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Cześć! Tutaj Angelika Walkowiak z bloga
copyczewska.pl  
Mam do Ciebie jedno bardzo ważne pytanie: czy
gdybym pokazała Ci sprawdzony sposób na to, jak
skutecznie reklamować się jako copywriter i jak
przebić się przez konkurencję, to odważyłbyś się
spróbować swoich sił w tym zawodzie? 

Wiem, że wielu początkujących copywriterów ma z tym
ogromny problem: jak zdobyć tylu stałych i dobrze
płacących klientów, żeby stworzyć z copywritingu stabilny
biznes online? 

Od razu uprzedzę, że nie ma na to jednego słusznego
sposobu czy magicznej formułki, która w 5 minut da Ci
rozwiązanie tego problemu. 

Do tego wszystkiego potrzeba Twojego zaangażowania,
czasu i przede wszystkim pracy. Jednak jest jeden kluczowy
element, który pozwoli Ci się bardzo mocno wyróżnić 
i praktycznie całkowicie zdeklasować konkurencję. 

Chcesz wiedzieć, jaki to element? W takim razie czytaj do
samego końca i skorzystaj z mojego budowanego latami
doświadczenia. 

Ale zanim to nastąpi, pozwól, że krótko się przedstawię, bo
być może jeszcze mnie nie znasz.  



Swoją przygodę z copywritingiem zaczęłam tak naprawdę
jeszcze w liceum, kiedy to wykonałam kilka mniejszych
zleceń dla znajomych ze szkoły (muszę przyznać, że jak na
taki wiek, mieliśmy w sobie sporo zacięcia biznesowego). 

Później zapomniałam o copywritingu na kilka lat, chociaż
cały czas po głowie chodziła mi myśl, że chciałabym
utrzymywać się z pisania. 

Ostatecznie wylądowałam na studiach z automatyki i ro-
botyki, czyli coś zupełnie innego. 

Tak się jednak stało, że to właśnie wtedy zdobyłam swoje
pierwsze poważne zlecenie. Gdy teraz o tym myślę, to
widzę, że zgłaszając się do niego, popełniłam sporo błędów.
Nie miałam wtedy pojęcia o stawkach, o tym jak się
rozliczać, jak napisać przekonywującą wiadomość i bałam
się też przyznać, że brakuje mi doświadczenia. 

Jednak okazało się, że z procesu rekrutacji to właśnie ja
zostałam wybrana do tego zlecenia.  

Do tej pory bardzo dobrze pamiętam stawkę, za którą
wtedy pracowałam - 35 zł netto za 1000 zzs. Wiem, że
dzisiaj wielu copywriterów o takiej stawce marzy (a
przypominam, że to było kilka ładnych lat temu). 

Nazywam się Angelika Walkowiak. W internecie
jestem znana jako Copyczewska. Prowadzę swoją
stronę copyczewska.pl  



To doświadczenie bardzo dużo mnie nauczyło i pokazało mi
przede wszystkim, że SIĘ DA.  

Nie ma czegoś takiego, że na start jest ustalona jedna niska
stawka i musisz wspinać się po kolejnych szczeblach tak jak na
etacie.  

Praca copywritera freelancera wygląda zupełnie inaczej –
praktycznie wszystko zależy od Twojego zaangażowania,
umiejętności i doświadczenia, a to możesz zdobyć w sto- 
 sunkowo krótkim czasie. 

Bardzo szybko zdobyłam kolejnych klientów i poznałam
wszystkie blaski i cienie tego zawodu. Szło mi na tyle dobrze,
że niedługo po studiach założyłam firmę i prowadzę ją już
od 2,5 roku.  

W międzyczasie zauważyłam, że wielu początkujących
copywriterów zmaga się z tymi problemami, z którymi ja już
sobie poradziłam, więc zaczęłam im pomagać - za pomocą
darmowych treści na YouTube, blogu, Instagramie czy w
newsletterze, ale również poprzez kompleksowe płatne
szkolenia.  

Ja nie miałam wtedy pojęcia o tym, jak się wyceniać.
Znalazłam w internecie jakiś cennik, trochę się nim
zasugerowałam i właśnie taką stawkę zaproponowa-
łam. Klient na nią przystał, bo po pierwszym
próbnym tekście po prostu zobaczył, że się do tego
nadaję.  



Myślę, że teraz już znasz mnie nieco lepiej, więc możemy
przejść do sedna tego materiału. 

Jaki jeden kluczowy element pozwoli Ci przebić się przez
konkurencję i zdobyć świetnie płatne zlecenia? 

Uwaga! Tym elementem jest... OFERTA.  

O co dokładnie chodzi? 

Za każdym razem, gdy piszesz wiadomość do 
 potencjalnego klienta, przesyłasz mu jakąś ofertę. I to
właśnie głównie ona wpływa na to, czy zdobędziesz to
zlecenie, czy też nie. 

Jeśli już trochę orientujesz się w tym, gdzie szukać zleceń,
to pewnie udało Ci się trafić na grupy na Facebooku czy
portale dla copywriterów. Ja też na początku właśnie tam
szukałam klientów. 

Gdy się bliżej przyjrzysz, zobaczysz, że pod ogłoszeniami
pojawiają się komentarze w stylu: “priv”, albo “zapraszam do
mnie” i link do strony lub fanpage. To jest jedna część, bo
nie wiemy, co się dzieje później w tych wiadomościach
prywatnych. 

Obecnie łączę bycie copywriterką (czyli wykony-
wanie usług dla zleceniodawców) z budowaniem
własnej marki i edukowaniem innych w zakresie
copywritingu i marketingu.  



Miałam więc okazję sprawdzić, jak to wszystko wygląda od
drugiej strony. 

I muszę Ci powiedzieć, że bardzo dużo mnie to nauczyło. 

Zobaczyłam, jak to jest dostawać kilkanaście czy nawet
kilkadziesiąt wiadomości, które w zasadzie niczym się od
siebie nie różnią. Wtedy zaczęłam też w jakimś stopniu
rozumieć tych zleceniodawców, którzy wybierają
copywriterów z najniższą stawką, no bo dlaczego mieliby
płacić więcej, skoro ci drożsi copywriterzy wcale niczym się
nie wyróżniali? 

Czasami wśród takich wiadomości trafiała się perełka, czyli
wiadomość, która mocno wyróżniała się na tle konkurencji.
Ja już wtedy wiedziałam, że z dużym prawdopodobień-
stwem wybiorę właśnie tę osobę. 

Rozumiesz już, do czego zmierzam? Większość składanych
ofert wygląda tak samo i ich schemat jest mniej więcej taki: 

Tak się jednak składa, że ja sama od czasu do czasu
szukam copywriterów dla moich klientów, którzy
potrzebują tekstów, w których ja się nie specjalizuję.

“Dzień dobry, chętnie podejmę się
wykonania tego zlecenia. Moja stawka to
X zł za 1000 zzs. W załączniku wysyłam
przykładowe teksty. Liczę na pozytywną
odpowiedź. Pozdrawiam.” 



Teraz postaw się na miejscu takiego zleceniodawcy.
Zaufaj mi, że po trzeciej takiej samej wiadomości po
prostu ci się odechciewa i tracisz nadzieję, że
znajdziesz dobrego copywritera. 

Żeby nie było, że się wymądrzam, bo ja sama kiedyś też tak
pisałam. Jednak szybko zauważyłam, że to nie przynosi
oczekiwanych efektów.  

To jest jednak dobra informacja dla tych, którzy myślą, że
rynek jest przepełniony i już nie warto wchodzić w tę
branżę. Owszem, jest teraz sporo osób, które chcą być
copywriterami, ale najczęściej nie mają one ku temu
żadnych podstaw: doświadczenia, umiejętności ani chęci
pracy. Zazwyczaj te osoby chcą sobie tylko dorobić, bo
usłyszały gdzieś, że to dobry sposób, żeby zdobyć kilka
złotych małym wysiłkiem. 

Tymczasem ten zawód wcale nie jest tak łatwy, jak wielu
osobom się wydaje! 

Dlatego uważam, że jest to dobra wiadomość dla tych,
którzy chcą się tym zajmować na stałe i są gotowi, by
włożyć w to trochę wysiłku. Moim zdaniem na polskim rynku
ciągle brakuje copywriterów profesjonalistów.  

No dobrze, ale wracając do sedna - jak napisać taką ofertę,
która zagwarantuje Ci sukces i bardzo mocno zwiększy
Twoje szanse na zdobycie zlecenia? 

Musisz odpowiednio sprzedać siebie i swoje
umiejętności. 



I teraz prawdopodobnie w Twojej głowie zapaliła się
czerwona lampka. Jak to: sprzedać? 

Wiem, że wciąż mamy złe skojarzenia z tym słowem i nie
lubimy, jak ktoś nam coś sprzedaje. Większość osób
wzdryga się na samą myśl o tym, bo ma takie dziwne
przekonanie, że sprzedaż to jest wciskanie komuś czegoś.
 
No ale wróćmy na chwilę do czasów nastoletnich. Pewnie
była w Twoim życiu taka sytuacja, kiedy chciałeś pójść na
imprezę, pojechać na koncert czy wakacje pod namiotem
ze znajomymi. W jaki sposób udało Ci się przekonać Twoich
rodziców? Co trzeba było powiedzieć, żeby się na to
zgodzili? Pewnie trzeba było zapewnić ich, że nic Ci tam nie
grozi, że zadzwonisz po przyjeździe na miejsce, podać
dokładny adres czy numery telefonu do znajomych. Może
nawet obiecywałeś poprawę ocen w nowym roku szkolnym.

W każdym razie musiałeś uspokoić rodziców i upewnić ich,
że będziesz tam bezpieczny, czyli tak naprawdę
sprzedawałeś im obietnicę tego, że nic Ci się nie stanie i że
przy okazji poprawisz swoje oceny ;) A w zamian za to oni
pozwalali Ci pójść na imprezę czy pojechać na wakacje ze
znajomymi.  

Sprzedaż towarzyszy nam w codziennym życiu i nie ma
sensu przed nią uciekać. To naprawdę bardzo cenna
umiejętność. 
  



Jeżeli chcesz stworzyć dobrą ofertę, która zwiększy
Twoje szanse na to, że zleceniodawca wybierze
właśnie Ciebie, to musisz odpowiednio sprzedać
siebie i swoje umiejętności, czyli dać zleceniodawcy
to, czego on potrzebuje.  

O jaką formę kontaktu prosi zleceniodawca? Mail,
telefon, wiadomość prywatna?  
Jakich konkretnych informacji wymaga? Portfolio,
sposób rozliczenia itp.  
W jaki sposób się zwraca – formalny czy nieformalny?
To również będzie dla Ciebie podpowiedź, w jaki
sposób masz sformułować swoją ofertę.  
Czy z ogłoszenia da się wywnioskować, co jest dla niego
najważniejsze? Cena, forma rozliczenia czy może
bardzo duże doświadczenie w branży?  

Jeśli odpowiadasz na ogłoszenie, np. na grupie dla
copywriterów czy na jakimś portalu, zacznij od tego, żeby je
dokładnie przeczytać. Zwróć uwagę na takie szczegóły: 

Przy formułowaniu swojej oferty weź te wszystkie elementy
pod uwagę. 

Pamiętaj, że taką absolutną podstawą, zanim jeszcze
prześlesz swoją ofertę, jest upewnienie się, że będziesz
odpowiednią osobą do wykonania tego zlecenia. Dlatego
szczerze odpowiedz sobie na pytanie, czy spełniasz
warunki, których wymaga zleceniodawca, czy masz
odpowiednie umiejętności, albo czy jesteś w stanie nabyć je
odpowiednio szybko.  



Nie sztuką jest napisać przekonywującą ofertę, w
której nazmyślasz lub ponaginasz fakty na swoją
korzyść i jeszcze wyskoczysz z wysoką stawką, a na
koniec okaże się, że Twój tekst będzie słaby.

Nietypowy tytuł maila. Większość wiadomości jest
tytułowana bardzo podobnie: “Copywriter”,
“Copywriting”, “Usługa copywritingu”. Twoim zadaniem
jest znaleźć taki tytuł, który od razu przyciągnie uwagę
zleceniodawcy. To nie jest łatwe, ale zdecydowanie się
opłaca. Jeśli klient dostanie kilkanaście czy nawet
kilkadziesiąt wiadomości, to w pierwszej kolejności
zwróci uwagę na te, które wyróżniają się tytułem.  

Oczywiście ważne jest to, żeby się wyceniać odpowiednio
wysoko, ale pamiętaj, że to jest wymiana – klient daje Ci
pieniądze, a Ty dajesz mu konkretne efekty,
doświadczenie i kawałek wiedzy.  

Kolejnym ważnym krokiem jest przyciągnięcie uwagi i wy-
różnienie się. Kiedy większość maili ma bardzo podobny
tytuł i w środku również wygląda niemal tak samo, Twoim
zadaniem jest wyróżnienie się. Możesz to zrobić na kilka
sposobów, albo – co będzie prawdopodobnie bardziej
skuteczne - połączyć je ze sobą: 



Formatowanie maila. Nie pisz tam historii
swojego życia, bo nikt nie ma czasu, żeby to
czytać. 

Nietypowy format. Może zamiast pisać wiadomość,
nagraj krótkie wideo, w którym przedstawisz swoją
ofertę? Albo jeśli komunikujesz się przez Messengera,
nagraj wiadomość głosową. Eksperymentuj i sprawdzaj,
co zadziała najlepiej. Nie zamykaj się na jeden format. 

Twoja wiadomość powinna być krótka i przejrzysta i od razu
wskazywać na korzyści, jakie klient wyciągnie ze współpracy
z Tobą. Postaw na konkrety. Jeśli masz już na koncie jakieś
sukcesy czy współpracę z kimś znanym, pochwal się tym! 

Duży nacisk kładź na to, żeby Twoja oferta nie była
masówką, którą wysyłasz każdemu. Wiem, że
przygotowanie indywidualnej oferty zajmuje trochę czasu,
ale jeśli będziesz wybierać takich zleceniodawców, u
których faktycznie masz spore szanse (czyli masz do tego
odpowiednie kompetencje), to uwierz mi, że to się po
prostu opłaci.   

Oczywiście możesz mieć wcześniej przygotowany szablon,
który później wypełnisz informacjami dopasowanymi do
tego konkretnego zleceniodawcy.  

Pomyśl sobie, jak działają chociażby Google Ads czy
reklamy na Facebooku. Jeśli ktoś źle wykona swoją pracę i
przez to wyświetlą Ci się treści, które Cię nie interesują, to
albo je zwyczajnie ominiesz, albo nawet się zezłościsz, że co
chwilę widzisz coś, co Cię w ogóle nie obchodzi. 



A jak reagujesz na te reklamy, które Cię interesują?
Jeśli np. szukasz właśnie idealnej klawiatury i myszki
do pisania, to pewnie robisz research na blogach.

Gdy później zobaczysz reklamy tego sprzętu, to na pewno
zwrócisz na niego uwagę, bo one są dopasowane idealnie
do Ciebie. Zamiast się denerwować, będziesz się cieszyć, że
ta reklama Ci się wyświetliła, bo np. pojawiła się w niej jakaś
zniżka czy informacja o wyprzedaży.  

Tak samo jest z ofertą, którą wysyłasz zleceniodawcy.  

Stworzenie oferty, która będzie działać i przynosić zyski, nie
od razu jest takie proste; wymaga nieco doświadczenia,
czasu i pracy.  

Ale mam do Ciebie pytanie: 

Czy chcesz zdobywać dobrze płatne zlecenia, nie musieć
konkurować stawką i przestać w końcu godzinami śledzić
nowe ogłoszenia, by odpowiedzieć na nie jak najszybciej? 

Bo jeśli tak, to rozwiązanie jest proste: naucz się tworzyć
skuteczne oferty.  

Mogę Ci w tym jeszcze bardziej pomóc, ale czytaj dalej, bo
mam teraz 2 ważne komunikaty. 



W podziękowaniu za poświęcony czas, mam dla Ciebie prezent. Jest to
wideo, w którym omawiam dokładnie wszystkie elementy, jakie powinna
zawierać skuteczna oferta, dzięki której znacząco zwiększysz swoje szanse
na zdobycie zlecenia. 

Żeby dostać ten prezent, jedyne, co musisz zrobić, to napisać
komentarz: jaką jedną ważną rzecz wyciągasz dla siebie z tego
materiału, który właśnie czytasz.  

Pamiętaj, żeby podać poprawny adres e-mail, bo właśnie tam w ciągu 
24 godzin wyślę Ci obiecany prezent.  

KLIKNIJ TUTAJ TERAZ I ZOSTAW KOMENTARZ

https://copyczewska.pl/wyroznij-sie


KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SIĘ NA LISTĘ
PRIORYTETOWĄ

Do osób z listy wyślę specjalną wiadomość dzień przed oficjalnym
startem. Dzięki temu przy zakupie kursu otrzymasz dodatkowe,
bardzo wartościowe bonusy. 

Już niedługo otworzę zapisy na mój bestsellerowy kurs Zarabiaj
na pisaniu: zostań copywriterem. Jest to szczególnie ważna
informacja, ponieważ to będzie ostatni raz, kiedy można dołączyć
do tego kursu. 

Z tego względu planuję specjalne bonusy dla osób, które jako pierwsze
wskoczą na pokład. Dlatego jeśli jeszcze nie jesteś na liście priorytetowej,
to koniecznie się zapisz!

https://copyczewska.pl/checklista
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