja firma ma stały kontakt  

z pracownikami Facebooka, dlatego  

teraz wiem, że… 

Tych algorytmów jest już po prostu tak
dużo, że żaden z pracowników już ich
nawet nie liczy! 

www.socialelite.pl 18



Za każdym razem gdy wstawiasz jakiś
wpis na Fanpage, to algorytmy
Facebooka sprawdzają, czy będzie on
dla odbiorców wartościowy.  
 
Najważniejsze jest pierwsze  
kilkanaście minut i ocena  
zachowania pierwszych kilkudziesięciu/
kilkuset osób.  
 
Jeżeli prawidłowo dobrałeś ustawienia,
to algorytmy wiedzą, kto będzie
najbardziej zaangażowany i to właśnie
jemu wpis zostanie pokazany  
w PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI.  
 
Gdy wpis zostanie oceniony
pozytywnie Facebook zrozumie, że
wpis jest wartościowy. Wtedy Twoja
wiadomość szybko zyska zasięgi  
i możliwe, że stanie się nawet wpisem
wiralowym.  

Mikro-testy zaangażowania 

Czy każdy Twój fan będzie tak samo

zaangażowany? 

Czy każdy będzie zainteresowany tym,

co piszesz? 

 

Oczywiście, że nie.  

 

Dla Facebooka bardzo ważne są
reakcje fanów w pierwszych minutach

po opublikowaniu Twojego wpisu. 

Dlaczego świadomość tego 
mechanizmu jest ważna? 

Dlatego jako przedsiębiorca musisz
wiedzieć, że… Facebook doskonale
wie, czym interesują się inni ludzie. 

www.socialelite.pl

ALE  
 
Zwróć uwagę, że mając ustawienia
swojego Fanpage dobrane byle jak,
Twój wpis pokazuje się Twoim fanom
LOSOWO.  
 
Jeśli teraz nikt nie reaguje na Twoje
wpisy, to zasięgi są ograniczane,  
a publikacja staje się „martwa”.  

WPROWADŹ ZMIANY 

U SIEBIE JUŻ DZIŚ!!
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Przy czym musisz również pamiętać, że
w czasie, gdy Ty publikujesz post, robią
to też inni. 
 
Facebook staje zatem przed poważnym
dylematem: 
 
„Pokazać Twój wpis innym  
                     czy nie? Hmm…”. 
 
Jego celem jest przede wszystkim
ocenić, czy dana treść jest warta
dyskusji! 
 
Aby to zrobić, jego algorytm zwraca
dużą uwagę na to, jak duże jest
prawdopodobieństwo, że użytkownik
wejdzie w interakcje z daną treścią! 
 
Pytanie: „Jak to robi?!” 
 
               To mechanizm oparty o sztuczną 
                    inteligencję, która uczy się  
              tego w każdej milisekundzie!  
 
W tym procesie znaczenie mają lajki,
komentarze i udostępnienia…  

W dalszej części raportu zdradzę Ci
kilka dodatkowych sposobów, jak
nawet kilkukrotnie możesz zwiększyć
zasięgi na swoim Fanpage. 

CIEKAWOSTKA

Obecnie dodatkowe punkty

zdobywają często

udostępniane posty, które

wywołują rozmowy wśród

znajomych osoby, która

udostępniła Twój post.    

Ale tych parametrów jest znacznie
więcej. 
 
Facebook bierze również pod uwagę
to, czy użytkownik: 
1) Wyślę post do znajomego na
messengerze. 
2) Zatrzyma się na chwilę na danym
poście scrollując swoją ściankę. 
 
Przy czym zwraca uwagę na tematykę
danego postu! 

www.socialelite.pl 20



Jak to wszystko ustawić? 
Oto prosta instrukcja: 

1. Wejdź na stronę główną swojego
Fanpage z poziomu administratora. 
 
2. W panelu po lewej stronie kliknij:
„Informacje”. 

3. W panelu „Ogólne” przy opcji:
„Kategoria” kliknij: „Edytuj”. 
 

Co to jest zasięg? To liczba osób,
które widzą Twój wpis po
opublikowaniu. 
 
Jeśli ustawisz wszystko tak, jak
należy, to pierwszymi osobami,
które zobaczą Twoje wpisy, będą  
te najbardziej nimi zainteresowane.
 
To jest świetne! Bo te osoby
wykazując większe zaangażowanie
już na samym starcie od publikacji
wpisów, dadzą im swojego rodzaju
turbodoładowanie! 

www.socialelite.pl

Teraz wpisz w tym miejscu 2-3
kategorie, które pozwolą lepiej
zrozumieć Facebookowi, kto jest
Twoim klientem i zaraz wszystko
będzie gotowe! 
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CIEKAWOSTKA

Facebook nie rozróżnia, czy

Twoim fanem jest mama,

ciocia, kolega z pracy, czy

potencjalny klient.   

                     UWAGA! Tylko nie zapraszaj
                       znajomych do polubienia  
                     Twojej strony. 
 
Pomyśl. Ilu Twoich znajomych kupuje
Twoje produkty lub korzysta z Twoich
usług? 
 
Jedna osoba, dwie? A może nikt? Jeśli
tak, to nie rób tego. 

Zapraszając znajomych, wprowadzamy
go w błąd… Przez co on nie uczy się,
kto jest Twoim klientem.  
 
To nie ma szansy zadziałać. Powiem
więcej. 

www.socialelite.pl

!!!

Przykład: Jeśli prowadzisz salon
kosmetyczny w małym mieście, to
warto tu wpisać: „usługi lokalne”,
„gabinet kosmetyczny”. 
 
Ważne: Nie chodzi o to, aby kategorii
było jak najwięcej. Chodzi o to, aby jak
najlepiej opisywały to, czym się
zajmujesz. 
 
Jeśli uda Ci się to zrobić przy pomocy
dwóch kategorii tak, jak w przykładzie
powyżej, to bardzo dobrze! 
 
Jeżeli nie masz jeszcze fanów, to na
szkoleniu: „Jak zaistnieć i zarabiać na
Facebooku” (https://socialelite.pl/zarabia
nie-na-fanpage/) cały moduł jest
poświęcony ich skutecznym
pozyskiwaniu.  
 
Mowa oczywiście o pozyskiwaniu
wartościowych fanów! 
 
Z mojego doświadczenia wynika, że  
z tą metodą nawet 20% z nich zostaje
później klientami. 

klik !!!
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Jednym z wniosków, które warto
wyciągnąć z tego, co napisałem wyżej,
jest to, że jakość działań ma ogromne
znaczenie. 
 
Dlatego pamiętaj, że… Jeśli chcesz
mieć klientów, którzy: 
- podziwiają Twoją firmę i to, co robisz, 
- śledzą Twoje działania i regularnie
kupują Twoje produkty / usługi, 
- polecają Cię swoim znajomym,
rodzinie i piszą dobre opinie  
w Internecie, 
 
To warto to wszystko poustawiać raz  
i porządnie. 
 
Wtedy prowadzenie Facebooka stanie
się dla Ciebie znacznie prostsze i dużo
przyjemniejsze. 
 
Przejdźmy teraz do kolejnej bardzo
ważnej lekcji. 

www.socialelite.pl

Takie działanie jest wręcz zabójcze  
dla Fanpage (szczególnie na początku!). 
 
Nie dość, że Facebook wyciągnie złe
wnioski, to z czasem będziesz miał na
swoim Fanpage osoby, które nie są  
w ogóle zainteresowane Twoimi
produktami. 
 
Jeśli już zaprosiłeś swoich znajomych,
to na szkoleniu, o którym opowiem Ci  
w dalszej części poradnika, omawiane
są konkretne sposoby, jak to naprawić.  
 
Z metodami, których uczę, na pewno
sobie poradzisz! 

BARDZO WAŻNE !
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Co rzuca się ludziom w oczy, kiedy
pierwszy raz wchodzą na Twój Fanpage? 
 
Oczywiście, jest to zdjęcie w tle! 
 
Chodzi o te poziome zdjęcie, które
znajduje się górnej części Twojego
Fanpage.  
 
Z moich obserwacji wynika, że w
przypadku 95% firmowych Fanpage, to
zdjęcie NIE przekazuje NIC, co byłoby
ważne dla potencjalnych klientów.  
 
Zatrzymaj się! Przeczytaj powyższe
zdanie jeszcze raz. Dokładnie i ze
zrozumieniem. Ludzie tego nie
rozumieją. Szokujące…  
 
Nasuwa się pytanie: „A co jest ważne dla
klientów?” 
 
Odpowiedź: To, co pozwoli mu lepiej
poznać Ciebie, Twoje produkty i szybciej
podjąć decyzję o zakupie. 

SPOSÓB 2: WYKORZYSTAJ ZDJĘCIE W TLE 

Sam pomyśl… Na jakiej podstawie
klienci mają podjąć swoją decyzję  
o zakupie, jeśli sami dostarczamy im  
zbyt mało informacji? 
 
To trudny wybór…  
 
A czy Ty wiesz, jakie informacje  
warto umieścić na zdjęciu w tle? 
 
Jeśli nie, to nic! Mam dla Ciebie garść
wskazówek. 

Oto 4 sposoby, które
przetestowałem: 
1. Pokaż zakres usług, które
oferujesz. 
2. Zademonstruj aktualny bestseller
wśród swoich produktów. 
3. Przedstaw nowe atrakcyjne
promocje. 
4. Poinformuj o ważnych
wydarzeniach / akcjach (np.
zbliżających się koncertach). 
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Jak widzisz, Ja na zdjęciu przedstawiłem zakres
swoich usług. 
 
Zauważyłem, że wiele osób, które widziało moje
reklamy, wchodziło na Fanpage i zastanawiało się:
„Kim jest ten Dawid Bagiński?”, „Co oferuje Dawid
Bagiński?”. W związku z tym postawiłem na szybką
informację.  

Popatrz teraz na jedno z moich zdjęć w tle: Dzięki temu, że na zdjęciu w tle
zawarłem zakres usług,
informowałem o tym, co robię
wszystkich na raz!
Oszczędziłem tym samym
odpowiedzi na ciągle
powtarzające się pytania.  
 
Zyskany czas, też jest zyskiem
firmy. Ty też możesz tak zrobić. 
 
Innym przykładem jaki możesz
zastosować, jest przedstawienie
Bestsellera lub flagowej oferty
firmy. Tak jak to zrobiło Virgin
Mobile w Polsce. 
 
Co wyróżnia to zdjęcie: 
- Wyróżniona cena 
- Czystosć 
- Jest jednoznaczne 
- Ma jedno główne hasło - CTA 
 
Jakie jeszcze mogą być cele
głównych zdjęć umieszczanych
na Fanpage? 
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PRZYKŁAD 1: Zrób przycisk
kierujący do oferty 
 
Niebieski przycisk, który
widzisz poniżej, może kierować
prosto do Twojej oferty: 

Więcej takich trików poznasz
w trakcie 10-godzinnego
szkolenia:   
 
(https://socialelite.pl/zarabianie-
na-fanpage/) 
 
Wskazówka: Twój przycisk
pod zdjęciem w tle może
kierować Twoich fanów na
stronę ofertową Twojego
produktu lub usługi. Tam
zainteresowane osoby mogą
dowiedzieć się więcej o tym,
co sprzedajesz. 

PRZYKŁAD 2: Stwórz zdjęcie zachęcające do
subskrybcji w innych Social Media 

PRZYKŁAD 3: Stwórz zdjęcie w tle informujące
o wydarzeniach: 

www.socialelite.pl

                "Jak zaistnieć 
i zarabiać na Fanpage" 
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Problem w tym, że ładne zdjęcie to za mało, żeby
wywołało konkretny efekt, którego chcesz.  
 
Dlatego zapamiętaj, że zdjęcie w tle ma przede
wszystkim charakter STRATEGICZNY. 
 
Możesz wykorzystać je planując akcje
sprzedażowe, promocje i informując o tym, co
konkretnie wyróżnia Twój biznes na rynku. 
 
Zobacz przykład na Fanpage Mariola Kurczyńska. 
 
 Gdy nowy produkt pojawił się w sprzedaży jej
zdjęcie w tle również się zmieniło. 
 
Dzięki temu dziesiątki tysięcy rodziców zostało
poinformowanych o nowości w firmie i mogło
zrobić zakupy.  

Jeszcze jedno…  
 
Warto użyć jednego lub kilku z
poniższych elementów, aby
zdjęcie było skuteczniejsze: 
 
- ikonki innych social mediów
(np. Instagrama wraz nazwą
użytkownika), 
- sylwetki ekspertów z Twojej
firmy, 
- grafiki przedstawiające Twój
produkt („wycięte” w programie
do obróbki zdjęć), 
- przekreślone ceny i
wyróżnione ceny promocyjne, 
- przycisk ze strzałką w prawym
dolnym rogu zdjęcia w tle. 
 
 
 
 
Wiele osób myśli, że zdjęcie w
tle musi być bardzo ładne i robi
z niego „ozdobę”! 
 
 Jeśli przemyślisz dobrze swoją koncepcję, możesz

zrobić ze zdjęcia w tle prawdziwy użytek! 

www.socialelite.pl
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Z mojego doświadczenia wynika, że dwie
osoby często słyszą tę samą radę („twórz
wartościowe treści”) i robią wiele rzeczy
podobnie, ALE w DETALACH tworzą
treści w całkowicie inny sposób! 
 
To detale są ważne, dlatego powinieneś
jak najszybciej zrozumieć, że większość
porad dostępnych w Internecie za
darmo, nie tylko Ci nie pomoże, ale może
nawet zaszkodzić. 
 
Takie ogólnikowe rady dają najczęściej
osoby, które nigdy nie osiągnęły
żadnych większych sukcesów  
w biznesie. 
 
Pytanie: Czy osoba bez biznesowego
doświadczenia będzie potrafiła dobrze
doradzić Ci, jak masz prowadzić biznes?  
 
Nie, zatem należy być w tej kwestii
ostrożnym i słuchać praktyków. 
 
Moim celem jest pokazać Ci ważne
detale (nie ogólniki!) i dać konkretne
wskazówki. Oto one: 

Uważaj, kogo słuchasz 

Wskazówka: Wiele osób uważa, że takie
zdjęcie ustawia się raz na całe życie, bo
przeczytało o tym gdzieś w Internecie.
To nie jest prawdą. Zdjęcie w tle warto
zmieniać mniej więcej co 3 miesiące. 
 
Przejdźmy teraz do kolejnej ważnej
lekcji. 

Czy zauważyłeś, że większość porad  
w Internecie to zwykłe ogólniki?  
 
Dla przykładu wielu „specjalistów” radzi:
„twórz wartościowe treści, a klienci sami
przyjdą do Twojego biznesu”.  
 
Jeśli już tego próbowałeś, to wiesz,  
że tak to nie działa.  
Otóż, dwie osoby mogą myśleć, że
tworzą wartościowe treści, ale tylko
JEDNA z nich będzie mieć efekty  
w postaci zgłoszeń od klientów, czy
większej liczby zakupów. 

www.socialelite.pl
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Czym jest zasięg? To liczba osób, do których
docierają Twoje wpisy. W Twoim interesie jest to,
żeby zasięgi były jak największe. 
 
Spójrz teraz na zdjęcie poniżej: 

Powyżej widzisz statystyki dwóch prawie takich

samych wpisów. 

 

Te 2 (dwa) posty różni jedynie to, że pierwszy  

z nich NIE MA nagłówka, a drugi go MA! 

 

I wiesz co? Pierwszy dotarł do zaledwie 13 000,  

a drugi do 53 000 osób… Mocne, co?  

 

Samo dodanie nagłówka spowodowało, że wpis

zobaczyło 4x więcej osób!  

METODY, KTÓRE ZWIĘKSZĄ TWOJE 
ZASIĘGI NA FANPAGE 

Dlatego zaraz pokażę Ci, jak

tworzyć chwytliwe nagłówki  

i wytłumaczę, dlaczego są one 

tak ważne. 

 

Żyjemy w czasach, gdy ilość
różnego rodzaju treści  

w Internecie mnoży się
niewiarygodnie szybko. 

 

        W przesycie informacji         

           musimy odcedzić ziarna         

         od plew! 

Mówiąc wprost - potrzebujemy

szybko ocenić, czy dana treść
może nas zainteresować, czy

czytanie będzie jedynie stratą
naszego czasu i energii. 

 

Lekcja 1: Jeżeli w pierwszych  

2-3 sekundach czytania nie

zainteresujesz czytelnika

nagłówkiem, to cała Twoja praca

zostanie przesunięta (slang:

przeskrolowana) palcem w dół
po ekranie jego smartfona…  

www.socialelite.pl
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Aby tego uniknąć, pokażę Ci teraz aż  
          niezawodne techniki pisania  
          nagłówków. 

SPOSÓB 1: Twórz nagłówki
wzbudzające ciekawość 

Krok 1: Znajdź temat, który zainteresuje
Twoich fanów - może to być ciekawostka
z branży lub temat,  
o którym obecnie dużo się mówi  
(np. w telewizji, radio, między ludźmi). 
 
Krok 2: Nie zdradzaj szczegółów.
Zasugeruj czytelnikowi, że odpowiedź
pozna dopiero wtedy, gdy przeczyta
Twój tekst. 

Jak błyskawicznie 
przyciągnąć i zatrzymać 
uwagę Twoich czytelników 

Przykłady nagłówków wzbudzających
ciekawość: 
- Oto 5 typów postów, które szybko
przyciągną fanów na Twój Fanpage. 
- Oto 50 najpiękniejszych miast  
w Europie. 2 są w Polsce. 
- Ten naukowiec uważa, że starość  
to choroba. Pracuje więc nad lekiem. 
- To najgroźniejszy samolot bojowy  
na świecie. 

Zwróć uwagę, że taki nagłówek straciłby
całą swoją moc, gdyby zamiast słówka
„To”, w nagłówku znalazła się gotowa
odpowiedź. 

www.socialelite.pl
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Pomyśl sobie, że czekasz w kolejce do
lekarza. 
 
Wyobraź sobie, że lekarz wychodzi  
z gabinetu i mówi: „Niestety nie wiem,
kiedy Pana/Panią przyjmę. Proszę czekać
na swoją kolej”.  
 
Ty miałeś jeszcze coś załatwić, ale  
nawet nie wiesz, czy wchodzisz  
za 5 minut czy za 3 godziny…  
 
Siedzisz na korytarzu i co chwilę zerkasz
na zegarek. Niecierpliwisz się. 
 
A teraz wyobraź sobie, że ten sam lekarz
wychodzi i mówi: „Przyjmę Pana/Panią za
30 minut. Proszę poczekać”. 
 
Czy zdenerwowałbyś się? Może na
początku. 
 
Po chwili jednak wziąłbyś gazetę  
i spokojnie przeczekał te 30 minut.
Dlaczego? 

                Przykład: „F-35 to najgroźniejszy   
                samolot bojowy na świecie”. To już 
                nie to samo! 
 
WAŻNE: Nagłówki wzbudzające
ciekawość zadziałają tylko, jeśli spełnisz
obietnicę, którą złożyłeś czytelnikowi  
w swoim nagłówku.  
 
W innym wypadku możesz wywołać
jedynie rozczarowanie i zawód swoich
czytelników. 

SPOSÓB 2: Stosuj nagłówki  
z numerami 

Nagłówki, które zawierają liczby,  
są bardzo skuteczne. Dzieje się  
tak, ponieważ:  
 
POWÓD 1: Ludzie lubią wiedzę, która
jest posegregowana. To ułatwia im
zapamiętanie materiału. 
 
POWÓD 2: Ludzie lubią w życiu sytuacje
przewidywalne. Już tłumaczę ten
argument. 

www.socialelite.pl
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Tak, jak już pisałem - ludzie lubią sytuacje
przewidywalne, dlatego podstawowym
błędem w tworzeniu nagłówków jest to,
że… 
 
Większość z nich nie mówi czytelnikowi,
co dokładnie znajduje się w środku ani
ile tego jest. 
 
Ty nie popełniaj tego błędu. Wzmocnij
swój nagłówek, dodając do niego:  
 
1) Liczbę porad - na przykład:  
„20 prostych narzędzi do prowadzenia
biznesu”. 
 
2) Procenty - na przykład:  
„Ta metoda zwiększyła sprzedaż  
w moim sklepie odzieżowym o 338%”. 
 
3) Aspekt czasu - na przykład:  
„Jak napisać swój pierwszy  
artykuł na bloga w zaledwie 30 minut?”. 
 

Jeżeli chcesz, żeby Twoi fani chętnie
reagowali na Twoje treści, musisz
tworzyć takie nagłówki, w których „na
starcie” pokażesz, że znasz rozwiązania
ich problemów.  
 
                         
                         Zadanie domowe: 
 
1. Stwórz listę 10 największych
problemów Twoich potencjalnych
klientów.  

SPOSÓB 3: Nagłówki rozwiązujące
ważny problem. 

www.socialelite.pl
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2. Wypisane na kartce
problemy zamień na
chwytliwe nagłówki. 

Powyższy wpis dotarł do 134 872 osób, miał 292
udostępnienia i 689 pozytywnych reakcji! 
 
Co wyróżnia moje autorskie metody? To, że wszystkie
zostały wcześniej przeze mnie zbadane w praktyce! 
 
Efekty, jakie tutaj widzisz, to nie jednorazowe strzały.  
Te efekty są powtarzalne! 
 
Dla potwierdzenia pokażę Ci statystyki z całego tygodnia  
na Fanpage Marioli: 

www.socialelite.pl

zanotuj !
Popatrz teraz na nagłówek  
w jednym z wpisów na
Fanpage Marioli Kurczyńskiej 

 
Wszystkie sposoby
tworzenia nagłówków,
nauczysz się na  
 
10-godzinnym szkoleniu:
„Jak zaistnieć i zarabiać  
na Facebooku”. 

Pomogą Ci w tym te
dwa proste schematy: 
 
 
- Jak poradzić sobie /
wyeliminować / pozbyć
się [tutaj wstaw
problem]? 
 
- Co zrobić, gdy [tutaj
wstaw problem]? 

33
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Zobacz teraz opinie uczestników
szkolenia z prowadzenia Fanpage,  
a Ja za chwilę napiszę więcej o samym
szkoleniu.  
 
Dam Ci też kolejną darmową
wskazówkę. Najlepsze zostawiłem  
na koniec! 

W ciągu zaledwie jednego tygodnia, jej
treści zupełnie za darmo zobaczyło  
 
 
 
 
Uwaga: Jeżeli u Ciebie niewiele osób
reaguje na treści, które tworzysz, to
sprawa jest poważna. 
 
Zadaniem Facebooka jest pokazywać
ludziom wpisy, które są angażujące i
ciekawe. 
 
Jeżeli nie wiesz, jak to robić, to mam dla
Ciebie propozycję! 

DOBRY start Twojej firmy 
na Facebooku 

Jeśli chcesz wykorzystać narzędzie
wszechczasów, jakim obecnie jest
Facebook, to opcje masz dwie: 
 
Opcja 1: Możesz metodą prób i błędów
nauczyć się wszystkiego samemu.  
Mi zajęło to około 10 lat. 

www.socialelite.pl

450 tysięcy osób w Polsce! 
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Szkolenie z prowadzenia Fanpage
powstało, aby każdy mógł mieć solidny  
i dobry start na Facebooku. 
 
Wiedza, którą zdobywają uczestnicy  
w trakcie szkolenia, jest ułożona  
w specjalnej kolejności tak, aby wszyscy
dokładnie zrozumieli omawiane
zagadnienia, a później umieli zastosować
wiedzę w praktyce. 
 
Nie ma sytuacji, gdy osoba wraca do
domu i nie wie, co robić. 
 
Uczestnicy dostają po szkoleniu
dodatkowe materiały  
szkoleniowe, m.in.: 
 
- przykłady i inspiracje wpisów na
Fanpage, 
- wszystkie slajdy ze szkolenia, 
- poradnik, jak tworzyć grafiki na
Fanpage, 
- linki do użytecznych artykułów, 
- linki do krótkich poradników wideo, 
- listę wzorowych Fanpage
pokatalogowanych według branż 

Stań się popularnym biznesem 
i zamień fanów w płacących 
klientów 

www.socialelite.pl

Ale, jeśli masz już kilka lat
doświadczenia, to być może jest to
dobra droga dla Ciebie. 
 
Opcja 2: Jeśli natomiast nie masz
doświadczenia oraz pewności, czy
poradzisz sobie samemu, to przyjedź na
10-godzinne szkolenie: „Jak zaistnieć 
i zarabiać na Facebooku”. 
https://socialelite.pl/zarabianie-na-
fanpage/ 
 
Zobacz, jak dużo wiedzy otrzymałeś  
w tym poradniku. Pomyśl teraz, ile
możesz nauczyć się na zajęciach  
w ciągu 10 godzin na sali. 
 
Jak zapisać się na szkolenie? 
1. Wejdź na stronę:
www.socialelite.pl/zarabianie-na-
fanpage/ 
2. Wybierz miasto (Warszawa,  
Łódź, Wrocław, Katowice,  
Kraków, Gdańsk) 
3. Zakup bilet   
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- listę przydatnych narzędzi do
prowadzenia Fanpage, 
- tabele do planowania działań na
Facebooku, 
- oraz wiele innych użytecznych
materiałów! 
 
Dzięki temu każdy już na spokojnie, 
w domu może sobie tę wiedzę utrwalać
dowolną ilość razy. 

PO TYM SZKOLENIU
BĘDZIESZ POTRAFIŁ:

1. Stworzyć atrakcyjny

Fanpage 

2. Zdobyć popularność i fanów 

3. Tworzyć atrakcyjne treści 

4. Przygotować się do reklamy

płatnej 

5. Zlecać i delegować
prowadzenie Facebooka dla

pracowników i agencji

marketingowych 

Poruszanych zagadnień jest naprawdę
dużo, a wszystkie sposoby są
przedstawione w prosty i zrozumiały
sposób!  
 
Same konkrety bez zbędnego „pitu-pitu”.  
 
W trakcie tego szkolenia poznasz
skuteczne metody poparte ponad  
10-letnim doświadczeniem praktycznym. 
 
Na koniec dnia Twoje kompetencje
wzrosną. Będziesz potrafił w praktyce: 
 
1) Prawidłowo ustawić Fanpage  
i zbudować popularny Brand. 
2) WŁAŚCIWIE pozyskiwać fanów.
Poznasz etapy weryfikacji. 
3) Pisać angażujące i wartościowe treści,
aby fani zostali Twoimi klientami. 

Szczegóły o szkoleniu znajdziesz na stronie:
www.socialelite.pl/zarabianie-na-fanpage/  

www.socialelite.pl

klikn
ij 

tutaj!
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                         z marketingiem - SEO,  
                           pozycjonowanie,                         
                             YouTube, Linkedin  
                          i Facebook... Czyli bardzo  
                       wiele dziedzin… 
 
Znasz zasadę, że jeśli robisz wszystko
po trochę, to tak naprawdę nic nie
robisz dobrze? 
 
W przypadku większości dostępnych
szkoleń tak właśnie jest - zagadnienia
omawiane są powierzchownie! 
 
Ja w swoich działaniach skupiam się
przede wszystkim na Facebooku  
i jestem na bieżąco z najnowszymi
zmianami i trendami. 
 
Ucząc się ode mnie, wybierasz pewność,
co do tego, że wiedza, którą otrzymasz,
będzie najwyższej jakości! 
 
Mam teraz dla Ciebie bardzo ważną
radę…  

A teraz najlepsze…  
 
Jeśli chcesz tanio i szybko
wypromować swoją firmę w
Internecie, to to szkolenie jest
najtańszą opcją - kosztuje jedyne  
540 zł, a dla Ciebie mam lepszą cenę!  
 
 
 
 
Robię to, ponieważ własnie zapisałeś
się po porady do mnie i chcę Cię
zmotywować do działania. 
 
Potraktuj to jako moją inwestycję  
w naszą przyszłą relację. 
 
Jeżeli szukałeś już różnych sposobów
zdobycia tej wiedzy, to wiesz, że szkoleń
z zakresu działań na Fanpage jest
niewiele. 
 
Jeśli już są, to z reguły prowadzą je
agencje, które specjalizują się w wielu
różnych dziedzinach związanych   

www.socialelite.pl

Tylko 300 zł! 
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Tak to działa i to nie jest ani dobre, ani złe. 
 
Ci, którzy wygrywają, się cieszą.  
Ci drudzy robią coś źle i ciągle mają  
pod górkę - trudno by byli w takiej sytuacji
szczęśliwi. Prawda? 
 
                                 Niezależnie od tego, jak  
                                 jest u Ciebie, dziś możesz  
                                podjąć decyzję, by  
                               skorzystać z najlepszej  
                              i najtańszej propozycji do       
                           nauki Facebooka w tym kraju 
                    i zmienić ZASADY GRY. 
 
             Ja na tym szkoleniu nie zarabiam.       
              Koszt organizacji jest spory, ale  
               traktuję to jako inwestycję w naszą
relację. Wiem, że gdy się przekonasz i
skorzystasz z mojej dalszej pomocy, to
wszyscy wygrają. 
 
Musisz tylko zrobić pierwszy krok  
i zdobyć dodatkową wiedzę. 
 
Einstein powiedział: „Robienie wciąż tego
samego i oczekiwanie innych rezultatów,  
to … Szaleństwo”. Ja się pod tym podpisuję,
a Ty? 
 

OD PRZEDSIĘBIORCY DO 
PRZEDSIĘBIORCY 

Być może myślisz, że decydując się na
to szkolenie, podejmujesz jakieś ryzyko. 
 
Ale, czym ryzykujesz - kwotą 300 zł  
za bilet?  
Tak naprawdę całe  
ryzyko biorę Ja na siebie. 
 
Moim osobistym celem  
jest pokazać Ci najprostszą  
z możliwych dróg do efektu,  
na którym Ci zależy. Taka istnieje. 
 
A jeśli teraz Twój biznes nie  
zarabia tyle, ile by mógł, to tak  
jakbyś każdego dnia tracił swoje
pieniądze - nawet ich nie widzisz, bo  
nie wiesz, gdzie je tracisz. 
 
Możesz sobie na to pozwolić? Myślę, że
to bardzo ryzykowne.  
 
Tak naprawdę biznes jest prostą grą.
Nie pozyskujesz klientów - nie
zarabiasz.  
Nie zarabiasz - wypadasz z rynku.  
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Obiecałem Ci ważną radę… Nie będzie
to rada techniczna… Będzie to rada
życiowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dlatego teraz pozwolę sobie, napisać
Ci tak, jak przedsiębiorca do
przedsiębiorcy - wprost! 
 
Nie robisz ukłonu w moim kierunku, że
przyjedziesz na szkolenie i nauczysz się
zarabiać na Facebooku.  
 
Oczywiście, będzie mi bardzo miło,
jeśli tak zrobisz, ale to jest Twoja
decyzja, nie moja. 
 
Wszystko, co zrobisz, zrobisz dla siebie  
i dla swojego biznesu. To, na czym mi  
z kolei zależy, to mieć udział w Twoim
sukcesie. 

Chcę, żebyś dzięki temu szkoleniu
skorzystał jak najbardziej.  
Byś zrobił coś inaczej - lepiej!  
 
Być może zastanawiasz się, jaki mam  
w tym interes. Myślisz, że gdzieś jest
haczyk. 
 
Tak, jest! To, że daję od siebie więcej
niż się ode mnie oczekuje (niewielu
ekspertów myśli w ten sposób), jest  
w moim interesie! 
 
Ja cały czas myślę o tym, jak moje
dzisiejsze działania wpłyną na efekty
mojego biznesu za kilka lat - jestem  
w tym przypadku egoistyczny! 
 
I w moim interesie jest to, abyś był
zadowolony. Zależy mi przede
wszystkim na tym, żebyś się nauczył,  
a nie tylko usłyszał i zapomniał!  
 
Dodatkowo sukcesy innych, którzy
skorzystali z moich metod, dają  
mi ogromną satysfakcję. 
 
Znasz ludzi, którzy dużo obiecują,  
a później nie wywiązują się ze swoich
słów? 
 

www.socialelite.pl

W pewnych sytuacjach 
biznesowych… Musisz być 
agresywny i egoistyczny! 
Musisz wiedzieć, czego 
chcesz i to po prostu zrobić! 
Koniec kropka. 
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Jeśli prowadzisz biznes i poświęciłeś
wiele czasu i energii, by zbudować go
tak, jak chcesz, to wiesz, że NIE MA
PRZYPADKÓW! 
 
Zadowolony klient zostawi dobrą
opinie tylko, jeśli tego chcę. Zrobi to
wtedy, gdy naprawdę widzi dużą
wartość w tym, czego się nauczył. 
 
U mnie uczestnicy chętnie zostawiają
swoje opinie. Wniosek każdy może
wyciągnąć sobie sam. 

Koniec o mnie. Wróćmy do Twojej
konkretnej sytuacji! 
 
Sam wiesz, że 80% ludzi
korzystających z internetu,  
jest teraz na Facebooku.  
 
Wiesz też, że ci ludzie wydają na
Facebooku setki milionów każdego
roku. Wiele z tych pieniędzy może
trafić do twojej firmy. 
 
Wybór masz prosty - możesz z tego
skorzystać albo zainwestować  
5-10 tysięcy na różne testy innych
dostępnych metod. Z tym, że sam wiesz,
że takie testy są zazwyczaj mało
skuteczne i pochłaniają dużo pieniędzy,
bez gwarancji zwrotu. 
 
Ja oferuję Ci najtańszą opcję, która  
da Ci pewność i klarowność działania.
Już tłumaczę. 
 

Ja nie jestem takim człowiekiem. Piszę
Ci prosto z mostu, jak dużą wartość
otrzymasz, bo tak to szkolenie
oceniają jego uczestnicy! 
 
W ciągu 2017 roku otrzymałem ponad
1000 pozytywnych opinii na temat
organizowanych przeze mnie szkoleń. 
 
Opinie znajdziesz na stronie:        
   socialelite.pl 
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Dzięki temu szkoleniu  
nie tylko nauczysz się
prowadzić swój Fanpage  
i robić to lepiej, niż inni,
ale też przekonasz się,  
czy warto w Twojej
konkretnej sytuacji
wprowadzić do swojego
biznesu bardziej
zaawansowane narzędzia
Facebookowe. 
 
Jak na tacy zobaczysz,  
co dotąd robiłeś źle,  
a później zobaczysz, jak
robić rzeczy dobrze! 
 
WNIOSEK: Uczestnicząc
w 10-godzinnym
praktycznym szkoleniu:
„Jak zaistnieć i zarbiać na
Facebooku”,  
https://socialelite.pl/zarabi
anie-na-fanpage/ 
po prostu oszczędzasz. 

Oto zdjęcie w trakcie jednego ze szkoleń: 

Jak widzisz atmosfera jest wspaniała - na szkolenia
przyjeżdżają wspaniali ludzie z różnych branż.  
 
Każdy wynosi coś dla siebie! 
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JESZCZE JEDNO…
BARDZO ISTOTNA
KWESTIA!

Dlaczego to szkolenie oferuję
tak tanio, skoro jest tak
wartościowe?  
Czy to mi się opłaca? 
 
Tak, to prawda - szkolenie jest
warte dużo więcej. Ja oferuję
taką cenę z dwóch powodów: 

1) Jednak jestem przedsiębiorcą
i mam świadomość, że niewiele
osób podejmie sięryzyka
inwestycji w drogie szkolenia,
jeśli wcześniej nie zobaczy
próbki możliwości. 
 
Ja w swojej ofercie mam dalszą
drogę edukacji, która daje
jeszcze większe efekty - np.
nauka reklamy. 
 
2) Chcę zachęcić Cię do
działania, bo nie ma już na co
czekać! 

Kto wie, czy za 2 lata z Facebookiem nie
będzie tak, jak z Adwordsami i wszyscy nie
zaczną go robić? 
 
Najbezpieczniejszym sposobem, aby
wykorzystać możliwości Facebooka, jest
zacząć działać teraz. 
 
Chcesz zdobyć fanów, zamienić ich  
w klientów i zacząć zarabiać prościej, niż
kiedykolwiek wcześniej? 
 
Wejdź na stronę poniżej i zdobądź swój
bilet: 
 
www.socialelite.pl/zarabianie-na-fanpage/ 
 
Mam nadzieję, że wiedza, którą dzisiaj
zdobyłeś, była dla Ciebie wartościowa.  

Teraz wszystko zależy od Ciebie. 

Dawid Bagiński, 

Zasługujesz na więcej 
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