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Cześć! Z tej strony Angelika Walkowiak z bloga
copyczewska.pl 
Jesteśmy właśnie w serii nagrań, w których pokazuję
Ci, jak możesz stać się świetnie zarabiającym
copywriterem i stworzyć stabilny biznes online.

W poprzednim wideo omówiłam bardzo ważny temat jakim jest
skuteczna oferta, dzięki której zwiększysz swoje szanse na
zdobycie zlecenia. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego nagrania, to
bardzo zachęcam do nadrobienia zaległości.

>> Zobacz nagranie o tym, jak stworzyć świetną ofertę

Dzisiaj pójdziemy dalej. W wideo o ofercie mówiłam o tym, że
możesz napisać najbardziej przekonywującego maila i fak-
tycznie zdobyć to zlecenie, ale co z tego, jeśli nie masz
odpowiednich umiejętności do tego, by napisać dany tekst?

Pamiętaj, że copywriter musi cały czas się dokształcać i wyższe
stawki nie biorą się znikąd. To nie działa tak jak na etacie, że
dostajesz podwyżkę po prostu dlatego, że pracujesz w danej
firmie już kilka lat. Tutaj musisz pokazać, że na to zasługujesz,
czyli zdobywać doświadczenie i zwiększać swoją skuteczność.

Ja akurat uważam, że to bardzo dobrze, bo dzięki temu nie
musisz czekać kilku lat na awans, tylko to od Ciebie zależy, jak
szybko zaczniesz zarabiać więcej.

Ale do rzeczy! Dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, co
wyróżnia te najbardziej skuteczne teksty. Pokażę Ci 6 zasad,
które będą działały niemal w każdym przypadku.  

https://copyczewska.pl/wyroznij-sie


Później powiem też o tym, jak możesz bezpłatnie
dołączyć do kursu “Zarabiaj na pisaniu: zostań
copywriterem”, więc koniecznie czytaj ten materiał do
samego końca! 

Jest 24 czerwca 1968 roku. Osoby wracające do swoich
domów na zamożnych przedmieściach Nowego Jorku,
wsiadając do pociągu, znajdują na swoich siedzeniach list,
który zaczyna się takimi słowami: 

“Kiedy ten pociąg wyjedzie dziś wieczorem z tunelu przy
108 ulicy, wyjrzyj przez okno”. 

Wyobraź sobie, że jedziesz teraz właśnie tym pociągiem. Co
zauważysz, gdy wyjedzie z tunelu? 

Slumsy nowojorskiej dzielnicy – Harlemu – i niektórych 
z 1125 czarnoskórych chłopców i dziewcząt, którzy
uczęszczają do United Negro College. 

Kontynuujmy czytanie listu. 

“Jeśli wracasz właśnie z pracy, tak jak większość pasażerów
tego pociągu, to jesteś zapewne absolwentem college’u,
który wiernie wspierasz od wielu lat.  
Czy po dzisiejszej kolacji możesz zrobić coś pomysłowe-
go?” 

*Przeliczając to na obecną wartość dolara, dzisiaj byłoby to
blisko 200 tysięcy dolarów, czyli 792 422 zł.

Najpierw chciałabym jednak opowiedzieć Ci historię
pewnego listu, który zebrał 26 000 dolarów w jeden
wieczór. * 



Nie mówi jednak nic o byciu hojnym i wielkodusznym. 

Nie. 

Nakłania do zrobienia czegoś pomysłowego, czyli przekazania
na rzecz United Negro College Fund pewnego procentu
kwoty, którą standardowo przekazuje się swojej uczelni. 

Posiłkuje się przy tym konkretnymi liczbami, według których
50 uczelni, na których uczą się głównie biali studenci,
otrzymało w ciągu roku 416 milionów dolarów wsparcia.  

Celem tego listu było zebranie w ciągu roku 6,5 miliona
dolarów jako wsparcie dla 36 uczelni dla czarnoskórej
młodzieży, co przy powyższej liczbie wydaje się naprawdę
niewielką kwotą. 

Na końcu listu autor zachęca do podjęcia konkretnej akcji
już teraz, czyli ustalenia, jaką kwotę podróżni chcą przekazać
fundacji i przesłania jej od razu w kopercie, która była
dołączona do listu.  

Dodaje jeszcze “Może dzięki temu będziesz spać nieco lepiej
podczas tego długiego, gorącego lata”. 

Dalej autor listu prosi o finansowe wsparcie dla
fundacji zajmującej się edukacją czarnoskórej
młodzieży.  



Jak to możliwe, że jeden tak prosty list okazał się tak
skuteczny? 

To bardzo dobre pytanie, więc teraz omówimy sobie jego
poszczególne elementy, które wpłynęły na to, że ten tekst
okazał się takim sukcesem. 

Jednocześnie wskażę Ci 6 zasad i jeśli będziesz się nimi
kierować, z dużym prawdopodobieństwem napiszesz
równie skuteczne teksty. 

Autorem listu był David Ogilvy, czyli jeden z naj-
lepszych copywriterów, a tego wieczora udało się
zebrać 26 tysięcy dolarów. 

Zasada nr 1: Początek, który przyciąga uwagę 

Zauważ, że pierwsze zdanie tego listu już wzbudzało
ciekawość i nakłaniało do wykonania jakiejś akcji, więc
nawet nie sposób było pozostawić to bez żadnej
odpowiedzi.

Nauka dla Ciebie: jeśli nie przekonasz czytelnika w pierw-
szych 2-3 zdaniach do tego, że warto przeczytać Twój
tekst, to jest bardzo duże ryzyko, że on ten tekst porzuci. 



Czy ten list miałby tak dużą skuteczność, gdyby Ogilvy nie
bazował na emocjach pasażerów i gdyby nie wymyślił tak
ciekawej akcji, dzięki której czytelnicy mogli zobaczyć to, 
o czym pisał i od razu zareagować?  

Gdyby nie te wszystkie okoliczności, ten list z pewnością nie
miałby takiej mocy. 

W praktyce chodzi o to, by nie skupiać się tylko na opisie,
ale starać się wywołać jakieś emocje w odbiorcy. Bardzo
dobrze widać to w opisach produktów różnych sklepów
internetowych.  

Zasada nr 2: Zobacz – odczuj - zmień 



Spójrz na ten przykład: 

Ten opis jest nudny i nie mówi odbiorcy nic na temat tego,
jakie korzyści może wynieść np. z tego, że sukienka jest
zapisana na guziki i wiązana w talii. 

A wystarczyłoby dopisać: “Dzięki paskowi w talii podkreślisz
najwęższą część ciała, co sprawi, że będziesz wyglądać
smuklej. Natomiast guziki możesz zapinać według swojego
uznania. Wersja do pracy? Guziki pod szyję. Wersja na
wieczór? Odepnij dwa guziki od góry i gotowe!” 



To przykład stworzony na szybko, ale mam nadzieję,
że widzisz, o co mi chodzi: każda cecha produktu
powinna od razu łączyć się z  korzyścią (bądź emoc-
ją) dla klienta. 

Zasada nr 3: Konkretne liczby 

Wszyscy kochamy liczby! Ja też używam ich w tym
materiale, tak jak Ogilvy zastosował je w swoim liście,
pokazując kontrast między kwotami uzbieranymi dla dwóch
uczelni. 

Nauka dla Ciebie: jeśli możesz, podawaj konkretne liczby.
Zazwyczaj lepiej wygląda “157 438 zł” niż “150 tysięcy zł”. To
działa na wyobraźnię odbiorcy.  

Jeśli jest taka możliwość, to jak najbardziej możesz też
wykorzystać kontrast, tak jak zrobił to Ogilvy w swoim liście. 

Zasada nr 4: Zbuduj relację z odbiorcą 

Zobacz, jak wiele Ogilvy wie o swoich odbiorcach i jak
bardzo stara się nawiązać do ich sytuacji, wejść w ich buty.

Jednocześnie nie bazuje na negatywnych emocjach i nie
wzbudza wyrzutów sumienia, tylko zachęca do zrobienia
czegoś pomysłowego. 



Pokazuje obopólne korzyści, bo oczywiście fundacja
otrzyma zastrzyk gotówki, ale też te wspierające
osoby będą miały poczucie, że zrobiły coś dobrego
dla mniej uprzywilejowanej grupy społecznej

 (“Może dzięki temu będziesz spać nieco lepiej podczas
tego długiego, gorącego lata”). 

Zasada nr 5: CTA, czyli wezwanie do działania 

Na końcu tego listu znajduje się bardzo silne wezwanie do
działania, bo autor zachęca do tego, by już TERAZ
zastanowić się, jaką kwotę chce się przekazać, wrzucić te
pieniądze do koperty i od razu ją wysłać. Ogilvy tym ruchem
bardzo ułatwia wykonanie zadania.  

Nie czeka na to, aż podróżujący wrócą do swoich domów 
i wszystko sobie przemyślą. Nie! On korzysta z momentu,
kiedy te emocje są najsilniejsze.  
 
Nauka dla Ciebie: nigdy nie zostawiaj odbiorców samych
sobie. Tekst ma zazwyczaj jakiś konkretny cel, prawda?
Dlatego pamiętaj, żeby na końcu wzmocnić go wezwaniem
do działania. 



Zasada nr 6: odpowiedni odbiorca.

Trochę mówiłam już o tym w poprzednim materiale, wspo-
minając o reklamach, które są zupełnie niedopasowane do
Ciebie. 

Wyobraź sobie teraz, że ten list zamiast trafić do zamożnej
elity, trafiłby do – powiedzmy – klasy robotniczej. Czy ten
list miałby tak samo dużą skuteczność? Podejrzewam, że
nie, bo treść byłaby zupełnie niedopasowana do odbiorców,
którzy prawdopodobnie nie dysponują tak dużym
majątkiem, by móc jeszcze wesprzeć fundację.  
 
Pamiętaj, że to odbiorca jest sercem Twojego tekstu.

Nawet jeśli napiszesz świetną reklamę, ale skierujesz ją do
niewłaściwych osób, to nie wywoła ona pożądanego skutku.  



Te 6 zasad możesz z powodzeniem stosować przy
tworzeniu swoich tekstów.

Jak zdobywać klientów? 
Jak stworzyć portfolio? 
Jak się rozliczać? 
Czy musisz założyć firmę?  
Jakie stawki ustalić? 
No i przede wszystkim: jak zacząć? 

Jeśli będziesz się ich trzymać, to gwarantuję Ci, że prędzej
czy później zleceniodawcy będą chcieli pracować właśnie
z Tobą, bo będziesz przynosić zyski ich firmie. 

Oczywiście na wszystko potrzeba czasu i nie od razu
zaczniesz pisać mistrzowskie teksty, ale pamiętaj, że
praktyka czyni mistrza. 

Jednak nawet jeśli będziesz pisać dobre teksty i szlifować
swój warsztat, to cały czas pozostaje kwestia tego: 

Tych rzeczy jest naprawdę mnóstwo, ale właśnie tego
wszystkiego uczę w moim kursie Zarabiaj na pisaniu:
zostań copywriterem. Tam podaję Ci to na tacy, żebyś Ty
mógł skupić się tylko na pisaniu świetnych tekstów. 

Już niedługo otworzę nabór do tego kursu, ale uwaga! To
będzie ostatnia edycja – ostatnia możliwość, kiedy możesz
do niego dołączyć.  



Dostęp do kursu możesz dostać zupełnie za darmo. 

Jedyne, co musisz zrobić, to napisać w komentarzu
na blogu, dlaczego to właśnie TY masz dostać
darmowy dostęp do tego kursu. Oczywiście
uzasadnij swoją odpowiedź i przekonaj mnie, że
jesteś odpowiednią osobą. 

Spośród wszystkich zgłoszeń wybiorę 3 zwycięzców, którzy
otrzymają darmowy dostęp do kursu. 

Komentarze konkursowe można zostawiać do 19.10.21, a już
20.10.21 ogłoszę zwycięzców podczas live’a na moim
Instagramie.  

KLIKNIJ TUTAJ TERAZ I ZOSTAW KOMENTARZ

https://copyczewska.pl/200-tys-w-wieczor


KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SIĘ NA
SZKOLENIE

Na koniec mam jeszcze jedną informację.  

Już 21 października poprowadzę bezpłatne szkolenie
online “6 kroków do stabilnego przychodu z copywritingu”  

Zdecydowanie warto się na nim pojawić, bo pokażę Ci
konkretną strategię i będzie mnóstwo merytoryki, a
dodatkowo zapisane osoby będą miały szansę zgarnąć
bardzo wartościowe niespodzianki. 

https://copyczewska.pl/webinar
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