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Cześć! Z tej strony Angelika Walkowiak z bloga
copyczewska.pl 

Jesteśmy właśnie w serii nagrań, w których pokazuję, jak na
copywritingu stworzyć dochodowy biznes online. 

Na początku muszę bardzo podziękować za Wasze
zaangażowanie pod poprzednimi materiałami - zostawiacie
naprawdę sporo komentarzy, co mnie niezmiernie cieszy i po-
kazuje, że chcecie wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć biznes,
który nie tylko będzie przynosił świetne dochody, ale również
będzie Wam dawał radość i satysfakcję. 

W wideo nr 1 mówiłam o tym, w jaki sposób przebić się przez
konkurencję. Pokazałam jeden kluczowy element, który zwięk-
sza szansę na zdobycie zlecenia. 

>> Kliknij i zobacz wideo 1  

W wideo nr 2 pokazałam natomiast 6 najważniejszych zasad na
to, jak pisać skuteczne teksty, od których odbiorca nie będzie
mógł się oderwać.  

>> Kliknij i zobacz wideo 2 

Jeśli wykorzystasz tę wiedzę, to już na starcie masz większe
szanse na powodzenie niż osoby, które działają bez żadnego
planu. 

https://copyczewska.pl/wyroznij-sie
https://copyczewska.pl/wyroznij-sie
http://copyczewska.pl/200-tys-w-wieczor
http://copyczewska.pl/200-tys-w-wieczor


Skoro już wiesz, jak zdobywać wymarzone zlecenia i jak
przebić się przez konkurencję oraz jak pisać porywające
teksty, to teraz musimy skupić się na tym, jak
ustabilizować ten biznes, by z czasem stał się głównym
źródłem dochodu i zaczął przynosić coraz to większe zyski.

Swego czasu szukałam różnych badań i wyników ankiet
(nawet sama takie tworzyłam) na temat branży
copywritingu w Polsce. Tych informacji nie ma zbyt wiele,
ale jednoznacznie wynika z nich, że ten zawód najczęściej
uprawiają osoby, które mają 24-40 lat. Jak widzisz, nie jest
to już wiek studencki, kiedy copywriting może być jedynie
sposobem na dorobienie do domowego budżetu. Dla
większości z tych osób jest to główne źródło dochodu.
 
Dlaczego o tym mówię? Ponieważ moja pierwsza
wskazówka na to, jak na copywritingu zarabiać więcej, brzmi
tak:  

Dzisiaj pójdziemy o krok dalej.

Wskazówka nr 1: Potraktuj to poważnie 

Nie stworzysz z copywritingu dochodowego biznesu, który
cały czas będzie się rozwijał, jeśli będziesz pisać na kolanie i
poświęcać na to 15 minut dziennie.



To tak nie działa. 

Nie znam branży/zawodu, w którym nic nie trzeba robić i
można cały czas zarabiać więcej. W każdym zawodzie  jeśli
chcesz coś osiągnąć, musisz najpierw dać coś od siebie:
przede wszystkim czas i zaangażowanie. Dzięki temu będzie
rosło Twoje doświadczenie i wiedza, a za tym pójdą wyższe
zarobki.
  
Przecież pracując na etacie, spędzasz w pracy minimum 8
godzin dziennie i co miesiąc dostajesz za to ustaloną kwotę.  

Pracując jako copywriter freelancer masz więcej możliwości,
bo praktycznie nic Cię nie ogranicza. W każdej chwili możesz
zacząć więcej zarabiać, np. przyjmując więcej klientów, pod-
nosząc stawki czy dodając do swojego biznesu nowe usługi.  

Tylko że nie osiągniesz tego wszystkiego, jeśli nie podejdziesz
do tego na poważnie. Dlatego musisz zadbać o to, by stworzyć
profesjonalną ofertę i portfolio, najlepiej też stronę interneto-
wą, a przy tym wszystkim budować markę osobistą.

Wiele osób pyta mnie, czy z tego w ogóle da się
wyżyć, a jednocześnie te osoby chciałyby
poświęcać na to jak najmniej czasu; napisać tekst w
pół godziny i żeby pieniądze same spływały na
konto.



Na początku może faktycznie tej pracy będzie trochę
więcej, ale z czasem zauważysz, że to się zacznie zmieniać -
będziesz pracować coraz mniej za coraz więcej. 

Oczywiście musisz też poświęcić odpowiednio dużo
czasu na to, aby pisane przez Ciebie teksty były jak
najlepszej jakości.

Wskazówka nr 2: Znajdź swoją niszę

Najgorsze, co możesz zrobić, to chwytać się wszystkich
zleceń, jakie tylko wypatrzysz. To może być dobre na
samym początku (kiedy jeszcze nie wiesz, co dokładnie
chcesz robić), żeby zbudować swoje portfolio i zdobyć
trochę doświadczenia. Ale po pierwszych 3-4 miesiącach
ustal już, czym konkretnie chcesz się zajmować. 

Gdy myślę o specjalizacji w copywritingu, widzę tutaj taki
podział: 

a) specjalizacja ze względu na tematykę (branżę) pisanych
tekstów, np.: budownictwo, wnętrzarstwo, zdrowie itp. 

b) specjalizacja ze względu na rodzaj tekstu, np.: opisy
produktów, artykuły blogowe, teksty sprzedażowe. 

Zastanów się, co Cię bardziej pasjonuje. 



Pamiętaj, że nie musisz ograniczać się do jednej rzeczy, ale
nisza to nisza – nie możesz być specjalistą z wielu różnych
branż.  

Jeżeli jesteś copywriterem, który zgłasza się do wszystkich
zleceń i raz pisze o mydle, a raz o powidle, to tak naprawdę
niczym się nie wyróżniasz. 
 
Możesz perfekcyjnie wykonywać swoją pracę, ale nikt nie
pomyśli o Tobie "o, to ten copywriter, który świetnie zna się
na branży XYZ", a co za tym idzie - dużo trudniej będzie Ci
znaleźć dobrze płatne zlecenia i stworzyć dochodowy
biznes, bo nikt nie będzie wiedział, czym Ty się dokładnie
zajmujesz.  

Jest jednak jeden ważny warunek: Twoja nisza musi mieć
określoną liczbę odbiorców - taką, żeby bez problemu
udało Ci się znaleźć w niej potencjalnych klientów. 

Jeśli nie wiesz, czy Twoja nisza jest odpowiednia, to
proponuję zrobić taki test: zastanów się, jakiej grupie osób
możesz pomóc. Jeżeli np. specjalizujesz się w tematyce
zdrowego odżywiania, to pomyśl, kto może być Twoim
potencjalnym klientem. Następnie ustaw timer na 10 minut i
znajdź w tym czasie przynajmniej 5 potencjalnych klientów -
konkretnych osób!  

Ja nie mam swojej konkretnej branży (chociaż
oczywiście nie piszę dla wszystkich). Specjalizuję się
za to w tekstach reklamowych i sprzedażowych. 



Jeśli uda Ci się znaleźć tych 5 potencjalnych klientów, to
oznacza, że dobrze wybrałeś swoją niszę.  

Oczywiście nie chodzi mi o osoby, które właśnie
prowadzą rekrutację na stanowisko copywritera,
tylko o to, czy tej osobie mogłaby się przydać
pomoc w postaci Twoich tekstów. 

Wskazówka nr 3: Zadbaj o obecnych klientów... 

… i ustal dla nich konkretną ścieżkę współpracy. 

Większość początkujących przedsiębiorców czy freelan-
cerów ma takie podejście, żeby jak najszybciej znaleźć jak
najwięcej nowych klientów. W przypadku copywriterów
wygląda to tak: zdobywamy jednego klienta, piszemy dla
niego tekst i szybko szukamy kolejnego. Tak samo jest 
w przypadku produktów online czy fizycznych - większość
osób skupia się na tym, by znajdować jak najwięcej nowych
klientów zamiast zastanowić się, co mogą zaproponować
tym obecnym.

Pamiętaj, że dużo łatwiej jest coś sprzedać osobie, która
już Cię zna i skorzystała z Twojej usługi czy produktu.  



To, o czym teraz mówię, to już nieco wyższy poziom i
raczej nie uda Ci się tego wdrożyć od samego
początku, bo trzeba to najpierw bardzo dobrze
zrozumieć.

Jednak miej to cały czas na uwadze. 

Jak to wykorzystać w praktyce? Jeśli klient prosi Cię o
napisanie tekstów na stronę główną, zaproponuj, że
poprowadzisz mu też bloga. Jeśli dostajesz zlecenie na
przygotowanie tekstów na landing page, zaproponuj
przygotowanie również maili sprzedażowych. 

Szukanie nowych klientów nie jest wcale takie łatwe,
zajmuje sporo czasu, no i nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. 

Wiem, że teraz to wszystko może się wydawać
skomplikowane, ale zaufaj mi, że za jakiś czas, gdy już
rozkręcisz swój biznes, ta wiedza będzie dla Ciebie bardzo
cenna, więc zapamiętaj sobie dobrze te 3 wskazówki. 

Więcej na temat tego, jak budować markę osobistą i jak
dbać o klientów i tworzyć z nimi długotrwałe relacje, mówię
w moim kursie Zarabiaj na pisaniu: zostań copywriterem,
do którego drzwi otworzą się już niedługo i będzie to
ostatnia edycja i ostatnia możliwość, żeby do niego
dołączyć. 

Drzwi do kursu otworzą się podczas bezpłatnego szkolenia
“6 kroków do stabilnego przychodu z copywritingu”. 



Dlatego jeśli nie ma Cię jeszcze wśród zapisanych
osób, to warto to nadrobić. 

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE

Podczas szkolenia pokażę konkretną strategię, dzięki której
zaczniesz działać w copywritingu i szybko stworzysz z tego
dochodowy biznes online. 

Jednocześnie osoby, które są na liście, dzień wcześniej
dostaną możliwość, żeby wskoczyć na pokład kursu jako
pierwsze i zgarnąć naprawdę świetne bonusy, których
wartość wynosi prawie tyle samo, co sam kurs. 

Mam nadzieję, że w tym materiale pokazałam Ci ścieżkę,
która doprowadzi Cię do tego, że na copywritingu będziesz
zarabiać świetne pieniądze i będzie to dla Ciebie
satysfakcjonujący zawód.  

Co prawda to już ostatni materiał z tej serii, w której
pokazywałam Ci, jak stać się świetnie zarabiającym
copywriterem, ale nie wykluczam, że niedługo pojawią się
jeszcze inne niespodzianki, także zdecydowanie warto
zachować czujność.  

https://copyczewska.pl/webinar
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