
Konkretny plan na rozwój profilu 
i sposoby na większe zasięgi 
oraz zaangażowaną społeczność

5 kroków do rozwoju

Poziom: dla osób stawiających pierwsze kroki (i nie tylko)

DARMOWY E-BOOK

firmowego fanpage



Cześć! Z tej strony Dawid Bagiński.

Jak skutecznie prowadzić fanpage

Od czego zacząć rozwój firmowego fanpage?

5-etapowa formuła rozwoju fanpage
    ETAP 1: Budowanie świadomości marki
    ETAP 2: Budowanie relacji
    ETAP 3: Edukowanie z zakresu produktów i usług
    ETAP 4: Wyróżnienie na tle konkurencji
    ETAP 5: Przekierowywanie w proces sprzedaży

    SZABLON 1: Pierwsze spotkanie
    SZABLON 2: Głosowanie reakcjami

    Scenariusz 1: Nie potrafisz wdrożyć do działań   
    strategii publikacji
    Scenariusz 2: Nie potrafisz pozyskiwać nowych fanów 
    Scenariusz 3: Nie robisz działań reklamowych

Przeczytaj, jeśli jeszcze się nie znamy

DOBRY start Twojej firmy na Facebooku

Twój biznes też powinien stać się popularny. Też
powinien zamieniać fanów w płacących klientów
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Cieszę się, że masz już 
e-booka i właśnie go czytasz! 

Skoro tu jesteś, to
prawdopodobnie chcesz
wiedzieć, co zrobić, żeby
wykorzystać swój fanpage
jako narzędzie do zarabiania
pieniędzy i rozwoju firmy. 

Jeśli tak, to świetnie się
składa, bo przedstawię Ci
zaraz kilka naprawdę
mocnych i sprawdzonych
rozwiązań, które sam 
na co dzień stosuję. 

Zarówno przy rozwijaniu
profili fanpage, które startują
całkiem od zera, jak i tych już
rozwiniętych z dużą liczbą
fanów. 

Cześć! Z tej strony 
Dawid Bagiński.



W kolejnych dniach
otrzymasz ode mnie więcej
wartościowych materiałów 
w formie wideo.

Wyślę je na podany przed
chwilą adres e-mail. A jeżeli
zechcesz poznać 100% wiedzy,
zainteresuj się szkoleniami,
które organizuję. O nich
krótko zaraz i więcej na końcu.

Zanim jednak podzielę się 
z Tobą wiedzą, chcę
pogratulować podjętej decyzji
i podziękować za Twoje
zaufanie. 

Dziękuję, bo chcesz poświęcić
swój czas, by uczyć się właśnie
ode mnie.

Doceniam to.… tak swoją
drogą, to szczerze liczę też, że
to dopiero początek naszej
relacji, którą będziemy mieli
okazję wkrótce rozwijać.

Być może jako przyszli
partnerzy biznesowi. Kto wie?

Gratuluję, bo zakładam, że
wiem dokładnie, jakiej wiedzy
szukasz. I myślę, że to, co dla
Ciebie przygotowałem w tym 
e-booku, rozjaśni wiele
Twoich wątpliwości 
i odpowie na sporo pytań. 

Dlaczego jestem tego tak
pewny? Powód jest
następujący.



Jak skutecznie
prowadzić fanpage

szkolenie online z prowadzenia fanpage dla właścicieli firm

Nie wiem, czy wiesz, ale już od
przeszło 5 lat organizujemy
całodniowe szkolenie o nazwie: 
Jak skutecznie prowadzić fanpage.

Szkolenie to jest w pełni
poświęcone tematyce rozkręcania
kont fanpage. Być może już je
znasz, bo cieszy się dużą
popularnością wśród
przedsiębiorców.

specjalistą (np. kosmetyczką,
elektrykiem, barberem,
agentem nieruchomości,
chirurgiem),

freelancerem (np. grafikiem,
projektantem, fotografem,
trenerem, doradcą,
szkoleniowcem)

albo właścicielem sklepu
internetowego (np.
odzieżowego, kosmetycznego,
budowlanego itp.), 

Jeżeli zastanawiasz się teraz, czy 
to coś dla Ciebie, to już teraz mogę
powiedzieć, że jeżeli jesteś: 

...to tak. Bo to te osoby najbardziej
korzystają z technik i narzędzi, które
przedstawiamy na szkoleniu. 
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WAŻNE: Do tej pory udział w szkoleniu wzięło +5000 przedsiębiorców i 99%
osób oceniło je pozytywnie. Biorąc to pod uwagę, myślę, że Ciebie również
może ono zainteresować. Ale najlepiej, jeżeli klikniesz tutaj i wejdziesz na
stronę. Znajdziesz na niej agendę i poruszane na szkoleniu zagadnienia.

Opinie na temat szkolenia
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Ok, ok. Pewnie myślisz: „dlaczego 
w ogólę o tym piszę?”. Z jednego
prostego powodu.

Bo przez te wszystkie lata (czyli 
od 2016 do końca 2021 roku), nie
tylko przekazaliśmy uczestnikom
szkolenia nasze autorskie metody
rozwoju fanpage i publikacji
jakościowych treści. Ale również
skrupulatnie spisywaliśmy ich
pytania. 

Cel był jeden. 

Chcieliśmy RZETELNIE analizować
potrzeby uczestników, by
dopracować formułę szkolenia do
perfekcji… 
by coraz bardziej podwyższać jego
poziom i dawać od siebie więcej, 
niż ktokolwiek mógłby od nas
oczekiwać. Takie mamy standardy
w Social Elite.

Biorąc pod uwagę, że w ciągu
ostatnich 5 lat szkoleń odbyło się
już ponad 100, możesz mieć dużą
pewność, że dziś doskonale
rozumiemy wątpliwości i potrzeby
osób, które szukają wiedzy 
o fanpage. Twoje prawdopodobnie
również.

Jeżeli zatem jesteś w posiadaniu
tego poradnika, to jest naprawdę
spora szansa, że to, co
przygotowałem, po prostu okaże
się dla Ciebie wartościowe i przede
wszystkim praktyczne. 

Szczerze, liczę na to, że 
po zapoznaniu się z kilkoma
metodami opisanymi poniżej,
szybko zastosujesz je u siebie 
i w ciągu kolejnych dni zobaczysz
pierwsze widoczne rezultaty. 

Wtedy być może stwierdzisz, że
kawałek Ci nie wystarczył i masz
apetyt na jeszcze więcej wiedzy. 
W takiej sytuacji udział w szkoleniu
może okazać się w Twojej sytuacji
strzałem w dziesiątkę.

http://link/


Większość osób zadawała te pytania:

1.   „Co zrobić, aby posty miały większe
zasięgi i zdobywały więcej reakcji”.

2.  „Co pisać, by moja społeczność była
aktywna i zaangażowana (np. chętnie
komentowała posty, gdy zadaję w nich
pytania)”.

3.  I przede wszystkim: „Jak docierać 
do potencjalnych klientów i skutecznie
przyciągać ich do fanpage tak, by stawali
się FANAMI strony, a docelowo KLIENTAMI”. 

Też chcesz takich rezultatów? Rozumiem. 

Konkretny plan na rozwój profilu.
Przed chwilą pisałem Ci, że 
w trakcie szkoleń skrupulatnie
zapisywaliśmy pytania
uczestników. I wiesz co? 

Przecież jako przedsiębiorca nie
interesujesz się jakimś narzędziem,
żeby mieć więcej serduszek pod
postem. Chcesz mieć więcej 
na koncie. Mam rację? 

Jeśli tak, czytaj dalej. Wyjaśnię teraz,
czego potrzebujesz, by mocno
zbliżyć się do osiągnięcia tego celu.

Z czasem kiedy zaczęliśmy je
analizować, okazało się, że
większość z nich dotyczy tak
naprawdę 3 głównych zagadnień. 

Większe zasięgi.
Zaangażowana społeczność.
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„regularna publikacja jest

„twórz wartościowe treści - 

albo „musisz publikować wideo -

Wiele osób po założeniu firmowego
fanpage, pierwsze co robi, to szuka
porad w internecie. 

Tam spotyka się z poradami typu: 

kluczowa - zwiększa zasięgi”,  

to najważniejsze” 

posty z tekstem to już przeszłość”. 

Te porady mają jedną wspólną
cechę - to takie ogólniki i frazesy.
Niby wiadomo o co chodzi, ale 
jak potem trzeba taką poradę
zastosować w praktyce, 
to zazwyczaj rozkłada się ręce. 

Co autor miał na myśli? Nie do
końca wiadomo. Dlatego wiele osób
dużo czyta, ale nic z tego nie wynika. 

Pewnie tak, jak wiele osób, które przychodzi do mnie po pomoc, masz już
kilka prób rozwoju fanpage za sobą. Być może któraś z poniższych
sytuacji zdarzyła się też w Twoim życiu:

Jeżeli masz podobne
doświadczenia z poradami 
z internetu, to mogę się tylko
domyślać, że zamiast klientów
pojawiła się u Ciebie raczej
frustracja, ból głowy i poczucie
straconego czasu. 

A może nawet stracone pieniądze.
Za to efektów większych… brak. 

Niestety wiele porad w internecie
pisanych jest na zlecenie przez
copywriterów-teoretyków. 

Tylko czy copywriter to osoba,
która potrafi doradzić biznesowo?

Nie sądzę.

Dlaczego wiele prób 
z firmowym fanpage kończy

się totalną porażką?

SYTUACJA 1: Stosowanie ogólnikowych porad 
z internetu pisanych przez teoretyków



Prawda jest taka, że Facebook 
w ciągu ostatnich lat wprowadził
kilka globalnych zmian w swoich
algorytmach. 

W konsekwencji to, co działało
kiedyś, dziś często nie sprawdza się
w ogóle.

SYTUACJA 2: Nagle zasięgi Twoich postów 
wyraźnie spadły

Część osób, które prowadzą strony 
na Facebooku od wielu lat, 
w pewnym momencie zauważyło, 
że zasięgi ich postów drastycznie
spadły, a fani przestali reagować 
na posty tak, jak wcześniej.

Być może znasz ten scenariusz,
ponieważ spotkał on właśnie Ciebie?

Na przykład liczba osób, które 
śledzą stronę, wciąż jest ważna, 
ale jest kilka elementów, które są
zdecydowanie ważniejsze. Dlatego
dla przykładu - stronę Twojej
konkurencji może śledzić 50% 
mniej osób, niż Twoją, ale jej posty
będą osiągać znacznie większe 
wyniki od Twoich. 

Dlaczego? 
O tym w dalszej części poradnika.



Może ktoś powiedział Ci kiedyś, 
że fanpage jest ważny w biznesie,
dlatego w Twojej głowie narodziła
się myśl, by go stworzyć. 

Problem w tym, że później
prawdopodobnie okazało się, że
masz tyle innych ważnych spraw, 
że nie masz czasu go prowadzić
albo nie wiesz, czy w ogóle warto. 

Dlatego strona została utworzona,
ale publikacje pojawiały się na niej
coraz rzadziej, i rzadziej.

Teraz czytasz ten poradnik, 
bo chcesz zrobić drugie podejście 
- tym razem lepiej. Albo chcesz
doszkolić się, by delegować
prowadzenie konta pracownikowi.

SYTUACJA 3: Fanpage Twojej firmy powstał, ale
nic więcej poza tym się nie wydarzyło



Podsumowując. Niezależnie od
tego, jakie próby masz za sobą,
to okazały się one nieskuteczne.

Dlaczego?

publikować intuicyjnych treści, 
wrzucać jakichś tam obrazków, 
czy oddać profil firmy w ręce
początkującego pracownika lub
własnego dziecka. 

Ponieważ fanpage to świetne
narzędzie do zarabiania pieniędzy 
i rozwoju firmy, jednak pod
warunkiem, że ten profil jest
prowadzony profesjonalnie. Sukces
na tym polu to efekt podejmowania
szeregu świadomych działań. 

Nie wystarczy zatem:

Jeżeli to zrobisz, to tak jakby oddać
statek kosmiczny w ręce kilkulatka.

Facebook to tak naprawdę taki
statek kosmiczny pod kątem
możliwości. 

To zaawansowane narzędzie, które
może stać się kluczowym kanałem
marketingowym dla Twojego
biznesu, pomagając mu
pozyskiwać nowych klientów 
i wzbić się wysoko ponad
konkurencję.

Wyniki postów nie muszą
wyglądać tak. Mogą być

znaaaacznie lepsze.



Ale jeżeli prowadzi się go niekompetentnie, to nie ma
co spodziewać się niewiadomo czego.

Też tak chcesz, ale nie wiesz,
od czego zacząć?

Zacznijmy od samych fundamentów.

Zobacz poniżej przykłady 3 postów na fanpage, 
które stworzyliśmy, korzystając z możliwości FB:



Jeżeli chcesz dla swojej firmy
dobrze, to nie stać Cię, aby
ignorować najlepsze narzędzie
biznesowe wszech-czasów. 
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. 

Ile jest restauracji w okolicy? Ile jest sklepów
z ubraniami? Ile jest producentów laptopów
czy samochodów? Ilu jest fizjoterapeutów
czy trenerów personalnych? 

Wybieraj i przebieraj. Jest ich tak
dużo. Dlatego biznes w pewnym
momencie przestał czekać 
na klientów i sam zaczął wychodzić 
z inicjatywą, by dotrzeć do klientów. 

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. 

Dodatkowo jest bardzo prosty w
obsłudze i generuje szybkie efekty. 

WARTO WIEDZIEĆ:
Czy warto, aby Twoja firma budowała

biznes na Facebooku? 

Kiedyś krawiec, bankier czy właściciel
restauracji otwierał lokal i czekał, aż
klient do niego przyjdzie. A ponieważ
nie było w okolicy konkurencji, to
ludzie przychodzili. Dzisiaj, taka
postawa nie ma zastosowania, 
a to dlatego, że mamy przesyt dóbr. 



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? 

Obecnie większość 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? 

Być może pomyślą sobie: 
„Co to za firma widmo…” 
i zrezygnują.

Może i tak, ale robi tak coraz mniej osób. 



FAKT: Publikowanie byle czego nie
wystarczy. Powiem więcej - nie
wystarczy być specjalistą w branży,
z wieloletnim doświadczeniem 
i ogromną wiedzą w swojej
dziedzinie. 

Owszem. Wiedza specjalistyczna 
w branży pomoże w odniesieniu
sukcesu, ale posiadanie jej to wciąż
za mało, by jakakolwiek marka
zdobyła popularność w Social
Media. 

Gdyby wystarczyło mieć wiedzę
branżową, to niemal każdy, kto
pisze merytoryczne posty na
Facebooku, miałby tłumy klientów,
dzięki fanpage. 

Tak jednak nie jest. Dlaczego?

Przede wszystkim - od
niepopełniania błędów, które
niweczą Twoje starania. Jeden 
z nich to nie posiadanie strategii 
i działanie po omacku. 

Zauważ, jak wiele jest w internecie
publikacji z pomysłami na posty.
Możesz z łatwością wyszukać
artykuły z takimi pomysłami w
Google. Możesz też poszukać
pomysłów na Pinterest, możesz
poczytać o nich w Social Media. 

Jedno jest pewne - znajdziesz je
bez problemu.

Problem w tym, że prawie każdy
pisze o pomysłach, a prawie nikt 
o roli STRATEGII w rozwijaniu konta
fanpage, która jest zdecydowanie
ważniejsza.

Od czego zacząć rozwój
firmowego fanpage?



Jesteś właścicielem sklepu

Prowadzisz sprzedaż B2B, 

Albo prowadzisz firmę w swoim

Sukces w Social Media wymaga
posiadania również kompetencji
marketingowych. Dlatego nawet
jeśli:

internetowego z odzieżą 
i chcesz zwiększyć sprzedaż. Twój
asortyment robi wrażenie. Jakość
produktów - również.  

w ramach której masz do
zaoferowania naprawdę świetną
ofertę, biznesową. Zależy Ci 
na pozyskiwaniu zgłoszeń.

mieście, masz świetnych
specjalistów / fachowców 
i szukasz klientów na swoje usługi.

…to SAM ten fakt (bez podjęcia tych
marketingowych działań) nie
sprawi, że pozyskasz nowych
klientów w internecie. 

Nie przełoży się też na zdobycie
popularności w sieci. 

Z drugiej strony są dziś w Social
Media młode osoby, które - mimo
młodego wieku - potrafią tworzyć
filmiki, których ZASIĘGI liczy się w
setkach tysięcy, a nawet milionach.

Bo social media rządzą się
swoimi prawami



Tę rozpoznawalność - którą można
budować dzięki Social Media -
wykorzystują też firmy, które
podążają za tym trendem. Ja sam
robię to każdego dnia - u siebie 
i w biznesach Klientów. 

Wniosek jest więc prosty. Istnieje
formuła, która pozwala wyróżnić się
w tej przestrzeni tym nielicznym. 

Konkretny plan i działania, które
może podjąć również Twój biznes,
by zaistnieć w Social Media 
i czerpać z tego profity. Pytanie: 
co to takiego?

W efekcie swoich działań często
bardzo szybko stają się bardziej
rozpoznawalne, niż firmy
funkcjonujące na rynku i w sieci 
od naprawdę wielu lat. 

Pomyślisz: „Czy można
porównywać nastolatka
nagrywającego filmiki 
z biznesem w Social Media?”. 

Tak, ponieważ ten nastolatek - 
tak samo, jak firma - buduje swoją
markę i później bardzo często
wykorzystuje ją, by sprzedawać
produkty i zarabiać.

VIRAL - wirusowa treść występująca zazwyczaj w formie
wideo, grafiki lub tekstu, która szybko staje się popularna
dzięki wirusowemu procesowi udostępniania ich 
w internecie przy pomocy mediów społecznościowych.

To wideo Łukasza dotarło 
do 1,6 miliona osób



1.   5-etapowa strategia publikacji treści na fanpage - czyli proces, który
pozwala zamienić fanów w klientów. Stosujesz go? 

2.  Strategia docierania do potencjalnych klientów, zdobywania ich uwagi
i uzyskiwania nowych polubień strony. Masz taką?

3.  Działania reklamowe w celu promocji kluczowych strategicznych
treści. Wiesz, które treści promować? Robisz to?

Oto elementy, które mają
OGROMNY wpływ na Twoje

rezultaty

Dlaczego powyższe działania są
kluczowe dla rozwoju fanpage?

Bo jeżeli nie robisz CHOĆBY
JEDNEGO z nich, to na 90% nie
będziesz mieć efektów, jakich
oczekujesz. 

Jeżeli nie stosujesz jeszcze 
5-etapowej strategii publikacji, 
to spokojnie, bo właśnie tej 
kwestii poświęcę najbliższe 
akapity e-booka. 

Myślę, że to, co przygotowałem,
pozytywnie Cię zaskoczy.

Zastanów się, czy stosujesz je obecnie u siebie, czy nie.
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Jeżeli myślisz zaś o zdobyciu pozostałych kompetencji, to zapraszam Cię
serdecznie do udziału w 10-godzinnym szkoleniu: Jak skutecznie
prowadzić fanpage. To najszybszy sposób nauki.
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Popatrz na obrazek po lewej
stronie. To, co się na nim
znajduje, to moja 5-etapowa
formuła rozwoju fanpage.
Prawdopodobnie widzisz ją 
po raz pierwszy.

Całe szczęście, bo to w dużej
mierze dzięki NIEJ Twój
fanpage może stać się
ważnym narzędziem do
zarabiania pieniędzy i rozwoju
firmy. 

Wszystkie etapy zaznaczone
na grafice, dotyczą Twoich
potencjalnych klientów. 

5-etapowa formuła rozwoju
fanpage

W bardzo dużym skrócie wszystko sprowadza się do tego,
by każda osoba - zobaczyła TE KOMUNIKATY, których

potrzebuje - w zależności od etapu relacji, jaką ma
AKTUALNIE z Twoją marką.



Cała strategia działania w ujęciu
teoretycznym jest dość prosta 
i jestem pewny, że rozumiesz jej
założenia. 

Trzeba zgodnie z tą kolejnością
podjąć działania marketingowe
i skierować je do świadomie
określonej grupy osób potencjalnie
zainteresowanych Twoimi
produktami/usługami. 

Nie zostawię Cię jednak z samą
teorią. Pozwól, że wyjaśnię, co
oznaczają poszczególne kroki 
na obrazku. O jakie działania
konkretnie chodzi?

No właśnie. Pewnie myślisz: „Ok,
Dawid, ale Ty mi lepiej powiedz,
kiedy firma zacznie zarabiać, dzięki
fanpage?”. Już odpowiadam:

Wtedy, gdy jak najwięcej osób
przejdzie przez tych 5 etapów. 

Kiedy to się stanie i czy w ogóle się
stanie - to zależy przede wszystkim
od Twoich działań. 

Zauważ, że o czymś innym warto byłoby napisać 
do osoby, która jeszcze nie wie o istnieniu Twojej
firmy. A o czymś innym do osoby, która już ją zna,
lubi i np. ma już potrzebę, by kupić Twój produkt.



Rozwój firmy na Facebooku to dla Ciebie czarna magia?

Masz dość niskich zasięgów i tego, że wokół Twojej strony nic wielkiego
się nie dzieje? 

Poszukujesz osób, które wyjdą z inicjatywą, zaproponują strategię
działania i publikacji, abyś miał święty spokój i czas, by zająć się innymi
sprawami? A może chcesz stworzyć znaną markę i przyciągnąć do niej
grono nowych klientów?

W takim razie skorzystaj z pomocy ekipy Social Elite!

Prowadzenie firmowego
fanpage przy wsparciu 

ekipy z Social Elite

Napisz do nas

https://socialelite.pl/oferta/prowadzenie-fanpage/
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odpowiednia osoba widziała

przeczytała go i jest

Na tym etapie Twoim celem jest
stworzyć posty, które zainteresują
potencjalnych klientów marką 
i tym, co ma im do zaoferowania.
Najlepszy rezultat tych działań jest
następujący:

Twój post,

zainteresowana,

jest zmotywowana, by sama
lepiej poznać Twoją markę i to, 
co oferuje.

Zaraz napiszę Ci też, jak go przygotować, ale najpierw musisz poznać
kolejne cele fanpage, by zrozumieć potencjał całej formuły.

Poniżej możesz zobaczyć przykład takiego posta.

ETAP 1: Budowanie świadomości marki

Tak naprawdę - by skutecznie
budować świadomość marki - często
wystarczy przygotować 2-3 posty,
które będą stale pełnić rolę
przedstawiania Twojej marki NOWYM
potencjalnym klientom.



zbudować z nią relację, 

zainteresować ją tym, co

prawdopodobnie później

a na końcu przedstawisz pełną

Wyobraź sobie, że jesteś
handlowcem i prowadzisz
tradycyjną rozmowę sprzedażową 
z potencjalnym klientem.
Oczywistym jest to, że zanim
przedstawisz tej osobie ofertę,
najpierw spróbujesz raczej:

by Ci bardziej zaufała,

będziesz jej przedstawiać, by
chciała Cię uważniej słuchać,

 przedstawisz jej korzyści, jakie
płyną dla niej z tego, co oferujesz,

 ofertę i odpowiesz na pytania.

Problem jest tylko jeden -
niezależnie od tego, czy ta osoba 
na końcu będzie na TAK, czy na NIE,
to ta rozmowa będzie kosztowała
Cię czas. 

Jeśli zechcesz przekonać kolejną
osobę do swojej oferty, będzie to
wymagało od Ciebie
przeprowadzenia kolejnej rozmowy.
I tak dalej.

Oczywiście, to nie oznacza, 
że nie należy prowadzić rozmów
handlowych 1 na 1. 

Oznacza to, że publikowanie
postów na fanpage firmowym ma
ogromny potencjał, bo jest trochę
jak taka rozmowa handlowa. 
Ale nie z jedną, a z tysiącami osób
jednocześnie. 

Te osoby, które zobaczą dziś Twój
post na fanpage -
najprawdopodobniej od razu 
od Ciebie nie kupią, ale być może
zrobią to podczas jednej z Waszych
kolejnych „rozmów”, kiedy będą 
na ten krok gotowe. 

A jeżeli dopracujesz sposób
tworzenia postów, to może nawet
znacznie przyspieszysz cały proces. 

Niestety wiele niecierpliwych osób,
nie daje sobie szansy na zdobycie
klientów przez Facebooka. Między
innymi przez to, że już na starcie
niszczą efekt dobrego pierwszego
wrażenia. Za chwilę napiszę o tym
więcej.



pokazywać zadowolonych

pokazywać to, co dzieje się za

opisać inspirująco historię

Co publikować, by osiągać taki
rezultat? Możesz na przykład:

klientów, którym pomagasz,

kulisami (jeżeli mnie śledzisz, to wiesz,
że robię to często),

swojej marki i filozofię działania firmy,
która jest bliska odbiorcy.

Na tym etapie osoba zainteresowała się
już trochę Twoją marką 
i prawdopodobnie polubiła jej stronę
na Facebooku. 

Dlatego Twoim zadaniem jest
publikować takie treści, które
utrzymają to zainteresowanie i zbudują
sympatię do marki. Czyli sprawią, że
myśląc o Twojej firmie, będzie miała
bardzo pozytywne skojarzenia.
Wkrótce być może zacznie rozważać
skorzystanie z oferty.

DO ZAPAMIĘTANIA: Tak naprawdę w większości branż nawet 50-70%
wszystkich publikacji powinny stanowić treści, których celem jest
budowanie relacji z marką. 

ETAP 2: Budowanie relacji z marką

Zaraz dowiesz się, czemu tak jest. Kilka z takich postów możesz
zobaczyć poniżej w swojej skróconej wersji. 

Kosmetyki własnej marki Usługi medyczne
Sklep obuwniczy online



Wiele osób albo zbyt szybko
publikuje posty, które zawierają
całkowicie nieistotne (NA TYM
ETAPIE!) informacje dla
potencjalnego klienta. Albo
publikuje ich zdecydowanie 
zbyt dużo. 

W konsekwencji pierwsze treści,
które widzi potencjalny klient nie
mają charakteru relacyjnego, 
a typowo sprzedażowy. Czyli osoba
dołączyła do Twojego fanpage 
i widzi tylko posty sprzedażowe.

Wyobraź sobie, że to Ty jesteś tą
osobą. Jak zareagujesz?

Efekt takich działań często jest
podobny do tego, gdy dzwoni 
do nas Pani z infolinii w banku 
i od razu próbuje nam coś sprzedać.
Co wtedy zrobi większość osób? 

Powie raczej: „nie, dziękuję, nie
jestem zainteresowany”. A wielu
nawet odłoży słuchawkę bez słowa.
Albo jeszcze rzuci kilka
niecenzuralnych słów na
pożegnanie. 

Zauważ, że… mimo że produkt,
który ta Pani ma do zaoferowania,
mógłby zmienić ich życie… to sam
fakt, że Pani zaczyna od próby
sprzedaży, wszystko niszczy.
Dlaczego o tym piszę?

Bo na fanpage możesz zrobić ten
sam błąd, a przez niego osoby
zaczną ignorować Twoje posty.

Nazywam to FALSTART. 

Uważaj na ten błąd!

Nie, dziękuję



Dla przykładu na szkoleniu: Jak
skutecznie prowadzić swój fanpage
już w I module przestrzegamy przed
8 najczęstszymi. Większość osób 
na początku je popełnia.

Co więcej: jeśli osoba przestanie
reagować na publikacje, to
algorytm Facebooka to wychwyci 
i przestanie pokazywać jej inne
Twoje posty. Między innymi w ten
sposób można na własne życzenie
uciąć sobie zasięgi. Warto o tym
wiedzieć.

Warto zdawać sobie również
sprawę, że takich błędów jest dużo
więcej. To tylko jeden z nich. 

Pamiętaj. Większość ludzi zanim skorzysta z oferty, najpierw potrzebuje
poznać firmę, poznać specjalistę. Dlatego mało kto decyzję o zakupie
podejmuje od razu. 

Wyobraź sobie, że fanpage to Twoja tajna broń. Dzięki niemu jesteś w
stanie mówić do tysięcy osób i realizować cele, o których piszę masowo.
To zaś może stać się Twoją ogromną przewagą nad konkurencją.

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik
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pokazujesz, jak działają Twoje

opisujesz, jaka technologia 

wyjaśniasz, jakie problemy

odpowiadasz na najczęstsze

itp. itd.

Dlatego w Twoim planie ok. 10-20%
powinny stanowić treści, w których:

rozwiązania,

za nimi stoi,

rozwiązują Twoje produkty, czy usługi,

pytania, jakie te osoby mogłyby zadać,

Czyli piszesz to, co może być istotne
dla potencjalnego klienta.

Na tym etapie celem jest wyedukować
osoby, z którymi masz już zbudowaną
relację - czyli z fanami strony. 

Powód, by realizować te działania, jest
następujący. Te osoby będą z większym
prawdopodobieństwem
zainteresowane Twoimi produktami,
czy usługami i będą miały wiele pytań
przed zakupem. 

Brak odpowiedzi na nie jest z kolei tym,
co może powstrzymywać je przed
zakupem. 

WAŻNE: Świetną strategią jest łączenie edukacji produktowo-usługowej 
z edukacją i dawaniem realnej wartości. Wyjaśnię to na dwóch przykładach.

ETAP 3: Edukowanie z zakresu 
produktów i usług firmy

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik


„Dlaczego nasze kosmetyki 

„Dlaczego nasze spodnie tak

„Jakość naszych produktów

„X pytań, które możesz mieć

Tak samo możesz zrobić, jeżeli
masz inny asortyment. Poniżej kilka
przykładów:

są nie tylko skuteczne, ale też
bezpieczne dla skóry?”

dobrze wyglądają na sylwetce?”

została potwierdzona przez
specjalistów”

przed wyborem [Tu nazwa 
Twojego produktu]”

Załóżmy, że sprzedajesz legowiska
dla psów. Wtedy zamiast
przygotowywać post typowo
ofertowy, możesz zrobić post
merytoryczny. 

Na przykład taki z tytułem: „Jak
wybrać legowisko dla psa? Oto 3
rzeczy, na które musisz zwrócić
uwagę”.

W tym poście dasz osobom
wskazówki przy wyborze legowiska,
a dopiero potem pokażesz, że
Twoje produkty spełniają te kryteria
i przekierujesz na stronę z ofertą.

PRZYKŁAD 1: Gdy masz sklep
online i sprzedajesz produkty



„Zastanawiasz się, jak wygląda

„Jakie są opcje współpracy 

„Co wchodzi w cenę pakietu 

Oto kilka innych przykładów, które
mogą się sprawdzić w tej sytuacji:

współpraca z [tu Twój zawód]?
Odpowiadam!”

ze mną?”

[tu nazwa pakietu]? Odpowiedź
poniżej”

Podsumowując - celem takich
postów jest doradzić, uświadomić 
i wyjaśnić, co oferujesz.

Jeżeli jesteś specjalistą, 
to przykładem takiego posta, który
edukuje z zakresu oferty, może być
post z tytułem: „Jak zapisać się 
na wizytę w moim gabinecie? 
[3 proste kroki]”

PRZYKŁAD 2: Gdy masz biznes
lokalny i realizujesz usługi



znają markę i najważniejsze

lubią markę (bo dołączyły 

znają ofertę marki i są nią

Dlaczego świadomi marketerzy
tworzą takie treści? 

A no po to, że - jeżeli zrealizujesz cele
1-3 - to osoby, do których kierujesz
taką treść:

informacje na jej temat (inaczej:
świadomość marki została
zbudowana),

do społeczności fanów i widziały treści,
które wywołały ich sympatię),

zainteresowane (ponieważ 
na odpowiednim została im ona
przedstawiona).

Dlatego te osoby nie pomyślą, 
że się przechwalasz. Dla tych
konkretnych osób to, co WYRÓŻNIA
Twoją ofertę od innych na rynku, to
będą cenne kluczowe informacje
ułatwiające im wybór.

„Jest wielu projektantów wnętrz.

„Co sprawia, że to szkolenie jest

Cel nr 4 to wyróżnienie na tle
konkurencji. Na tym etapie osoba musi
zobaczyć, dlaczego - spośród wielu
innych ofert - miałaby wybrać akurat
Twoją. 

Konkurencja nie śpi, a osoba zapewne
szuka takiej oferty, która jest
najkorzystniejsza dla niej. Dlatego
sporo osób szuka produktu w jednym
sklepie, a później wpisuje jego nazwę 
w wyszukiwarkę, żeby znaleźć jak
najtańszą ofertę.

Jeżeli nie chcesz, by tak robili Twoi
potencjalni klienci, to potraktuj etap 
nr 4 poważnie. To właśnie on sprawia,
że tworzy się treści takie jak:

Dlaczego miałbyś współpracować
akurat ze mną?”

tak wyjątkowe? Co je odróżnia 
od innych?”

ETAP 4: Wyróżnienie na tle konkurencji

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik
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W dużym uproszczeniu można
powiedzieć, że reklama to takie
posty, które są niewidoczne na
Twoim fanpage i wyświetlają się
tylko konkretnym osobom. 
A najlepsze jest to, że możesz je
wybrać, określając wiele
parametrów. 

Najważniejsze jest to, że za pomocą
reklamy możesz dotrzeć do osób,
które często już mają potrzebę, 
by kupić Twój produkt lub
skorzystać z oferowanej usługi.

Takie działania realizujemy przede
wszystkim poza fanpage,
uruchamiając i optymalizując
kampanie reklamowe przez tzw.
Menedżer Reklam. Jeżeli interesuje
Cię ten temat, poznaj program
Facebook Elite: Reklama za grosze.

Na etapie 5 cel jest jeden - skutecznie przekierować osobę na ofertę lub do
innego pożądanego działania - np. kontaktu telefonicznego.

Może Cię teraz zdziwię, ale
przekierowywanie w proces
sprzedaży, to nie rola fanpage 
i postów na fanpage. 

Owszem, mogą one wspierać
ten proces, ale może w 10-20%. 

Tak naprawdę kierowanie
potencjalnych klientów 
na ofertę to rola reklamy. 

ETAP 5: Przekierowywanie w proces
sprzedaży

Zdjęcie ze szkolenia Facebook Elite

https://dawidbaginski.com/facebook-elite/?utm_poradnik
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Program online powstał na bazie mojego ponad 14-letniego
doświadczenia i całej firmy Social Elite w budowaniu i tworzeniu kampanii
reklamowych na całym świecie.

Program jest przygotowany z myślą o osobach na różnym poziomie
zaawansowania.

Certyfikowany program

Reklama za grosze
Facebook Elite

Zobacz, jak robić kampanie w Social Media metodą Facebook Elite 
i pozyskiwać klientów do sklepu internetowego lub usługowego.

Dowiedz się więcej

https://dawidbaginski.com/facebook-elite/?utm_poradnik
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Dzięki temu prowadzi on przez proces osoby początkujące i pozwala zdobyć
solidne podstawy wiedzy. Ogromną zaletą takiego podejścia jest to, że osoby
początkujące po zrozumieniu fundamentów, mogą poradzić sobie z
elementami bardziej zaawansowanymi i wygenerować jakość działań.
Ponieważ to jakość wykonanych zadań jest kluczowa.

Myślę, że już wiesz, że samo uruchomienie jakiejś tam reklamy, to przepis na
katastrofę i trzeba to zrobić z głową.

Certyfikowany program Facebook Elite oferuje również wiedzę dla osób na
poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym. Po to, aby móc
skalować kampanię, lepiej ją analizować i optymalizować.

A co najważniejsze, oferuje instrukcje krok po kroku.

Poznaj warianty biletów

W tym programie poznasz moje metody na uruchomienie 
i wyskalowanie kampanii reklamowej. 

W tym programie otrzymujesz wszystko, co jest potrzebne w jednym kursie! 
A kolejne kursy online z zakresu reklamy na Facebooku nie będą Ci potrzebne.

Pełny program to 120 wartościowych lekcji wideo, przeprowadzających przez
PROCES tworzenia, promowania i rozwijania własnego sklepu internetowego.
To łącznie 25 godzin wiedzy.

Zobaczysz, w jaki sposób ustawiam kampanie reklamowe na koncie. 

Zobaczysz, jak piszę reklamy i tworzę atrakcyjne grafiki. 

Oczywiście nauczysz się też jak analizować kampanię i usprawniać ją,
aby przynosiła coraz lepsze rezultaty.

https://dawidbaginski.com/facebook-elite/?utm_poradnik


To błąd, ponieważ nie każdy twój
fan będzie na etapie, w którym jest
gotowy na zakup produktu czy
skorzystanie z usługi. Właśnie
dlatego - tak, jak pisałem -
większość działań
przekierowujących w proces
sprzedaży odbywa się poza
fanpage.

Mówiąc krótko - robienie 
z fanpage ścianki ogłoszeniowej
nie będzie dobrym pomysłem. 

To jeden z największych błędów,
które popełnia większość
przedsiębiorców, prowadząc
fanpage. 

Tak już w życiu jest, że od większości
zasad są wyjątki. Dlatego pamiętaj, 
że w niektórych branżach proporcje
publikacji wyglądają nieco inaczej…

przeważnie posty relacyjne 

wysoka interakcja wpływa z kolei 

a wyższa ocena FB wpływa 

ALE wciąż te posty nie mogą
stanowić one 100% publikacji. W
Twoim planie musi znaleźć się
miejsce również na treści z poziomu
1, 2 i 3. Choćby dlatego, że:

bardziej skłaniają do interakcji, niż 
te typowo ofertowe,

na wyższą ocenę przez FB Twoich
publikacji, 

na większe zasięgi.

Jeżeli na przykład masz sklep
internetowy i sprzedajesz produkty
(np. ubrania, czy buty), to w takiej
sytuacji możesz pozwolić sobie, 
by posty ofertowe stanowiły nawet
do 50-70% postów z planu. 

W końcu na fanpage sklepu
odzieżowego osoby będą chciały
widzieć produkty. 



Na przykład na wielu fanpage
pojawiają się wpisy konkursowe,
które zazwyczaj działają bardzo
dobrze na aktywność. 

Jednak większość osób realizuje je
niezgodnie z regulaminem
Facebooka, ryzykując blokadę 
konta.

Masz niskie zasięgi? Może
przyczyną jest właśnie to, że
posty nie są angażujące. 

Zasada jest prosta: Jeżeli posty
są angażujące, to Facebook
będzie pokazywał je większej
liczbie fanów. 

Jeżeli nie są, to będzie ucinał
zasięgi, by nie pokazywać
użytkownikom platformy
nieciekawych treści. 

Wiele osób zdaje są z tego
sprawę, a i tak zdarza się, że
popełnia błędy.

Nudaaaa...



Jak oceniasz swoje działania
na podstawie powyższych

informacji?

Teorię mamy za sobą. Teraz jako wisienka na torcie -
zobacz 2 szablony postów, które możesz skopiować 

i zastosować na swoim fanpage:

Czy Twoje działania były dotąd spójne z tą strategią?
Jeżeli nie, to wiesz już, skąd brak rezultatów.



SZABLON 1:
Pierwsze spotkanie

Docelowa objętość

Cel

Zastosuj, gdy

ok. 15-20 zdań

zbudować rozpoznawalność 
i świadomość marki

zaczynasz działania w social 

już od jakiegoś czasu 
media,

funkcjonujesz w sieci, mimo to zasięg
Twoich działań był mały i potencjalni
klienci nie znają Twojej marki.

PODPOWIEDŹ: Najlepiej pisać post
tak, jakby mówiło się bezpośrednio
do jednej OSOBY. 

Zresztą zobacz, jak Ja piszę ten
poradnik. Być może masz wrażenie,
jakbym do Ciebie mówił… 

Dokładnie o ten efekt chodzi!

Aha, szablon, który opiszę,
nazwałem: „Pierwsze spotkanie”.
Dlatego że to idealny typ posta, 
dla osoby, która dopiero poznaje
Twoją markę. Czyli spotyka się 
z nią pierwszy raz.

Czego potrzebujesz, by go
przygotować?

Obiecałem wcześniej, że wyjaśnię
Ci, jak stworzyć post, który buduje
świadomość marki. 

Sposobów jest kilka. Poniżej opiszę
Ci jeden z nich, który uważam za
niesamowicie skuteczny. 

Dodatkowo wymaga on od Ciebie
jedynie:

zebrania dosłownie kilku 
informacji na temat Twojej
firmy,

ułożenia ich w kolejności, jaką 
Ci poniżej przedstawię,

napisania ich prostym
językiem w sposób ciekawy dla
Twojego potencjalnego
klienta.



[Nazwa Twojego sklepu] - gorące okazje na ubrania premium 

Szukasz idealnie dopasowanych męskich spodni? Dresów, chinosów, 

Szukasz niedrogiej sukienki na wesele, chrzciny lub komunię? 

PRZYKŁAD 1: Jesteś właścicielem sklepu online z odzieżą i chcesz dotrzeć
do osób, które mają tendencję do kupowania ubrań przez internet. 

Przykładowe nagłówki, które mogą sprawdzić się w Twojej branży to:

w jednym miejscu!

a może klasycznych dżinsów? Jesteś w dobrym miejscu!

Dobrze trafiłaś!

Czym jest nagłówek w poście? 

To jego pierwsze zdanie, które jest
kluczowe. Jeżeli nie zaciekawi ono
osoby, to nie przeczyta ona posta
dalej i cała Twoja praca włożona 
w pisanie posta może pójść 
na marne.
 
Pytanie: kiedy zatem nagłówek
zaciekawi i sprawi, że osoba będzie
czytać dalej?

Technik, by tak się stało, jest wiele,
ale jedną z nich jest zadanie pytania
dotyczącego problemu lub
potrzeby, którą ma Twój odbiorca. 

Ta technika świetnie sprawdzi się 
w przypadku posta: „Pierwsze
spotkanie”.

Pamiętaj - każdy potrzebuje
powodu, by zacząć coś robić. 
By zacząć czytać… również.

Poniżej możesz zobaczyć trzy
przykłady, które pozwolą Ci stworzyć
własny nagłówek

ELEMENT 1
Przyciągający nagłówek (np. w formie pytania)



PRZYKŁAD 2: Jesteś szefem firmy 
z branży IT, która oferuje
oprogramowanie dla klientów
biznesowych. 

Przykładowe nagłówki, które
mogą sprawdzić się w Twojej
branży to:

Zauważ, że wszystkie te tematy mogą dotyczyć problemów 
i potrzeb osób, których uwagę chcemy przeciągnąć. Takie osoby

przeczytają kolejne zdania tekstu.

PRZYKŁAD 3: Jesteś agentem
ubezpieczeniowym, masz w swojej
ofercie atrakcyjne ubezpieczenia
dla przedsiębiorców i chcesz
pozyskiwać leady. 

Przykładowe nagłówki, które
mogłyby się sprawdzić w Twojej
branży to:

Jak nowoczesne rozwiązania
informatyczne mogą pomóc zwiększyć
obroty twojej firmy?

Prowadzisz sklep internetowy 
i potrzebujesz zautomatyzować 
i zmaksymalizować sprzedaż? 
Pozwól nam się tym zająć

Twoja firma nie wyrabia się z ilością
pracy? Zobacz, jak możemy w tym
pomóc, stosując oprogramowanie [tu
nazwa oprogramowania]

Jak znaleźć najtańsze
ubezpieczenie OC na rynku?

Jak zapłacić nawet 50% taniej 
za OC samochodu?

Szukasz taniego i korzystnego
ubezpieczenia OC? 



Lead to nic innego jak 2-3 zdania
wstępu, które dadzą osobie
wiarygodny powód do czytania.
 
Zobacz poniżej przykład nagłówka
połączonego z leadem poniżej:

>> Nagłówek: Jak zwiększyć
sprzedaż w sklepie internetowym 
w 2022 roku?

>> Lead: „Jeżeli jesteś
przedsiębiorcą i chcesz zwiększyć
obrót w swoim biznesie nawet 
o 50% w 2022 roku, to czytaj dalej.
Przygotowałem dla Ciebie listę 
13 działań, które pomogą Ci
zrealizować ten cel”.

Zastosowałem właśnie jeden z kilku
przykładowych schematów pisania
leada, które poznają uczestnicy
szkolenia: Jak skutecznie prowadzić
swój fanpage

SCHEMAT LEADA:

Jeżeli jesteś >> [TOŻSAMOŚĆ] << 
i chcesz >> [POTRZEBA] <<, to czytaj
dalej. Bo >> [POWÓD/KORZYŚĆ] <<.

ELEMENT 2
Lead (czyli krótki wstęp, który da

osobie powód do czytania)

https://www.ekorekta24.pl/w-cudzyslowie-czy-w-cudzyslowiu/
https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik


kim jesteś i co robi Twoja firma,
komu i w jakich sytuacjach

jakie zastosowanie mają

itp. itd.

Popatrz na zrzut ekranu po prawej
stronie. To fragment posta, 
w którym zaznaczyłem właśnie ten
element.
 
Jego celem jest przedstawić siebie
lub firmę w 2-3 zdaniach. Możesz
zawrzeć w nim m.in. to:

pomaga,

produkty,

Byle nie za dużo. Skup się na 2-3
kluczowych informacjach, które 
w sposób skondensowany
przedstawią to, co robisz.

WAŻNE: Nie pisz referatu, ponieważ
na tym etapie wiele informacji,
które dla Ciebie są istotne, dla
odbiorcy mogą nie być praktycznie
w ogóle. Chodzi o konkrety,
najistotniejsze informacje!

od ilu lat jesteście na rynku, 
co Was wyróżnia, 
jaki jest Wasz największy sukces, 
jak oceniają Was klienci,
itp. itd.

Możesz dodać też 1-2 informacje,
które budują wiarygodność
Ciebie/Twojej marki lub wyróżniają
ją na rynku, np.:

ELEMENT 3
Przedstawienie siebie / firmy 

+ zabudowanie autorytetu

PRZYKŁAD
Fragment wpisu z fanpage

producenta dodatków kaletniczych



ELEMENT 4

„Doskonale rozumiem, że
obecnie na rynku trudno
znaleźć wysokiej jakości
dodatki krawieckie. 

Zdaję sobie również sprawę, że
mało jest miejsc, gdzie w
dobrej cenie można nabyć
dodatki, wytwarzane na
miejscu, w Polsce. 

A decydując się na zakup
zagranicznych zamienników,
wiele osób naraża się na
opóźnienia w dostawach oraz
wątpliwą jakość. 

Dlatego naszą ambicją było
stworzenie jednego miejsca w
sieci, gdzie będziesz mógł
znaleźć najwyższej jakości
artykuły krawieckie oraz
kaletnicze, niezbędne do
wytwarzanych przez Ciebie
produktów”.

To element, którego celem jest
wejść w buty odbiorcy i pokazać,
że rozumiesz jego sytuację.

Następnie spozycjonować firmę 
i jej produkt, bądź usługę jako
rozwiązanie.

Czyli opisujemy problem, którego
odbiorca doświadcza, by skojarzył,
że rozwiązaniem tego problemu
jest Twoja firma i produkty, bądź
usługi, jakie oferuje.

Możesz na przykład napisać, 
że rozumiesz potrzeby i dylematy
osoby. 

I Twoja firma powstała, 
by skutecznie pomóc każdej osobie,
które jest w dokładnie takiej samej
sytuacji, jak ona.

PRZYKŁAD

Pokazanie zrozumienia dla problemu
i potrzeb odbiorcy



ELEMENT 5

To element, w którym podsumowujesz, co zyskują osoby, które
korzystają z produktów / usług Twojej firmy.

„Co dzięki temu zyskasz? Kupujesz u nas, czyli bezpośrednio 
u producenta, bez pośredników i zbędnych kosztów dostawy.

Dzięki temu oszczędzasz . A jeżeli zależy Ci na czasie -
gwarantujemy szybką dostawę ”.

Opisanie korzyści dla odbiorcy

PRZYKŁAD



ELEMENT 6

„(...) Zachęcam Cię gorąco do polubienia naszej strony, ponieważ 
na fanpage wkrótce pojawi się wiele praktycznych wskazówek, porad 
i inspiracji - m.in. na temat XYZ

[tu napisz coś, co było motywacją dla odbiorcy, by zaangażować się 
i polubić stronę]. 

Najlepiej zrób to teraz, bo szkoda, by Cię to wszystko ominęło.

Tymczasem jeszcze raz dziękuję Ci, że poświęciłeś czas, by poznać lepiej
naszą firmę XYZ. Wraz z całym zespołem cieszymy się, że jesteś i będzie
nam miło, jeśli zostaniesz z nami na dłużej.

Pozdrawiam serdecznie!
Imię i nazwisko”

Zachęcenia do polubienia fanpage,
podziękowanie i podsumowanie

PRZYKŁAD



A co z grafiką?
⇨ Możesz zastanawiać się, jakiej grafiki użyć do takiego posta. Dla marki
osobistej świetnie sprawdzi się Twoje realne zdjęcie z nagłówkiem. 
Dla sklepu internetowego np. zdjęcie pokazujący właściciela marki 
z produktem/produktami lub cały zespół.

Oczywiście opcji jest jeszcze kilka, ale podstawowa zasada jest taka, 
że jak zdjęcie jest autentyczne, to bardziej przykuwa uwagę. 

To oznacza, że pierwsze lepsze zdjęcie z internetu (tzw. stockowe) może
zepsuć efekt - mimo zastosowania szablonu.



Tymczasem pora na drugi szablon posta.

Wiesz już, jak stworzyć post bardziej merytoryczny. Przeanalizujmy teraz
szablon prostszy, którego celem jest budowanie relacji i sympatii 
do marki.

WAŻNE: Jeżeli chcesz skutecznie budować rozpoznawalność 
i świadomość swojej marki lokalnie lub w całej Polsce, to stworzenie
takiego posta jest kluczowe. Co dalej? 

Krok drugi to wypromowanie go do osób, które są potencjalnymi
klientami. Jak to zrobić? 

Temat dokładnie omawiamy na 10-godzinnym szkoleniu: Jak skutecznie
prowadzić swój fanpage. Serdecznie Cię na nie zapraszam.

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik
https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik
https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik
https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik
https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik
https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/
https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik


3-7 zdań widać przejawy aktywności na FP

chcemy zapytać fanów o zdanie 

chcemy zrobić głosowanie dla zabawy,
odciągnąć uwagę od komunikatu

(polubienia, komentarze, etc.),

(np. o wersję kolorystyczną nowego produktu),

sprzedażowego, ale jednak go zawrzeć.

SZABLON 2:
Głosowanie reakcjami

Docelowa objętość

Cel

Zastosuj, gdy

budować poczucie
społeczności poprzez
angażowanie społeczności

Na kolejnej stronie znajdziesz prosty szablon tego posta.

Post, który widzisz to post, 
w którym zachęcamy osoby do
głosowania tzw. emoji na jedną 
z opcji na grafice. Jak go stworzyć?

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik


Szablon nagłówka: [Nazwa opcji 1] vs [Nazwa
opcji 2] - co wybierasz?

ELEMENT 1
Nagłówek w formie zamkniętego

Krótkie opisanie kontekstu tego, o co pytamy w poście.

ELEMENT 2
Wprowadzenie w kontekst

Zadanie pytania zamkniętego i zachęcenie do głosowania na
jedną z przedstawionych opcji (zazwyczaj na grafice).

ELEMENT 3
Pytanie + Call to action

OPCJONALNIE:
Call to action sprzedażowe

Jak widzisz ten szablon jest duuuuużo prostszy, niż szablon
poprzedniego. Dlaczego? Bo zazwyczaj realizuje cel rozrywkowy.



WAŻNE: Na końcu tego posta
możesz śmiało dodać link. Możesz
napisać:. 

„Etui złote i czerwona 
oraz wiele innych znajdziesz na: 
[TU LINK DO STRONY]”. 

Zabawa zachęci do interakcji, 
a CTA sprawi, że część osób, 
którym spodoba się etui przejdzie
na stronę.

CIEKAWOSTKA

W pewnym sensie tak. Używając
tego szablonu, możemy też
przekierować odbiorców na stronę
ofertową. 

Załóżmy na przykład, że sprzedajesz
laptopy i akcesoria do laptopów.

Wyobraź sobie, że robisz grafikę 
z MacBookiem w obudowie
czerwonej i złotej (bo sprzedajesz
takie obudowy), wizualizujesz je 
na grafice i pytasz fanów o to, 
w którym kolorze Macbook 
podoba się im bardziej.

Czy post rozrywkowy może realizować
również cel sprzedażowy?



Wiele osób lubi takie głosowania, jeżeli dotyczą tego, czym się interesują.
W social media znajdziesz takie posty w przeróżnej tematyce. 

Pewnie przykuł kiedyś Twoją uwagę post typu: „Messi vs Ronaldo” albo
„Żółta czy czerwona sukienka”.

Takie posty mogą zdobywać tysiące reakcji i przyjemne zasięgi. Dla
potwierdzenia zobacz wyniki przykładowych trzech.

Zwróć też uwagę, że z tego
szablonu  z chęcią korzystają
też marki takie jak na przykład
McDonald's czy Lego.



Uwaga: Jeżeli u Ciebie
niewiele osób reaguje 

na treści, które tworzysz, 
to sprawa jest poważna. 

Jeżeli nie wiesz, jak robić skuteczne posty, to zobacz poniżej kilka
przykładowych scenariuszy, które widziałem niezliczoną ilość razy. 

Być może któryś z nich dotyczy Ciebie i blokuje Twoje rezultaty.
 

Scenariusz 1: Nie potrafisz wdrożyć 
do działań strategii publikacji

To sytuacja, kiedy publikujesz treści,
ale bez większego zamysłu. 
Po prostu wrzucasz na fanpage to,
co wydaje Ci się fajne. Dla Ciebie. 
W efekcie publikujesz regularnie…
może nawet Twoje treści są całkiem
ciekawe i podobają się fanom. 

Najważniejsze pytanie jest jednak
następujące: Jaka strategia
marketingowa stoi za Twoimi
działaniami? Do czego to wszystko
prowadzi? 

Możliwe, że jeszcze nie wiesz, czym
jest strategia publikacji albo
content plan. Jeżeli nie, to
koniecznie weź udział w szkoleniu:
Jak skutecznie prowadzić fanpage.

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik
https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik


schematy pisania treści i gotowe

rekomendację narzędzi, z których

oraz wzory do skopiowania.

Na szkoleniu otrzymasz PROCESY,
które możesz wprowadzić u siebie.
Między innymi:

przykłady postów,

sami korzystamy,

To właśnie dzięki procesom firma może
stabilnie rosnąć. Dzięki zaś narzędziom
i schematom pisanie i prowadzenie
profili staje się przystępne nawet dla
początkujących.

Na szkoleniu uczymy, jak tworzyć posty
kluczowe strategicznie i dajemy
uczestnikom gotowe szablony na ich
stworzenie.

Jeżeli nie stosujesz takich publikacji, to
prawdopodobnie tylko marnujesz swój
czas. Wybacz szczerość, ale piszę o tym,
bo zależy mi na Twoich rezultatach.

fanpage to Twoje hobby, 
Ty masz dużo wolnego czasu, z którym nie wiesz, co robić,
nie chcesz zarabiać.

Kiedy ta zasada nie ma zastosowania? Wtedy, gdy:

W takiej sytuacji to inna sprawa i możesz sobie pozwolić na kreatywne
publikacje bez strategii. Ale zakładam, że tak chyba nie jest.



To sytuacja, kiedy prawdopodobnie
dysponujesz fachową wiedzą na
temat tego, czym się zajmujesz.

Potrafisz też intencjonalnie tworzyć
treści, które realizują założenia
obranej strategii, ale nie wiesz, jak
pozyskać nowych fanów.

W praktyce dziwisz się, bo nikt nie
śledzi Twojej strony i treści trafiają
w eter. Niemal do nikogo. W takiej
sytuacji możesz pisać najlepsze
posty na świecie, a i tak nie będzie
rezultatów. 

UWAGA: Nawet jeżeli wykorzystasz
moje szablony, to mogą nie
zadziałać. 

W końcu to tak samo jakby mieć
najbardziej porywające
przemówienie, ale na sali, na której
się je wygłasza, nikogo by nie było.
Czy ktoś w takiej sytuacji będzie
klaskał? 

No nie… bo nikt go nie usłyszy.

Wniosek: musisz wiedzieć, jak
pozyskiwać fanów. Popatrz poniżej. 

Scenariusz 2: Nie potrafisz pozyskiwać
nowych fanów

To przykład projektu, w którym w 24 miesiące pozyskaliśmy +105 tysięcy
fanów. To efekt przemyślanych i powtarzalnych działań - efekt strategii.

 

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik


Scenariusz 3: Nie robisz działań
reklamowych

To sytuacja, gdy masz zbudowaną
społeczność, publikujesz do niej
wartościowe treści, na które
reagują. Znasz się może nawet 
na strategii publikacji. 

Jednak jest jedna rzecz, której 
nie potrafisz. Nie potrafisz
intencjonalnie robić działań
reklamowych. W konsekwencji:

Publikowane posty, które MOGŁYBY
POMÓC Ci zdobyć wielu klientów, 

NIE TRAFIAJĄ do tylu zainteresowanych
osób, do których mogłyby trafić. 

ryzykujesz, że Facebook nie

ryzykujesz, że nie zobaczą go

Publikujesz je do fanów, 
a to sprawia, że:

pokaże ważnego posta wszystkim
fanom,

osoby, które jeszcze nie śledzą
Twojego fanpage, a mogłyby być
zainteresowane tym, o czym
piszesz.

To znowu tak jakby mieć pewne
grono stałych klientów w biznesie,
ale nie robić nic, by dotrzeć do
nowych osób, które też mogłyby
się nimi stać.

W takiej sytuacji mocno ograniczasz
potencjał swoich działań. Dlatego
my celowo zwiększamy zasięgi
wybranych postów. 



Jeżeli chodzi dalsze kroki reklamowe, to zalecamy stosowanie bardziej
zaawansowanych metod - na przykład remarketingowych, które
pozwalają przekierować osoby, do których promowane były posty - 
do sklepu w celu sprzedaży.

Jeżeli wiesz o tym, bo już znasz podstawy, to polecam Ci program
Facebook Elite: Reklama za grosze, w którym aż 25 godzin materiałów
poświęconych jest TYLKO REKLAMIE. 

Kiedy warto promować posty. Wtedy, gdy chcesz: budować świadomość
marki i docierać do nowych osób. Jak to robić w praktyce? 

To temat zbyt obszerny na e-booka, dlatego poświęcony mu jest cały 
4. moduł szkolenia z fanpage. To taki dobry start w pierwsze działania
reklamowe.

Pewnie myślisz sobie
teraz: 
„Ok, ale czy te działania
reklamowe są trudne 
w praktyce? Czy sobie 
z nimi poradzę?”. 

Jeżeli zaczynasz, to
możesz mieć pewne
obawy. 

Rozumiem Cię, ale zapewniam też, że gra jest
warta świeczki. Zobacz poniżej. 

https://dawidbaginski.com/facebook-elite


FAKT: Czy znasz tego mężczyznę?
Łukasz Cynarski jest fryzjerem 
z 20-letnim doświadczeniem, który 
z naszym wsparciem uruchomił
własną linię kosmetyków marki:
Cynarski i rozpoczął sprzedaż
online.

W momencie rozpoczęcia
współpracy jego fanpage śledziło
2150 osób. Tak naprawdę
zaczynaliśmy rozwój jego marki 
w internecie od zera. 

W tym momencie fanpage 
firmowy śledzi już ponad 120
tysięcy, a posty (ORGANICZNIE)
docierają regularnie każdego
miesiąca do setek tysięcy 
kobiet w Polsce.

Ponizej przykład jednego z nich:

*żółty pasek oznacza zasięg organiczny.



Zobacz, że wpis dotarł do większej liczby osób niż liczba Jego fanów 
na fanpage i więcej, niż łączna liczba mieszkańców niejednego miasta 

w Polsce! Dlaczego?



Można powiedzieć, że to dlatego, że algorytm Facebooka nagradza
najbardziej atrakcyjne posty, pokazując je innym. Kieruje się zasadą -
„skoro ten post spodobał się tylu osobom, to pokażę go też innym”.

Najlepsze jest to, że nie trzeba za to płacić. Wystarczy znać kilka sztuczek.

Oczywiście, można powiedzieć: “raz się udało”, ale nie. Jednak wysokie
zasięgi organiczne są u Łukasza na porządku dziennym. 

Zobacz, że na przykład poniższe posty w okresie w zaledwie 18 dni
dotarły łącznie do ok. 450 tys. osób - bez złotówki wydanej na reklamę.

Pomyśl, do ilu MILIONÓW docierają powiedzmy w rok...



Zobacz też, że podobne wyniki postów są u mnie:

Czy to przypadek? Nie. To po prostu efekt zastosowania
konkretnej strategii. 

P.S. post, który widzisz powyżej, to kolejny z szablonów, 
których uczymy na szkoleniu.



WAŻNE: Nawet jeżeli jesteś osobą, która nie będzie 
w przyszłości prowadzić fanpage, to musisz mieć
wiedzieć, jaką rolę odgrywa on w Twoim biznesie. 

Dzięki temu możesz chociażby bardziej świadomie
wybrać agencję, której zlecisz te zadania, by pracę
specjalisty social mediów zlecić... specjaliście, a samemu
zająć się pracą właściciela biznesu. 

Jednak jeżeli chcesz działać samodzielnie i mieć rezultaty, to
musisz zdobyć kompetencje, o których piszę. Wtedy zaczniesz
realizować działania w jedyny słuszny sposób - czyli taki, który
prowadzi wprost do rezultatów. 

1,5 miliona zasięgu 
w 28 dni



Kim jestem i jak mogę wesprzeć
Cię w rozwoju firmy?

Skoro jesteś przedsiębiorcą, 
to zakładam, że dla Ciebie
również liczą się konkretne
fakty i liczby. Ja mam tak samo
i mogę powiedzieć Ci jedno. 

Zawsze zależało mi 
na transparentności, dlatego 
o wynikach mówiłem otwarcie. 
To się nie zmieniło.

Nazywam się Dawid
Bagiński i jestem
właścicielem agencji
SocialElite.pl, która
specjalizuje się 
w realizacji działań
reklamowych 
w social media.

Przeczytaj, jeżeli jeszcze się nie znamy



Dla przykładu w latach 2018 - 2021 wygenerowaliśmy dla naszych
Klientów (w sektorze e-commerce) 600 mln zł przychodu. Czy to dużo, 
czy mało? 

Każdy może ocenić samemu. Prognozy na najbliższe lata są jeszcze
bardziej obiecujące, bo rynek e-commerce rozwija się w zawrotnym
tempie i wielu przedsiębiorców potrzebuje marketingowego zaplecza. 

Jeżeli też go szukasz, to wejdź na naszą stronę i sprawdź możliwości
współpracy. 

Jeżeli chcesz rozwinąć fanpage, zobacz, co przygotowałem.

https://socialelite.pl/oferta/?utm_poradnik


DOBRY start Twojej firmy 
na Facebooku

liczba fanów jest zdecydowanie

fani są, ale dawno stracili

albo po prostu docierasz nie 

Opisałem przed chwilą 5-etapową
strategię publikacji, pokazałem Ci
również 2 świetne i skuteczne
wzory postów, które możesz
zastosować na swoim fanpage. 
Co dalej?

Oczywiście przetestuj te metody 
w praktyce. Jeżeli masz już
zaangażowanych fanów 
i przygotujesz je zgodnie z moimi
wytycznymi, to rezultaty mogą
pozytywnie Cię zaskoczyć. 

Jeżeli okazałoby się, że rezultatów
nie ma, to znak, że inne elementy
nie działają na Twojej stronie. 
Być może właśnie: 

za mała,

zainteresowanie publikacjami, 

do tych osób, do których trzeba…

W takiej sytuacji najlepiej będzie
wziąć udział w szkoleniu: Jak
skutecznie prowadzić swój fanpage,
na którym z dużym
prawdopodobieństwem poznasz
odpowiedź na swoje pytania w
jednym z modułów. A jeżeli temat
nie będzie poruszony w module, to
będziesz mieć możliwość, by zadać
swoje pytanie prowadzącemu.

Zobacz teraz opinie uczestników
szkolenia z prowadzenia fanpage, 
a Ja za chwilę napiszę więcej 
o samym szkoleniu.

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/
https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/
http://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/
http://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/
http://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/


Opcja 1: Można metodą prób i błędów uczyć się wszystkiego samemu. 
Mi zajęło to około 10 lat. Ale, jeśli masz już kilka lat doświadczenia, to być
może jest to dobra droga dla Ciebie.

Opcja 2: Jeśli natomiast nie masz doświadczenia i nie chcesz tracić czasu
na samodzielną naukę, to zapisz się na 10-godzinne szkolenie online.
Zobacz, jak dużo wiedzy dałem w tym poradniku. 

Pomyśl teraz, ile możesz nauczyć się na szkoleniu.

Jak zapisać się na szkolenie? To proste.

1.   Wejdź na stronę: dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage
2.   Wybierz termin.
3.   Zakup bilet.

Podsumowując - jeżeli chcesz wykorzystać narzędzie wszechczasów,
jakim obecnie jest Facebook, to opcje są dwie:

2
3

1

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik
https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik


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.

przykłady i inspiracje wpisów 

wszystkie slajdy ze szkolenia,
poradnik PDF o tym, jak tworzyć

linki do użytecznych artykułów,
linki do krótkich poradników

listę wzorowych fanpage

listę przydatnych narzędzi 

tabele do planowania działań 

oraz wiele innych użytecznych

Nie ma sytuacji, gdy osoba po
szkoleniu nie wie, co robić. Ponieważ
uczestnicy otrzymują po szkoleniu
dodatkowe materiały szkoleniowe,
m.in.:

na fanpage,

grafiki na fanpage,

wideo,

pokatalogowanych według branż,

do prowadzenia fanpage,

na facebooku,

materiałów!

Twój biznes też powinien stać
się popularny. Też powinien

zamieniać fanów w płacących
klientów

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik
https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik


stworzyć atrakcyjny fanpage,
przygotować strategię publikacji,
zdobyć popularność i fanów,
tworzyć atrakcyjne treści,
przygotować się do reklamy płatnej,
zlecać i delegować prowadzenie fanpage
pracownikom i agencjom marketingowym.

PO TYM SZKOLENIU JEGO UCZESTNICY
POTRAFIĄ:

To esencja wiedzy, która dla osoby
początkującej jest jak rakieta 
w rozwoju fanpage, a wszystkie
sposoby są przedstawione w prosty 
i zrozumiały sposób! 

Same konkrety bez zbędnego „pitu-
pitu”. Zresztą w tym e-booku
pokazałem wiele opinii uczestników. 

Szczegóły o szkoleniu znajdziesz 
na stronie:
dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage

A teraz najlepsze… jeśli chcesz tanio 
i szybko wypromować swoją firmę 
w Internecie, to to szkolenie jest
prawdopodobnie najtańszą opcją.

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik


Tylko 243,90 zł netto!
Dlaczego oferuję je tak tanio, skoro
jest tak wartościowe? Czy to mi się
opłaca?

Tak, to prawda - szkolenie jest
warte dużo więcej. Ja oferuję tak
niską cenę z dwóch powodów:

1. Jestem przedsiębiorcą i mam
świadomość, że niewiele osób
podejmuje się ryzyka inwestycji 
w drogie szkolenia, jeśli wcześniej
nie zobaczy próbki możliwości.

Ponadto w swojej ofercie mam
dalszą drogę edukacji, która daje
jeszcze większe efekty - np. nauka
reklamy. Na przykład Facebook
Elite, o którym można było
przeczytać w tym poradniku. Nasz
Warsztat jest tak dobry, że wiele
osób decyduje się na dalszą naukę
czy dalszą wielomiesięczną
współpracę.

2. Chcę zachęcić Cię do działania, 
bo nie ma już na co czekać! 

Kto wie, czy za 1-2 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. 

Jeżeli chcesz to zrobić, wejdź na
stronę poniżej i zdobądź swój bilet:
dawidbaginski.com/szkolenie-
fanpage

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik


Co sprawia, że to szkolenie
jest tak wyjątkowe? Co je

odróżnia od innych?

Ilość wpisów, które powstały z rąk
copywriterów w mojej agencji, 
z pewnością wynosi więcej, niż 
35 000… 

Taką praktykę zdobyliśmy 
w ciągu ostatnich kilku lat jako
zespół copywritingu z mojej agencji
digital marketingu - SocialElite.pl.
Co jednak ważniejsze - od ilości
najbardziej istotna w mojej agencji
jest JAKOŚĆ publikacji. 

A kiedy jest jakość? Kiedyś
świadomie testujesz rozwiązania…
wyciągasz wnioski… i tak w kółko…
przez lata. My to już zrobiliśmy,
dlatego wiemy, co działa, a co nie.

I tą wiedzą chcę się z Tobą podzielić.

Dlatego biorąc udział w szkoleniu
zdobędziesz “wewnętrzną,
branżową wiedzę”, która nie jest
dostępna publicznie. Dostęp do niej
mają osoby pracujące 
w marketingu. 

Sam wiesz, że ważne jest, aby
poznać konkretne zasady, które
mogą oszczędzić Ci naprawdę
sporo czasu na błędy, których nie
popełnisz i być trampoliną 
do wzrostów.

Na pewno zdajesz sobie już sprawę z tego, jak duży potencjał drzemie 
w prowadzeniu profilu firmowego na Facebooku. Wiesz też, że są różne
kursy na ten temat. Więc co odróżnia mój program?

1. Wyniki

http://www.socialelite.pl/
https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik


Co jeszcze może być dla Ciebie gwarancją?

Ponadto ze szkolenia skorzystało już ponad 5000 osób i 99% opinii jest
pozytywnych. To jest najbardziej wiarygodna rekomendacja.



Przede wszystkim - nasze
doświadczenie. Jesteśmy
praktykami, co oznacza, że sami 
na co dzień stosujemy to, czego
uczymy naszych kursantów. 
Przy czym to nie jest praktyka 
z 1-2 branż. 

Mamy doświadczenie w ponad 100
różnych branżach. Moda… Finanse…
Fitness… Zdrowie… Nieruchomości…
Beauty… Odzież… Gastronomia…
Kosmetyki… Architektura wnętrz…
Produkty budowlane… i wiele, 
wiele więcej tych bardzo
specjalistycznych.

Zresztą tylko w tym e-booku
zaprezentowałem Ci kilka
przykładowych postów… a mamy 
ich mnóstwo. Jak widzisz to nie jest
praca „na czuja” tylko ułożony
system działań, który działa!

Piszę o tym, bo jeżeli rozważasz
udział w szkoleniu, to ta informacja
może stanowić dla Ciebie swego
rodzaju bezpieczeństwo. Wiesz 
w końcu, że uczysz się 
od praktyków.

2. Doświadczenie praktyczne

Jakie jest ryzyko? I czy warto 
je podjąć?

Być może myślisz, że decydując się
na to szkolenie, podejmujesz jakieś
ryzyko. Ale, czym ryzykujesz - kwotą
243,90 zł netto? 

Zauważ, że tak naprawdę całe
ryzyko biorę Ja na siebie - jako
organizator - którego każdy po
szkoleniu może ocenić.

https://www.ekorekta24.pl/w-cudzyslowie-czy-w-cudzyslowiu/


Ponieważ jestem organizatorem, 
to chcę, żeby każdy uczestnik
mojego szkolenia skorzystał z niego
jak najbardziej. By zrobił coś inaczej
- lepiej! 

Zależy mi również, by mieć udział 
w sukcesach kursantów. Być może
zastanawiasz się, jaki mam w tym
interes. Może nawet myślisz, że
gdzieś jest haczyk.

Tak, jest! To, że daję od siebie
więcej niż się ode mnie oczekuje,
jest w 100% 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 jako
przedsiębiorca 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.

Zobacz:



W ciągu ostatnich 5 lat
otrzymaliśmy ponad 2000
pozytywnych opinii na temat
organizowanych szkoleń. 

Ponad 500 w wizytówce Google 
i na Facebooku, a pozostałe ponad
1500 opinii w formie
indywidualnych maili, czy
prywatnych wiadomości. Część 
z nich znajdziesz na stronie:
socialelite.pl

Według raportu Hootsuite (ze stycznia 2021 roku) 
z Internetu w Polsce korzysta 31,97 mln Polaków 
(czyli 84,5% całej populacji). Mediów społecznościowych
używa zaś aż 25,9 mln osób - czyli aż 81% Polaków 
z dostępem do internetu.

Wiesz, że ci ludzie wydają 
na Facebooku setki milionów
każdego roku. Wiele z tych
pieniędzy może trafić do Twojej
firmy.

Wybór jest prosty - możesz z tego
skorzystać albo zainwestować 
5-10 tysięcy na różne testy innych
dostępnych metod. 

Z tym, że pewnie wiesz, że takie
testy są zazwyczaj mało skuteczne 
i pochłaniają dużo pieniędzy, 
bez gwarancji zwrotu.

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. Ale koniec 
o mnie. Wróćmy do Twojej
konkretnej sytuacji.

https://socialelite.pl/


Ja oferuję korzystną alternatywę,
która da Ci pewność i klarowność
działania. Już tłumaczę.

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 popełniane
wcześniej błędy, a później
zobaczysz, jak robić rzeczy dobrze.

WNIOSEK: Uczestnicząc w 10-godzinnym praktycznym szkoleniu:
dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage po prostu oszczędzasz.

Czy warto? Oczywiście, będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobisz i skorzystasz 
z tej oferty, ale ostatecznie to jest Twoja decyzja, nie moja. Wszystko, 
co zrobisz, zrobisz dla siebie i dla swojego biznesu. 

Moim osobistym celem jest pokazać najprostszą z możliwych dróg do
efektu, na którym Ci zależy. Taka istnieje. A jeśli teraz czyjś biznes - być
może Twój - nie zarabia tyle, ile by mógł, to tak jakbyś jako przedsiębiorca
każdego dnia tracił swoje pieniądze (z tym, że nawet ich nie widzisz, bo nie
wiesz, gdzie je tracisz). Możesz sobie na to pozwolić? 

Myślę, że to bardzo ryzykowne. Jeśli nie lubisz takiego rodzaju ryzyka 
i wolisz bezpieczeństwo, to zapraszam Cię serdecznie na 10-godzinny
warsztat praktyczny. Warsztat kierowany do osób początkujących, które
chcą lepiej zrozumieć możliwości portalu Facebook w biznesie.

Tylko od Ciebie zależy, czy wykorzystasz potencjał, jaki w nim drzemie.

https://dawidbaginski.com/szkolenie-fanpage/?utm_poradnik


Skoro czytasz ten tekst, 
to znak, że dotarłeś do
samego końca. Gratuluję
Ci dużego zaangażowania,
dziękuję za Twoją uwagę
oraz zaufanie i życzę
samych sukcesów 
na dalszej drodze.
Powodzenia!
Dawid Bagiński


