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UCZESTNICZKO 
LATAJĄCEJ 
SZKOŁY!
Przed Tobą czysty Zeszyt Ćwiczeń pełen niezapisanych kartek.Niecier-
pliwie czekający na Twoje pomysły. Wierzę, że nosisz w sobie rzeczy, 
które powinny ujrzeć światło dzienne. Proste rozwiązania, genialne na-
zwy, błyskotliwe strategie. Ten zeszyt pomoże Ci je stworzyć. Czeka na 
znaki zapytania, czerwone wykrzykniki i podkreślenia robione neonowy-
mi markerami. Wyrywaj kartki, zakreślaj, maż. W sekcji „BIZNESPLAN” 
każde ćwiczenie zamieszczone jest trzy razy, żeby zachęcić Cię do kilku 
podejść. Ten zeszyt to Twój brudnopis. Noś go ze sobą albo trzymaj na 
biurku. Niech wypełnia się notatkami i rysunkami. 

Nie zniechęcaj się, jeśli na jakieś pytania nie znajdziesz odpowiedzi od 
razu. 

Działaj w swoim tempie. Wracaj do ćwiczeń po jakimś czasie. 

Przy niektórych ćwiczeniach znajdziesz ikonkę słuchawek, do nich są 
nagrane dłuższe instrukcje, które znajdziesz w panelu szkoły, w sieci.

Sekcja pierwsza „TY” poświęcona jest Tobie, pozwoli Ci zdobyć większą 
jasność odnośnie tego, kim jesteś i czego chcesz. Sekcja „BIZNESPLAN” 
poprowadzi Cię przez wszystkie najważniejsze kroki związane z wciela-
niem pomysłu biznesowego w życie. W sekcji „TEKSTY” masz możliwość 
stworzyć wzory tekstów do wykorzystania w różnych sytuacjach. Na 
koniec masz miejsce do zbierania różnych pomysłów i inspiracji w po-
staci list. Wszystko w jednym zeszycie. 

Trzymam za Ciebie kciuki i życzę dobrej zabawy.

Niech moc będzie z Tobą!
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TY

50 PYTAŃ 
Do Ciebie. Trochę na zasadzie popularnych w latach dziewięćdziesią-
tych zeszytów zwanych „złotymi myślami”. Ten kwestionariusz pomo-
że Ci wyłuskać Twoje supermoce i przypomnieć sobie, co jest dla Ciebie 
ważne. Oprócz natychmiastowych wglądów, może służyć jako baza do 
inspiracji, jeśli będziesz pracowała nad „marką osobistą”.

1. Co lubię albo kocham robić? Wypisz wszystko, co sprawia Ci przyjemność i daje 
Ci poczucie, że żyjesz.

2. Chwila szczerości - w czym jestem lepsza od innych (każdy jest w czymś lepszy 
od tak zwanego przeciętnego Kowalskiego), czy to ze względu na talent, czy to 
ze względu na czas, jaki poświęciłaś na zdobycie pewnych umiejętności.

3. Za co zazwyczaj byłam chwalona albo komplementowana?

4. Za co ludzie najczęściej mi dziękują?

5. O czym mogę rozmawiać do białego rana i czytać bez końca?
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6. Czego chciałabym się nauczyć, co pragnę zgłębić?

7. Jednym słowem, moje supermoce to ...

8. Kim chciałam być w dzieciństwie?

9. Osoby (żyjące lub nie), które autentycznie mnie inspirują.

10. Moje osobiste zwierzę mocy to ... (ok, nie każdy umie odpowiedzieć na to 
pytanie, ale co Ci szkodzi, spróbuj).

11. Jak wygląda mój idealny poranek?

12. Co chciałabym w końcu przestać robić?

13. Ile chciałabym zarabiać miesięcznie?
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14. Moja ulubiona muzyka (gatunki, wykonawcy, zespoły, piosenki):

15. Książki, które miały wpływ na moje życie:

16. Moje najbardziej wstydliwe porażki:

17. Co byłoby dla mnie największym nieszczęściem?

18. Moje ulubione zapachy:

19. Moje ulubione dźwięki lub odłgosy:

20. Czego lubię dotykać?

21. Z kim chciałabym się zamienić na jeden dzień?
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22. Z kim chętnie zjadłabym kolację?

23. Moje idealne zakończenie dnia.

24. Miejsca na świecie, które bardzo chcę odwiedzić:

25. Kolory, które szczególnie lubię:

26. Ulubione potrawy, smaki, przyprawy:

27. Ulubione rośliny:

28. Filmy i seriale, które lubię najbardziej:

29. Pięć przedmiotów, które są dla mnie ważne:
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30. Pięć przedmiotów, które wybrałabym do sesji zdjęciowej, która ma oddać moją 
osobowość

31. Ulubione części garderoby:

32. Ulubione kosmetyki:

33. Jak określiłabym mój styl ubierania się?

34. Na co mi nigdy nie żal wydawać pieniędzy?

35. Na co chciałabym mieć więcej pieniędzy?

36. Ulubiona forma ruchu / sport:

37. Czym jest dla mnie luksus?
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38. Trzy przymiotniki, które najlepiej mnie opisują:

39. Ulubiona pora roku.

40. Najbardziej znienawidzone zajęcie domowe.

41. Najbliższe osoby w moim życiu

42. Gdybym mogła przeżyć pięć wcieleń jedno po drugim, kim byłabym w tych 
wcieleniach?

43. Z czego jestem najbardziej dumna?

44. Pięć rzeczy o mnie, o których prawie nikt nie wie:

45. Osoby, które miały na mnie największy wpływ:
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46. Niezrealizowane marzenie.

47. Co byłoby idealnym prezentem urodzinowym dla mnie?

48. Jak chcę się czuć, kiedy będę robiła to, co chcę robić?

49. Co zrobiłabym, gdyby lęk nie był żadną przeszkodą?

50. Jaki jest najgorszy scenariusz, jeśli mi się nie powiedzie?
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TWOJA MAPA 
EMPATII ”
HASŁO „WŁASNY BIZNES”
Głowa i serce. Co myślisz i czujesz gdy pada hasło „własny biznes”? 
Wypisz swoje najczęstsze, najwyraźniejsze, najbardziej natrętne lub 
najważniejsze myśli i uczucia.

Uszy. Co słyszysz - wypisz wszystkie zasłyszane opinie na temat pro-
wadzenia własnego biznesu, które mają na Ciebie wpływ.
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Oczy. Co widzisz / czego nie widzisz - opisz wszystkie ważne rzeczy 
związane z Twoim przyszłym biznesem, jakie możesz zaobserwować. 
To może być potrzeba na rynku, jaką widzisz, konkurencyjne biznesy, 
albo jednoosobowe biznesy z innych branż, z jakimi się stykasz.

Problemy - czego się obawiasz, co Cię frustruje w związku z zakłada-
niem własnego biznesu?
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Potrzeby i pragnienia - czego w głębi duszy pragniesz i czego potrze-
bujesz, a własna działalność może Ci to zapewnić?

Konsekwencje braku zmiany - co stanie się, jeżeli nie założysz swojego 
biznesu. Spróbuj wypisać wszystkie możliwe konsekwencje takiej decy-
zji.
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Wizja po zmianie - co stanie się, jeśli założysz własny biznes. Spróbuj 
wypisać wszystkie możliwe konsekwencje takiej decyzji.
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EMAIL DO 
PRZYJACIELA
Wyślij maila do kilku (lub kilkunastu) osób, które Cię znają. To mogą 
być przyjaciele, członkowie rodziny, znajomi, współpracownicy. Możesz 
zaznaczyć, że to zadanie w ramach Latającej Szkoły. Poproś o szczerą 
informację zwrotną. Zapytaj w czym zdaniem Twoich znajomych jesteś 
dobra. Szczególnie dobra. Podziękuj z góry za pomoc. Napisz, że to dla 
Ciebie ważne.

Wersja rozszerzona: 
W czym Twoim zdaniem jestem szczególnie dobra?
Jaka zmiana mogłaby Twoim zdaniem dobrze mi zrobić?
Jakbyś opisał(a) mnie w kilku słowach?

Wypisz swoje najważniejsze wrażenia, po przeczytaniu odpowiedzi.
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WIZJA ZMIANY
Bardzo możliwe, że Twój pomysł na biznes związany jest z wartościami, 
które są dla Ciebie ważne. Bardzo możliwe, że Twój biznes ma być ma-
łym wkładem w to, aby świat był bardziej radosnym, twórczym i przy-
jaznym miejscem. Zastanów się, co jest dla Ciebie szczególnie ważne. 
Jakiego rodzaju zmiany chcesz wspierać. Co leży Ci na sercu. Za czym 
się opowiadasz. 

Wyobraź sobie zatem, że pewnego dnia budzisz się, a w nocy wydarzył 
się cud. Świat się zmienił. Jest teraz taki, o jakim zawsze marzyłaś. 
Zero powodów do narzekania lub walki. Masa powodów do wznoszenia 
entuzjastycznych okrzyków. Wstajesz i co widzisz? Po czym poznasz, że 
świat się zmienił? Co widzisz zaraz po przebudzeniu, w swoim domu? 
Wyglądasz przez okno, co widzisz? Wychodzisz na ulicę, co widzisz, co 
słyszysz, co czujesz? Idziesz się przejść po swoim mieście? Puść wodze 
fantazji. Opisz barwnie i smakowicie wizję świata po zmianie. Skup się 
na tym, co jest dla Ciebie ważne - swoim otoczeniu, swojej dzielnicy, 
miejscu pracy, miejscach, w których robisz zakupy lub na mediach. 
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PIĘTY 
ACHILLESOWE
„Achilles miał tylko piętę, ja mam całe ciało Achillesa”  
        Woody Allen

Co zawsze przychodziło Ci z trudem?

Co jest Twoją najsłabszą cechą?

Czy jest jakaś rzecz, która wyjątkowo Cię blokuje lub budzi lęki i obawy, jak myślisz 
o własnym biznesie?

W jakiej dziedzinie masz największe braki?

Co najchętniej oddelegowałabyś komuś innemu?
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LIST 
Z PRZYSZŁOŚCI
Benjamin Zander, słynny dyrygent i nauczyciel muzyki, stawiał na po-
czątku semestru wszystkim swoim studentom ocenę celującą, jeśli do-
starczyli mu list, w którym opisali, jak doszli do tego, że tak świetnie im 
poszło i jaką osobą się stali dzięki temu procesowi. Następnie zalecał 
im zakochanie się w osobie, którą opisali. 

Napisz list, w którym opiszesz co zrobiłaś, że udało Ci się odnieść suk-
ces ze swoim biznesem. Opisz jak doszłaś do miejsca, w którym czujesz 
się spełniona i zadowolona. Opisz ze szczegółami jak wygląda miejsce, 
do którego doszłaś, i jaką osobą stałaś się po drodze. Możesz zaadreso-
wać ten list do mnie.
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KOŁO ŻYCIA
Podziel koło na osiem części - jak tort. Do każdej z części przypisz waż-
ną dla siebie sferę życia. To mogą być na przykład: „Dom i rodzina”, „Mi-
łość i seksualność”, „Praca i pieniądze”, „Rozwój duchowy”, „Przyjaciele 
i znajomi”, „Podróże”, „Zdrowie”, „Pasje”. Twoje osiem sfer może też 
być zupełnie inne. Zrób to całkowicie po swojemu. Następnie zaznacz 
poziom swojej satysfakcji w każdej ze sfer. Daj sobie chwilę na pokon-
templowanie swojego koła. Które sfery są mocne? Gdzie czujesz niedo-
syt? Następnie zastanów się jaki wpływ może mieć założenie własnego 
biznesu na każdą ze sfer. Wypisz swoje wnioski.
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BIZNESPLAN

BAZA 3 + 1 ”
Odpowiedz wstępnie na 3 najważniejsze pytania dotyczące Twojego 
biznesu i jedno pytanie dodatkowe. Odpowiedzi na te pytania będą się 
zmieniać z czasem. Będziesz doprecyzowywać, poszerzać albo dodawać/ 
odejmować elementy tej układanki. Jeszcze nie raz zawołasz „eureka!”. 
Baza 3 +1 jest dosłownie fundamentem Twojego biznesu. Dążymy do 
tego, żeby była dobrze ustawiona, zbudowana na autentycznej potrze-
bie i możliwości stworzenia nowej jakości.

CO? oferujesz (produkty, usługi)

KOMU? to oferujesz (grupy docelowe)
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JAK? to oferujesz (sposób dostarczenia produktu lub styl działania)

Pytanie dodatkowe:

DLACZEGO? to oferujesz JAK? to oferujesz (sposób dostarczenia produktu lub styl 
działania)
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BAZA 3 + 1 ”
Odpowiedz wstępnie na 3 najważniejsze pytania dotyczące Twojego 
biznesu i jedno pytanie dodatkowe. Odpowiedzi na te pytania będą się 
zmieniać z czasem. Będziesz doprecyzowywać, poszerzać albo dodawać/ 
odejmować elementy tej układanki. Jeszcze nie raz zawołasz „eureka!”. 
Baza 3 +1 jest dosłownie fundamentem Twojego biznesu. Dążymy do 
tego, żeby była dobrze ustawiona, zbudowana na autentycznej potrze-
bie i możliwości stworzenia nowej jakości.

CO? oferujesz (produkty, usługi)

KOMU? to oferujesz (grupy docelowe)
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Pytanie dodatkowe:

DLACZEGO? to oferujesz Pytanie dodatkowe:

DLACZEGO? to oferujesz Pytanie dodatkowe:
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BAZA 3 + 1 ”
Odpowiedz wstępnie na 3 najważniejsze pytania dotyczące Twojego 
biznesu i jedno pytanie dodatkowe. Odpowiedzi na te pytania będą się 
zmieniać z czasem. Będziesz doprecyzowywać, poszerzać albo dodawać/ 
odejmować elementy tej układanki. Jeszcze nie raz zawołasz „eureka!”. 
Baza 3 +1 jest dosłownie fundamentem Twojego biznesu. Dążymy do 
tego, żeby była dobrze ustawiona, zbudowana na autentycznej potrze-
bie i możliwości stworzenia nowej jakości.

CO? oferujesz (produkty, usługi)

KOMU? to oferujesz (grupy docelowe)
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Pytanie dodatkowe:

DLACZEGO? to oferujesz Pytanie dodatkowe:

DLACZEGO? to oferujesz Pytanie dodatkowe:
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KLIENT 
- PERSONA
Stwórz personę swojego idealnego klienta. Wyobraź sobie konkretną 
osobę, która najlepiej ucieleśnia cechy człowieka, który może być za-
interesowany tym, co masz do dania. Możesz nadać jej imię, wypełnić 
krótką ankietę na jej temat i dodać parę zdań od siebie.

Płeć

Wiek

Zarobki

Miejsce zamieszkania

Sytuacja rodzinna

Sytuacja zawodowa
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Zainteresowania

Miejsca, w których bywa

Marki, które kocha

Media, które czyta

Charakterystyczne nawyki

Aspiracje życiowe

Styl życia

Inne
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KLIENT 
- PERSONA
Stwórz personę swojego idealnego klienta. Wyobraź sobie konkretną 
osobę, która najlepiej ucieleśnia cechy człowieka, który może być za-
interesowany tym, co masz do dania. Możesz nadać jej imię, wypełnić 
krótką ankietę na jej temat i dodać parę zdań od siebie.
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Zainteresowania
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KLIENT 
- PERSONA
Stwórz personę swojego idealnego klienta. Wyobraź sobie konkretną 
osobę, która najlepiej ucieleśnia cechy człowieka, który może być za-
interesowany tym, co masz do dania. Możesz nadać jej imię, wypełnić 
krótką ankietę na jej temat i dodać parę zdań od siebie.

Płeć
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Zainteresowania

Miejsca, w których bywa

Marki, które kocha

Media, które czyta

Charakterystyczne nawyki

Aspiracje życiowe

Styl życia

Inne
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MAPA EMPATII
Opisz (zgodnie z własnymi odczuciami) co myśli, przeżywa,widzi i czuje 
Twój potencjalny klient w temacie związanym z Twoim potencjalnym 
biznesem.

Głowa i serce
Co myśli i czuje Twój potencjalny klient? Wypisz myśli, które przechodzą mu przez 
głowę. Wypisz potencjalne uczucia, które pojawiają się w jego ciele.

Uszy
Co słyszy Twój potencjalny klient - od bliskich, w mediach itp. - zapisz potencjalne 
zasłyszane zdania, które mogą mieć na niego wpływ.
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Oczy
Co widzi Twój klient? Co obserwuje? Na co może się natknąć?

Problemy
Jakie trudności napotyka Twój klient? Czego się obawia? Co spędza mu sen 
z powiek? Przed czym czuje lęk?
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Potrzeby i pragnienia
Jakie ważne potrzeby odczuwa Twój klient? Czego w głębi ducha pragnie?

Konsekwencje braku zmiany
Co się stanie, jeśli Twój klient nie podejmie żadnego działania (czytaj - nie 
skorzysta z Twojej oferty). Wypisz wszystkie możliwe konsekwencje.
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MAPA EMPATII
Opisz (zgodnie z własnymi odczuciami) co myśli, przeżywa,widzi i czuje 
Twój potencjalny klient w temacie związanym z Twoim potencjalnym 
biznesem.

Głowa i serce
Co myśli i czuje Twój potencjalny klient? Wypisz myśli, które przechodzą mu przez 
głowę. Wypisz potencjalne uczucia, które pojawiają się w jego ciele.

Uszy
Co słyszy Twój potencjalny klient - od bliskich, w mediach itp. - zapisz potencjalne 
zasłyszane zdania, które mogą mieć na niego wpływ.
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Oczy
Co widzi Twój klient? Co obserwuje? Na co może się natknąć?

Problemy
Jakie trudności napotyka Twój klient? Czego się obawia? Co spędza mu sen 
z powiek? Przed czym czuje lęk?
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Potrzeby i pragnienia
Jakie ważne potrzeby odczuwa Twój klient? Czego w głębi ducha pragnie?

Konsekwencje braku zmiany
Co się stanie, jeśli Twój klient nie podejmie żadnego działania (czytaj - nie 
skorzysta z Twojej oferty). Wypisz wszystkie możliwe konsekwencje.
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MAPA EMPATII
Opisz (zgodnie z własnymi odczuciami) co myśli, przeżywa,widzi i czuje 
Twój potencjalny klient w temacie związanym z Twoim potencjalnym 
biznesem.

Głowa i serce
Co myśli i czuje Twój potencjalny klient? Wypisz myśli, które przechodzą mu przez 
głowę. Wypisz potencjalne uczucia, które pojawiają się w jego ciele.

Uszy
Co słyszy Twój potencjalny klient - od bliskich, w mediach itp. - zapisz potencjalne 
zasłyszane zdania, które mogą mieć na niego wpływ.
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Oczy
Co widzi Twój klient? Co obserwuje? Na co może się natknąć?

Problemy
Jakie trudności napotyka Twój klient? Czego się obawia? Co spędza mu sen 
z powiek? Przed czym czuje lęk?
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Potrzeby i pragnienia
Jakie ważne potrzeby odczuwa Twój klient? Czego w głębi ducha pragnie?

Konsekwencje braku zmiany
Co się stanie, jeśli Twój klient nie podejmie żadnego działania (czytaj - nie 
skorzysta z Twojej oferty). Wypisz wszystkie możliwe konsekwencje.
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SEGMENTACJA
Podziel swoich klientów na mniejsze grupy - segmenty. Kryteria po-
działu mogą być bardzo różne, w zależności od Twojej branży. Podziału 
dokonujesz, jeśli widzisz, że dane grupy wymagają innego traktowania 
- innego sposobu pozyskiwania, innych produktów, innej komunikacji. 
Niektóre podziały nie będą miały sensu, na przykład podział na klien-
tów niebieskookich i brązowookich. Może się tak zdarzyć, że będziesz 
mieć tylko jeden segment klientów!

Stwórz segmentację wstępną, w ramach której założysz, że kierujesz 
swoją ofertę do różnych grup, a z biegiem czasu opracować dodatko-
wą segmentację wg kryteriów związanych z zachowaniami osób, które 
już są Twoimi klientami i wyodrębnić na przykład: nowych klientów, 
wiernych fanów i klientów VIP, którzy dokonują zakupów na najwyższe 
kwoty.

Segment 1
Nazwa robocza

Co jest ważne dla tej grupy

Sposób pozyskiwania

Produkt skierowany do tej grupy
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Uwagi odnośnie komunikacji

Segment 2
Nazwa robocza

Co jest ważne dla tej grupy

Sposób pozyskiwania

Produkt skierowany do tej grupy

Uwagi odnośnie komunikacji

Segment 3
Nazwa robocza

Co jest ważne dla tej grupy
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Sposób pozyskiwania

Produkt skierowany do tej grupy

Uwagi odnośnie komunikacji



56 | BIZNESPLAN | SEGMENTACJAb



BIZNESPLAN | SEGMENTACJA | 57 b

SEGMENTACJA
Podziel swoich klientów na mniejsze grupy - segmenty. Kryteria po-
działu mogą być bardzo różne, w zależności od Twojej branży. Podziału 
dokonujesz, jeśli widzisz, że dane grupy wymagają innego traktowania 
- innego sposobu pozyskiwania, innych produktów, innej komunikacji. 
Niektóre podziały nie będą miały sensu, na przykład podział na klien-
tów niebieskookich i brązowookich. Może się tak zdarzyć, że będziesz 
mieć tylko jeden segment klientów!

Stwórz segmentację wstępną, w ramach której założysz, że kierujesz 
swoją ofertę do różnych grup, a z biegiem czasu opracować dodatko-
wą segmentację wg kryteriów związanych z zachowaniami osób, które 
już są Twoimi klientami i wyodrębnić na przykład: nowych klientów, 
wiernych fanów i klientów VIP, którzy dokonują zakupów na najwyższe 
kwoty.

Segment 1
Nazwa robocza

Co jest ważne dla tej grupy

Sposób pozyskiwania

Produkt skierowany do tej grupy
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Uwagi odnośnie komunikacji

Segment 2
Nazwa robocza

Co jest ważne dla tej grupy

Sposób pozyskiwania

Produkt skierowany do tej grupy

Uwagi odnośnie komunikacji

Segment 3
Nazwa robocza

Co jest ważne dla tej grupy
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Sposób pozyskiwania

Produkt skierowany do tej grupy

Uwagi odnośnie komunikacji
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SEGMENTACJA
Podziel swoich klientów na mniejsze grupy - segmenty. Kryteria po-
działu mogą być bardzo różne, w zależności od Twojej branży. Podziału 
dokonujesz, jeśli widzisz, że dane grupy wymagają innego traktowania 
- innego sposobu pozyskiwania, innych produktów, innej komunikacji. 
Niektóre podziały nie będą miały sensu, na przykład podział na klien-
tów niebieskookich i brązowookich. Może się tak zdarzyć, że będziesz 
mieć tylko jeden segment klientów!

Stwórz segmentację wstępną, w ramach której założysz, że kierujesz 
swoją ofertę do różnych grup, a z biegiem czasu opracować dodatko-
wą segmentację wg kryteriów związanych z zachowaniami osób, które 
już są Twoimi klientami i wyodrębnić na przykład: nowych klientów, 
wiernych fanów i klientów VIP, którzy dokonują zakupów na najwyższe 
kwoty.

Segment 1
Nazwa robocza

Co jest ważne dla tej grupy

Sposób pozyskiwania

Produkt skierowany do tej grupy
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Uwagi odnośnie komunikacji

Segment 2
Nazwa robocza

Co jest ważne dla tej grupy

Sposób pozyskiwania

Produkt skierowany do tej grupy

Uwagi odnośnie komunikacji

Segment 3
Nazwa robocza

Co jest ważne dla tej grupy



BIZNESPLAN | SEGMENTACJA | 63 b

Sposób pozyskiwania

Produkt skierowany do tej grupy

Uwagi odnośnie komunikacji



64 | BIZNESPLAN | SEGMENTACJAb



BIZNESPLAN | WYWIADY POGŁĘBIONE | 65 b

WYWIADY 
POGŁĘBIONE ”
Istnieje wiele możliwych typów wywiadów, jakie można przeprowadzić 
z potencjalnymi klientami. Proponuję Ci wywiad bazujący na ćwiczeniu 
„mapa empatii”, który weryfikuje Twoje hipotezy i bada sytuację wyj-
ściową potencjalnego klienta. Wywiad ten jest luźną rozmową z poten-
cjalnym klientem. Masz listę pytań, ale pozwalasz rozmowie płynąć.

Najważniejsze zasady to:

-Staraj się unikać zamkniętych pytań, zaczynających się od „czy”, na 
które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”, Twoim celem jest uzyskanie 
bardziej rozbudowanych wypowiedzi.
-Dopytuj. Możesz prosić o przykłady, historie, rozwinięcie myśli, dopre-
cyzowanie.
-Parafrazuj. Zacznij zdanie od „jeżeli dobrze Cię zrozumiałam”.
-Stosuj tryb warunkowy, na przykład „co musiałoby się stać, żeby...”, 
„jak musiałoby to wyglądać, żebyś była tym zainteresowana...”
-Nagraj wywiad na dyktafon, jest wbudowany w każdy telefon komórko-
wy. Robiąc notatki, na pewno coś przeoczysz.

Stwórz własną listę pytań na podstawie struktury Mapy Empatii.

Głowa i serce
Przykłady:
Jakie masz pierwsze skojarzenia z ...?
Co myślisz o ...?
Jak słyszysz ... co czujesz?

Twoje pytania:
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Uszy
Co mówią ludzie w Twoim otoczeniu o ...?
Jakie panują przekonania na temat ... ?
Czy znasz kogoś kto korzystał z ...?
Twoje pytania:

Oczy
Czy stykasz się z ...?
Jakie znasz firmy, które oferują ...?
Czy widziałaś kiedyś ...?
Twoje pytania:
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Problemy
Co Cię najbardziej irytuje w związku z ...?
Co Cię powstrzymuje przed skorzystaniem z ...?
Co Ci się nie podoba w ....?
Twoje pytania:

Pragnienia / potrzeby
Jakie rozwiązanie byłoby dla Ciebie korzystne?
Na czym Ci zależy, gdy myślisz o ...?
Opisz mi wizję idealnego ...?
Twoje pytania:
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Konsekwencje braku zmiany
Co się stanie, jeśli nie zdecydujesz się na ...?
Wyobraź sobie, że nie skorzystasz z ..., jaki to może mieć wpływ na ...?
Co z tego wyniknie?
Twoje pytania:

Wizja po zmianie
Wyobraź sobie, że skorzystałaś z ..., jaki ma to wpływ na Twoje życie...?
Jaki może to mieć wpływ na inne osoby w Twoim życiu?
Co z tego wynika ...?
Twoje pytania:
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Najważniejsze wnioski z odpowiedzi udzielonych przez moich respondentów:
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WYWIADY 
POGŁĘBIONE ”
Istnieje wiele możliwych typów wywiadów, jakie można przeprowadzić 
z potencjalnymi klientami. Proponuję Ci wywiad bazujący na ćwiczeniu 
„mapa empatii”, który weryfikuje Twoje hipotezy i bada sytuację wyj-
ściową potencjalnego klienta. Wywiad ten jest luźną rozmową z poten-
cjalnym klientem. Masz listę pytań, ale pozwalasz rozmowie płynąć.

Najważniejsze zasady to:

-Staraj się unikać zamkniętych pytań, zaczynających się od „czy”, na 
które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”, Twoim celem jest uzyskanie 
bardziej rozbudowanych wypowiedzi.
-Dopytuj. Możesz prosić o przykłady, historie, rozwinięcie myśli, dopre-
cyzowanie.
-Parafrazuj. Zacznij zdanie od „jeżeli dobrze Cię zrozumiałam”.
-Stosuj tryb warunkowy, na przykład „co musiałoby się stać, żeby...”, 
„jak musiałoby to wyglądać, żebyś była tym zainteresowana...”
-Nagraj wywiad na dyktafon, jest wbudowany w każdy telefon komórko-
wy. Robiąc notatki, na pewno coś przeoczysz.

Stwórz własną listę pytań na podstawie struktury Mapy Empatii.

Głowa i serce
Przykłady:
Jakie masz pierwsze skojarzenia z ...?
Co myślisz o ...?
Jak słyszysz ... co czujesz?

Twoje pytania:
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Uszy
Co mówią ludzie w Twoim otoczeniu o ...?
Jakie panują przekonania na temat ... ?
Czy znasz kogoś kto korzystał z ...?
Twoje pytania:

Oczy
Czy stykasz się z ...?
Jakie znasz firmy, które oferują ...?
Czy widziałaś kiedyś ...?
Twoje pytania:
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Problemy
Co Cię najbardziej irytuje w związku z ...?
Co Cię powstrzymuje przed skorzystaniem z ...?
Co Ci się nie podoba w ....?
Twoje pytania:

Pragnienia / potrzeby
Jakie rozwiązanie byłoby dla Ciebie korzystne?
Na czym Ci zależy, gdy myślisz o ...?
Opisz mi wizję idealnego ...?
Twoje pytania:
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Konsekwencje braku zmiany
Co się stanie, jeśli nie zdecydujesz się na ...?
Wyobraź sobie, że nie skorzystasz z ..., jaki to może mieć wpływ na ...?
Co z tego wyniknie?
Twoje pytania:

Wizja po zmianie
Wyobraź sobie, że skorzystałaś z ..., jaki ma to wpływ na Twoje życie...?
Jaki może to mieć wpływ na inne osoby w Twoim życiu?
Co z tego wynika ...?
Twoje pytania:
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Najważniejsze wnioski z odpowiedzi udzielonych przez moich respondentów:
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WYWIADY 
POGŁĘBIONE ”
Istnieje wiele możliwych typów wywiadów, jakie można przeprowadzić 
z potencjalnymi klientami. Proponuję Ci wywiad bazujący na ćwiczeniu 
„mapa empatii”, który weryfikuje Twoje hipotezy i bada sytuację wyj-
ściową potencjalnego klienta. Wywiad ten jest luźną rozmową z poten-
cjalnym klientem. Masz listę pytań, ale pozwalasz rozmowie płynąć.

Najważniejsze zasady to:

-Staraj się unikać zamkniętych pytań, zaczynających się od „czy”, na 
które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”, Twoim celem jest uzyskanie 
bardziej rozbudowanych wypowiedzi.
-Dopytuj. Możesz prosić o przykłady, historie, rozwinięcie myśli, dopre-
cyzowanie.
-Parafrazuj. Zacznij zdanie od „jeżeli dobrze Cię zrozumiałam”.
-Stosuj tryb warunkowy, na przykład „co musiałoby się stać, żeby...”, 
„jak musiałoby to wyglądać, żebyś była tym zainteresowana...”
-Nagraj wywiad na dyktafon, jest wbudowany w każdy telefon komórko-
wy. Robiąc notatki, na pewno coś przeoczysz.

Stwórz własną listę pytań na podstawie struktury Mapy Empatii.

Głowa i serce
Przykłady:
Jakie masz pierwsze skojarzenia z ...?
Co myślisz o ...?
Jak słyszysz ... co czujesz?

Twoje pytania:
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Uszy
Co mówią ludzie w Twoim otoczeniu o ...?
Jakie panują przekonania na temat ... ?
Czy znasz kogoś kto korzystał z ...?
Twoje pytania:

Oczy
Czy stykasz się z ...?
Jakie znasz firmy, które oferują ...?
Czy widziałaś kiedyś ...?
Twoje pytania:
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Problemy
Co Cię najbardziej irytuje w związku z ...?
Co Cię powstrzymuje przed skorzystaniem z ...?
Co Ci się nie podoba w ....?
Twoje pytania:

Pragnienia / potrzeby
Jakie rozwiązanie byłoby dla Ciebie korzystne?
Na czym Ci zależy, gdy myślisz o ...?
Opisz mi wizję idealnego ...?
Twoje pytania:
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Konsekwencje braku zmiany
Co się stanie, jeśli nie zdecydujesz się na ...?
Wyobraź sobie, że nie skorzystasz z ..., jaki to może mieć wpływ na ...?
Co z tego wyniknie?
Twoje pytania:

Wizja po zmianie
Wyobraź sobie, że skorzystałaś z ..., jaki ma to wpływ na Twoje życie...?
Jaki może to mieć wpływ na inne osoby w Twoim życiu?
Co z tego wynika ...?
Twoje pytania:
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Najważniejsze wnioski z odpowiedzi udzielonych przez moich respondentów:
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LISTA INSIGHTÓW
„Insight konsumencki” to wgląd w nieoczywiste motywy kierujące kon-
sumenckimi wyborami ludzi. Czasem sami konsumenci nie są ich do 
końca świadomi albo nie chcą się otwarcie do nich przyznać. Dla Ciebie 
jako właścicielki biznesu pozyskanie celnych „insightów” jest kluczo-
we. Czasem możesz mieć własny „insight” na samym początku swojej 
drogi. To on jest punktem wyjścia dla Twojego pomysłu. Czasem jednak 
dochodzisz do nowych wglądów po serii obserwacji, wywiadów, rozmów 
i badań.

Przykłady:

Ludzie kupują produkty firmy Apple nie tyle ze względu na ich jakość, a bardziej 
jako symbol prestiżu.

Młode mamy nie kupią kursu online opartego o oglądanie wielogodzinnych 
modułów video, bo nie mają na to czasu, wypicie kubka kawy jest dla nich jedyną 
„chwilą dla siebie” w ciągu dnia.

Niektórzy mężczyźni wielkomiejscy tęsknią za miejscami, gdzie mogą spędzić 
czas w męskim towarzystwie na pielęgnowaniu swojej męskości i stąd tzw. 
„barbershopy” to strzał w dziesiątkę.

Te „wglądy” są czasem bardzo proste. Jednak w momencie kiedy je „chwytamy”, 
mamy ochotę zawołać „eureka!”. Pojawienie się insightu jest zawsze wglądem 
w coś, co wcześniej było zamknięte, i od razu idą za nim pomysły na sposoby 
promowania produktu. Najlepsze insighty odnoszą się do tego co ukrywane, 
wstydliwe lub zaskakujące.

Najlepsze kampanie reklamowe jakie znasz bazują najczęściej na trafnych 
insightach.

Skąd brać insighty? Są one efektem obserwacji, studiowania wyników badań, 
rozmów i słuchania intuicji. Często są efektem dłuższego namysłu nad 
potrzebami naszych klientów. Często są efektem obserwacji konsumentów w ich 
naturalnym otoczeniu. 
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LISTA INSIGHTÓW
„Insight konsumencki” to wgląd w nieoczywiste motywy kierujące kon-
sumenckimi wyborami ludzi. Czasem sami konsumenci nie są ich do 
końca świadomi albo nie chcą się otwarcie do nich przyznać. Dla Ciebie 
jako właścicielki biznesu pozyskanie celnych „insightów” jest kluczo-
we. Czasem możesz mieć własny „insight” na samym początku swojej 
drogi. To on jest punktem wyjścia dla Twojego pomysłu. Czasem jednak 
dochodzisz do nowych wglądów po serii obserwacji, wywiadów, rozmów 
i badań.

Przykłady:

Ludzie kupują produkty firmy Apple nie tyle ze względu na ich jakość, a bardziej 
jako symbol prestiżu.

Młode mamy nie kupią kursu online opartego o oglądanie wielogodzinnych 
modułów video, bo nie mają na to czasu, wypicie kubka kawy jest dla nich jedyną 
„chwilą dla siebie” w ciągu dnia.

Niektórzy mężczyźni wielkomiejscy tęsknią za miejscami, gdzie mogą spędzić 
czas w męskim towarzystwie na pielęgnowaniu swojej męskości i stąd tzw. 
„barbershopy” to strzał w dziesiątkę.

Te „wglądy” są czasem bardzo proste. Jednak w momencie kiedy je „chwytamy”, 
mamy ochotę zawołać „eureka!”. Pojawienie się insightu jest zawsze wglądem 
w coś, co wcześniej było zamknięte, i od razu idą za nim pomysły na sposoby 
promowania produktu. Najlepsze insighty odnoszą się do tego co ukrywane, 
wstydliwe lub zaskakujące.

Najlepsze kampanie reklamowe jakie znasz bazują najczęściej na trafnych 
insightach.

Skąd brać insighty? Są one efektem obserwacji, studiowania wyników badań, 
rozmów i słuchania intuicji. Często są efektem dłuższego namysłu nad 
potrzebami naszych klientów. Często są efektem obserwacji konsumentów w ich 
naturalnym otoczeniu. 
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LISTA INSIGHTÓW
„Insight konsumencki” to wgląd w nieoczywiste motywy kierujące kon-
sumenckimi wyborami ludzi. Czasem sami konsumenci nie są ich do 
końca świadomi albo nie chcą się otwarcie do nich przyznać. Dla Ciebie 
jako właścicielki biznesu pozyskanie celnych „insightów” jest kluczo-
we. Czasem możesz mieć własny „insight” na samym początku swojej 
drogi. To on jest punktem wyjścia dla Twojego pomysłu. Czasem jednak 
dochodzisz do nowych wglądów po serii obserwacji, wywiadów, rozmów 
i badań.

Przykłady:

Ludzie kupują produkty firmy Apple nie tyle ze względu na ich jakość, a bardziej 
jako symbol prestiżu.

Młode mamy nie kupią kursu online opartego o oglądanie wielogodzinnych 
modułów video, bo nie mają na to czasu, wypicie kubka kawy jest dla nich jedyną 
„chwilą dla siebie” w ciągu dnia.

Niektórzy mężczyźni wielkomiejscy tęsknią za miejscami, gdzie mogą spędzić 
czas w męskim towarzystwie na pielęgnowaniu swojej męskości i stąd tzw. 
„barbershopy” to strzał w dziesiątkę.

Te „wglądy” są czasem bardzo proste. Jednak w momencie kiedy je „chwytamy”, 
mamy ochotę zawołać „eureka!”. Pojawienie się insightu jest zawsze wglądem 
w coś, co wcześniej było zamknięte, i od razu idą za nim pomysły na sposoby 
promowania produktu. Najlepsze insighty odnoszą się do tego co ukrywane, 
wstydliwe lub zaskakujące.

Najlepsze kampanie reklamowe jakie znasz bazują najczęściej na trafnych 
insightach.

Skąd brać insighty? Są one efektem obserwacji, studiowania wyników badań, 
rozmów i słuchania intuicji. Często są efektem dłuższego namysłu nad 
potrzebami naszych klientów. Często są efektem obserwacji konsumentów w ich 
naturalnym otoczeniu. 
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PRODUKTY 
I USŁUGI 
- POMYSŁY 
Przeczytaj jeszcze raz uważnie, z jakimi problemami borykają się Twoi 
potencjalni klienci. Przyjrzyj się temu, czego pragną i potrzebują. Za-
stanów się, które z problemów są najbardziej palące. Przeczytaj swoje 
insighty.

Biorąc to wszystko pod uwagę, jakie produkty / usługi mogłyby całko-
wicie rozwiązać ich problemy?

Puść wodze wyobraźni. Każde rozwiązanie jest dozwolone. Można po-
dróżować w czasie i przestrzeni. Koszty nie grają roli. Rihanna chętnie 
rozpocznie z Tobą współpracę. Wypisz jak najwięcej pomysłów w jak 
najkrótszym czasie. Następnie zakreśl te, które mają w sobie to „coś” 
i zastanów się, jak mogą one zainspirować Cię do stworzenia czegoś 
realnego.

 b

 b

 b

 b

 b
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PRODUKTY 
I USŁUGI 
- POMYSŁY 
Przeczytaj jeszcze raz uważnie, z jakimi problemami borykają się Twoi 
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wicie rozwiązać ich problemy?

Puść wodze wyobraźni. Każde rozwiązanie jest dozwolone. Można po-
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i zastanów się, jak mogą one zainspirować Cię do stworzenia czegoś 
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PRODUKTY 
I USŁUGI 
- POMYSŁY 
Przeczytaj jeszcze raz uważnie, z jakimi problemami borykają się Twoi 
potencjalni klienci. Przyjrzyj się temu, czego pragną i potrzebują. Za-
stanów się, które z problemów są najbardziej palące. Przeczytaj swoje 
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MAPA 
KONKURENCJI
Wypisz wszystkie firmy, które oferują podobne do Twoich usługi / pro-
dukty  LUB rozwiązują podobny problem, ale w inny sposób.

Wejdź na ich strony, prześledź ich social media, cenniki, skorzystaj z pro-
duktu.

Lista firm:
 b

 b

 b

Odpowiedź sobie na trzy pytania.

1. Co mi się podoba?
2. Co mi się nie podoba?
3. Co mogę zrobić lepiej / inaczej?

Nazwa firmy:

1. Co mi się podoba?

2. Co mi się nie podoba?

3. Co mogę zrobić lepiej / inaczej?
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Nazwa firmy:

1. Co mi się podoba?

2. Co mi się nie podoba?

3. Co mogę zrobić lepiej / inaczej?

Nazwa firmy:

1. Co mi się podoba?

2. Co mi się nie podoba?

3. Co mogę zrobić lepiej / inaczej?

Następnie podziel swoją konkurencję na trzy zbiory

1. Konkurencja prawdziwa - chce dotrzeć do tych samych odbiorców co Ty, 
zaspokaja podobną potrzebę, rozwiązuje podobny problem w podobny sposób
2. Konkurencja pośrednia - chce dotrzeć do tych samych odbiorców co Ty, 
zaspokaja podobną potrzebę, rozwiązuje podobny problem w inny sposób
3. Konkurencja pozorna - zaspokaja podobną potrzebę, rozwiązuje podobny 
problem, ale dociera do zupełnie innej grupy docelowej niż Ty

Konkurencja prawdziwa:

Konkurencja pośrednia:
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Konkurencja pozorna:

Ustaw ofertę swojej konkurencji na spektrum cenowym od najniższej do 
najwyższej ceny za dany produkt / usługę.

Refleksje:
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MAPA 
KONKURENCJI
Wypisz wszystkie firmy, które oferują podobne do Twoich usługi / pro-
dukty  LUB rozwiązują podobny problem, ale w inny sposób.

Wejdź na ich strony, prześledź ich social media, cenniki, skorzystaj z pro-
duktu.

Lista firm:
 b

 b

 b

Odpowiedź sobie na trzy pytania.

1. Co mi się podoba?
2. Co mi się nie podoba?
3. Co mogę zrobić lepiej / inaczej?

Nazwa firmy:

1. Co mi się podoba?

2. Co mi się nie podoba?

3. Co mogę zrobić lepiej / inaczej?
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Nazwa firmy:

1. Co mi się podoba?

2. Co mi się nie podoba?

3. Co mogę zrobić lepiej / inaczej?

Nazwa firmy:

1. Co mi się podoba?

2. Co mi się nie podoba?

3. Co mogę zrobić lepiej / inaczej?

Następnie podziel swoją konkurencję na trzy zbiory

1. Konkurencja prawdziwa - chce dotrzeć do tych samych odbiorców co Ty, 
zaspokaja podobną potrzebę, rozwiązuje podobny problem w podobny sposób
2. Konkurencja pośrednia - chce dotrzeć do tych samych odbiorców co Ty, 
zaspokaja podobną potrzebę, rozwiązuje podobny problem w inny sposób
3. Konkurencja pozorna - zaspokaja podobną potrzebę, rozwiązuje podobny 
problem, ale dociera do zupełnie innej grupy docelowej niż Ty

Konkurencja prawdziwa:

Konkurencja pośrednia:
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Konkurencja pozorna:

Ustaw ofertę swojej konkurencji na spektrum cenowym od najniższej do 
najwyższej ceny za dany produkt / usługę.

Refleksje:
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MAPA 
KONKURENCJI
Wypisz wszystkie firmy, które oferują podobne do Twoich usługi / pro-
dukty  LUB rozwiązują podobny problem, ale w inny sposób.

Wejdź na ich strony, prześledź ich social media, cenniki, skorzystaj z pro-
duktu.

Lista firm:
 b

 b

 b

Odpowiedź sobie na trzy pytania.

1. Co mi się podoba?
2. Co mi się nie podoba?
3. Co mogę zrobić lepiej / inaczej?

Nazwa firmy:

1. Co mi się podoba?

2. Co mi się nie podoba?

3. Co mogę zrobić lepiej / inaczej?
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Nazwa firmy:

1. Co mi się podoba?

2. Co mi się nie podoba?

3. Co mogę zrobić lepiej / inaczej?

Nazwa firmy:

1. Co mi się podoba?

2. Co mi się nie podoba?

3. Co mogę zrobić lepiej / inaczej?

Następnie podziel swoją konkurencję na trzy zbiory

1. Konkurencja prawdziwa - chce dotrzeć do tych samych odbiorców co Ty, 
zaspokaja podobną potrzebę, rozwiązuje podobny problem w podobny sposób
2. Konkurencja pośrednia - chce dotrzeć do tych samych odbiorców co Ty, 
zaspokaja podobną potrzebę, rozwiązuje podobny problem w inny sposób
3. Konkurencja pozorna - zaspokaja podobną potrzebę, rozwiązuje podobny 
problem, ale dociera do zupełnie innej grupy docelowej niż Ty

Konkurencja prawdziwa:

Konkurencja pośrednia:
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Konkurencja pozorna:

Ustaw ofertę swojej konkurencji na spektrum cenowym od najniższej do 
najwyższej ceny za dany produkt / usługę.

Refleksje:
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OBIETNICA 
ZBAWIENIA ”
Jak brzmi Twoja obietnica zbawienia? Wyobraź sobie, że wszyscy Twoi 
potencjalni klienci zgromadzili się wokół Ciebie. Stoisz na scenie i masz 
dosłownie trzy minuty, aby przekazać im dobrą nowinę. Borykają się ze 
swoimi problemami, albo chodzą po świecie z niezaspokojoną potrzebą, 
ale jesteś Ty. I Twoja firma. Co takiego robisz, co sprawia, że problemy 
znikają, a pragnienia są zaspokajane? Wyraź to w prosty, skondensowa-
ny sposób.
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OBIETNICA 
ZBAWIENIA ”
Jak brzmi Twoja obietnica zbawienia? Wyobraź sobie, że wszyscy Twoi 
potencjalni klienci zgromadzili się wokół Ciebie. Stoisz na scenie i masz 
dosłownie trzy minuty, aby przekazać im dobrą nowinę. Borykają się ze 
swoimi problemami, albo chodzą po świecie z niezaspokojoną potrzebą, 
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ny sposób.
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OBIETNICA 
ZBAWIENIA ”
Jak brzmi Twoja obietnica zbawienia? Wyobraź sobie, że wszyscy Twoi 
potencjalni klienci zgromadzili się wokół Ciebie. Stoisz na scenie i masz 
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DOWODY 
SŁUSZNOŚCI
Homo sapiens niezwykle silnie sugeruje się opiniami innych homo sa-
piens. W postaci referencji, ocen na Facebooku, opinii influencerów, opi-
nii przyjaciół, zasłyszanych historii, faktu, że dany biznes pojawił się 
w mediach, liczby lajków, liczby fanów, nagród, dyplomów. Lubimy czę-
sto to, co lubią inni ludzie. Nawet najwięksi indywidualiści chadzający 
własnymi drogami nie są całkiem odporni na siłę „społecznych dowo-
dów słuszności”. Wypisz wszystkie sposoby, jak możesz „udowodnić” 
lub wyeksponować, że to, co robisz, jest wartościowe? Jak możesz za-
dbać o to, żeby Twój potencjalny klient szybko zetknął się z którymś 
z dowodów?
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DOWODY 
SŁUSZNOŚCI
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DOWODY 
SŁUSZNOŚCI
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ŚCIEŻKA KLIENTA
Popatrz na doświadczenie z Twoim produktem lub usługą z punktu wi-
dzenia klienta. Pozwoli Ci to jeszcze lepiej uchwycić oczekiwania i emo-
cje ludzi, do których chcesz dotrzeć, i zaprojektować swoją komunikację 
tak, aby zbudować spójny przekaz i stworzyć relację.

1. Wypisz wszystkie punkty styku z Twoją marką
2. Przy każdym punkcie styku napisz jaka jest najbardziej pożądana emocja 
i pożądane działanie z Twojego punktu widzenia. Co możesz zrobić, aby zaprosić 
taką emocję, uprawdopodobnić takie działanie?
3. Czas przed zakupem - co dzieje się z Twoim klientem, co czuje, co robi?
4. Moment zakupu i konsumpcji - co ważnego dzieje się z Twoim klientem, co 
czuje, co robi?
5. Czas po zakupie - jaka jest najbardziej pożądana emocja i pożądane 
działanie z Twojego punktu widzenia? Co możesz zrobić, aby zaprosić taką 
emocję,uprawdopodobnić takie działanie?

Refleksje

 ”
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ŚCIEŻKA KLIENTA
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LISTA 
MAILINGOWA ”
Większość biznesów potrzebuje gromadzić dane osobowe swoich klien-
tów i potencjalnych klientów. Wypisz wszystkie pomysły na to, jak mo-
głabyś pozyskiwać adresy mailowe. Pomyśl zarówno o sytuacjach offli-
ne (spotkania, warsztaty, konferencje), jak i online (zapisy przez Twoją 
www, landingpage, reklamę na Facebooku). Zapomnij o nudnym haśle 
„zapisz się do naszego newslettera”. Rusz głową. Wymyśl przynajmniej 
10 pomysłów na to, co możesz zaoferować w zamian za zapis do bazy 
mailingowej. Najlepsze opcje to te, które nadają się do natychmiasto-
wego „spożycia” i są wartościowe z punktu widzenia odbiorcy (ciekawe, 
zaskakujące, wciągające, rozwiązujące palący problem).

 b

 b

 b

 b

 b
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ne (spotkania, warsztaty, konferencje), jak i online (zapisy przez Twoją 
www, landingpage, reklamę na Facebooku). Zapomnij o nudnym haśle 
„zapisz się do naszego newslettera”. Rusz głową. Wymyśl przynajmniej 
10 pomysłów na to, co możesz zaoferować w zamian za zapis do bazy 
mailingowej. Najlepsze opcje to te, które nadają się do natychmiasto-
wego „spożycia” i są wartościowe z punktu widzenia odbiorcy (ciekawe, 
zaskakujące, wciągające, rozwiązujące palący problem).

 b

 b

 b

 b

 b
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LISTA 
MAILINGOWA”
Większość biznesów potrzebuje gromadzić dane osobowe swoich klien-
tów i potencjalnych klientów. Wypisz wszystkie pomysły na to, jak mo-
głabyś pozyskiwać adresy mailowe. Pomyśl zarówno o sytuacjach offli-
ne (spotkania, warsztaty, konferencje), jak i online (zapisy przez Twoją 
www, landingpage, reklamę na Facebooku). Zapomnij o nudnym haśle 
„zapisz się do naszego newslettera”. Rusz głową. Wymyśl przynajmniej 
10 pomysłów na to, co możesz zaoferować w zamian za zapis do bazy 
mailingowej. Najlepsze opcje to te, które nadają się do natychmiasto-
wego „spożycia” i są wartościowe z punktu widzenia odbiorcy (ciekawe, 
zaskakujące, wciągające, rozwiązujące palący problem).

 b

 b

 b

 b

 b
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LEJEK 
SPRZEDAŻOWY 
Lejek sprzedażowy to sekwencja działań, które podejmujesz w stosun-
ku do osób, które wchodzą w kontakt z Twoją firmą. Słowo „lejek” odno-
si się do faktu, że zawsze (nawet jeśli jesteś asem sprzedaży i gwiazdą 
w swojej branży) osób wstępnie zainteresowanych jest dużo więcej niż 
tych, które dokonają zakupu. Zaprojektuj sekwencję działań dla osób, 
które trafiają do Twojej bazy mailingowej i z potencjalnych klientów 
mogą stać się klientami.

Elementy lejka to:

• reklama na Facebooku/ Instagramie/ banner
• content (interesujący post/ artykuł na blogu/ webinar/ video)
• strona www
• podstrona / landingpage z ofertą
• dobre hasła / wezwania do działania
• okienko opt-in / pop-up z opcją zapisu
• strona, która wyświetla się po zapisie
• sekwencja maili wysyłana przez system autoresponderowy

Wypisz pomysły na reklamy, które możesz umieścić w mediach społecznościowych
Tekst
Grafika
Jakie ciekawe treści (posty/ artykuły/ webinary eksperckie/ video) możesz 
umieścić w sieci jako przynętę?
W jaki sposób możesz zachęcić do zapisu do Twojej bazy mailingowej?
Jak będzie brzmiał tekst na okienku do zapisu / pop-upie?
Gdzie zostanie przekierowany odbiorca po zapisie do bazy?
Jaka z opcji pasuje najbardziej jako kolejne działanie po zapisie:
• zakup niedrogiego produktu (upselling)
• przekierowanie do interesujących treści
• wypełnienie ankiety
• inne
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Treść maila wysyłanego automatycznie po zapisie do bazy

Kolejne maile wysyłane po zapisie do bazy
Mail nr 1 
Tytuł:
Odstęp czasowy od zapisu:
Treść:
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Mail nr 2 
Tytuł:
Odstęp czasowy od zapisu:
Treść:

Mail nr 3 
Tytuł:
Odstęp czasowy od zapisu:
Treść:
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W jakich miejscach umieścisz swoją ofertę sprzedażową z linkiem do zakupu?
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LEJEK 
SPRZEDAŻOWY 
Lejek sprzedażowy to sekwencja działań, które podejmujesz w stosun-
ku do osób, które wchodzą w kontakt z Twoją firmą. Słowo „lejek” odno-
si się do faktu, że zawsze (nawet jeśli jesteś asem sprzedaży i gwiazdą 
w swojej branży) osób wstępnie zainteresowanych jest dużo więcej niż 
tych, które dokonają zakupu. Zaprojektuj sekwencję działań dla osób, 
które trafiają do Twojej bazy mailingowej i z potencjalnych klientów 
mogą stać się klientami.

Elementy lejka to:

• reklama na Facebooku/ Instagramie/ banner
• content (interesujący post/ artykuł na blogu/ webinar/ video)
• strona www
• podstrona / landingpage z ofertą
• dobre hasła / wezwania do działania
• okienko opt-in / pop-up z opcją zapisu
• strona, która wyświetla się po zapisie
• sekwencja maili wysyłana przez system autoresponderowy

Wypisz pomysły na reklamy, które możesz umieścić w mediach społecznościowych
Tekst
Grafika
Jakie ciekawe treści (posty/ artykuły/ webinary eksperckie/ video) możesz 
umieścić w sieci jako przynętę?
W jaki sposób możesz zachęcić do zapisu do Twojej bazy mailingowej?
Jak będzie brzmiał tekst na okienku do zapisu / pop-upie?
Gdzie zostanie przekierowany odbiorca po zapisie do bazy?
Jaka z opcji pasuje najbardziej jako kolejne działanie po zapisie:
• zakup niedrogiego produktu (upselling)
• przekierowanie do interesujących treści
• wypełnienie ankiety
• inne
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Treść maila wysyłanego automatycznie po zapisie do bazy

Kolejne maile wysyłane po zapisie do bazy
Mail nr 1 
Tytuł:
Odstęp czasowy od zapisu:
Treść:
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Mail nr 2 
Tytuł:
Odstęp czasowy od zapisu:
Treść:

Mail nr 3 
Tytuł:
Odstęp czasowy od zapisu:
Treść:



138 | BIZNESPLAN | LEJEK SPRZEDAŻOWYb

W jakich miejscach umieścisz swoją ofertę sprzedażową z linkiem do zakupu?



BIZNESPLAN | LEJEK SPRZEDAŻOWY | 139 b

LEJEK 
SPRZEDAŻOWY 
Lejek sprzedażowy to sekwencja działań, które podejmujesz w stosun-
ku do osób, które wchodzą w kontakt z Twoją firmą. Słowo „lejek” odno-
si się do faktu, że zawsze (nawet jeśli jesteś asem sprzedaży i gwiazdą 
w swojej branży) osób wstępnie zainteresowanych jest dużo więcej niż 
tych, które dokonają zakupu. Zaprojektuj sekwencję działań dla osób, 
które trafiają do Twojej bazy mailingowej i z potencjalnych klientów 
mogą stać się klientami.

Elementy lejka to:

• reklama na Facebooku/ Instagramie/ banner
• content (interesujący post/ artykuł na blogu/ webinar/ video)
• strona www
• podstrona / landingpage z ofertą
• dobre hasła / wezwania do działania
• okienko opt-in / pop-up z opcją zapisu
• strona, która wyświetla się po zapisie
• sekwencja maili wysyłana przez system autoresponderowy

Wypisz pomysły na reklamy, które możesz umieścić w mediach społecznościowych
Tekst
Grafika
Jakie ciekawe treści (posty/ artykuły/ webinary eksperckie/ video) możesz 
umieścić w sieci jako przynętę?
W jaki sposób możesz zachęcić do zapisu do Twojej bazy mailingowej?
Jak będzie brzmiał tekst na okienku do zapisu / pop-upie?
Gdzie zostanie przekierowany odbiorca po zapisie do bazy?
Jaka z opcji pasuje najbardziej jako kolejne działanie po zapisie:
• zakup niedrogiego produktu (upselling)
• przekierowanie do interesujących treści
• wypełnienie ankiety
• inne
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Treść maila wysyłanego automatycznie po zapisie do bazy

Kolejne maile wysyłane po zapisie do bazy
Mail nr 1 
Tytuł:
Odstęp czasowy od zapisu:
Treść:
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Mail nr 2 
Tytuł:
Odstęp czasowy od zapisu:
Treść:

Mail nr 3 
Tytuł:
Odstęp czasowy od zapisu:
Treść:
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W jakich miejscach umieścisz swoją ofertę sprzedażową z linkiem do zakupu?
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KLAROWNY ZYSK
Na czym jestem w stanie zarobić najszybciej?

Co mogę zacząć sprzedawać już dziś?

Na czym jestem w stanie zarobić najwięcej?

Jakie koszty mogę uciąć lub zminimalizować?

Na czym nie mogę oszczędzać?

 ”
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KLAROWNY ZYSK
Na czym jestem w stanie zarobić najszybciej?

Co mogę zacząć sprzedawać już dziś?

Na czym jestem w stanie zarobić najwięcej?

Jakie koszty mogę uciąć lub zminimalizować?

Na czym nie mogę oszczędzać?

 ”
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KLAROWNY ZYSK
Na czym jestem w stanie zarobić najszybciej?

Co mogę zacząć sprzedawać już dziś?

Na czym jestem w stanie zarobić najwięcej?

Jakie koszty mogę uciąć lub zminimalizować?

Na czym nie mogę oszczędzać?

 ”
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BIZNESMODEL
Jaki jest Twój główny produkt / usługa, na którym chcesz zarabiać?

Wypisz wszystkie stałe koszty operacyjne, jakie ponosisz.

Wypisz wszystkie koszty zmienne, jakie mogą się pojawić.

Ile musisz sprzedać tego produktu / usługi miesięcznie, żeby wyjść na 
zero?

Ile musisz sprzedać tego produktu / usługi miesięcznie, aby osiągnąć 
swoją optymalną kwotę zysku?

Jakie dodatkowe produkty / usługi możesz wprowadzić?
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BIZNESMODEL
Jaki jest Twój główny produkt / usługa, na którym chcesz zarabiać?

Wypisz wszystkie stałe koszty operacyjne, jakie ponosisz.

Wypisz wszystkie koszty zmienne, jakie mogą się pojawić.

Ile musisz sprzedać tego produktu / usługi miesięcznie, żeby wyjść na 
zero?

Ile musisz sprzedać tego produktu / usługi miesięcznie, aby osiągnąć 
swoją optymalną kwotę zysku?

Jakie dodatkowe produkty / usługi możesz wprowadzić?



152 | BIZNESPLAN | BIZNESMODELb



BIZNESPLAN | BIZNESMODEL | 153 b

BIZNESMODEL
Jaki jest Twój główny produkt / usługa, na którym chcesz zarabiać?

Wypisz wszystkie stałe koszty operacyjne, jakie ponosisz.

Wypisz wszystkie koszty zmienne, jakie mogą się pojawić.

Ile musisz sprzedać tego produktu / usługi miesięcznie, żeby wyjść na 
zero?

Ile musisz sprzedać tego produktu / usługi miesięcznie, aby osiągnąć 
swoją optymalną kwotę zysku?

Jakie dodatkowe produkty / usługi możesz wprowadzić?
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PROFIL MARKI
Trzy najważniejsze przymiotniki opisujące markę (patrz lista przymiot-
ników)

Emocje, które wywołuje

Oficjalne hasło

Obietnica zbawienia w jednym zdaniu

Archetyp marki

Hasztagi
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Marki pokrewne (wszystkie marki z którymi czuję „powinowactwo”, 
mogą być z innych branży)

Znane osoby, które mogłyby być fanami

Trzy podstawowe kolory

Czcionki

Playlista oddająca energię marki
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PROFIL MARKI
Trzy najważniejsze przymiotniki opisujące markę (patrz lista przymiot-
ników)

Emocje, które wywołuje

Oficjalne hasło

Obietnica zbawienia w jednym zdaniu

Archetyp marki

Hasztagi



158 | BIZNESPLAN | PROFIL MARKIb

Marki pokrewne (wszystkie marki z którymi czuję „powinowactwo”, 
mogą być z innych branży)

Znane osoby, które mogłyby być fanami

Trzy podstawowe kolory

Czcionki

Playlista oddająca energię marki
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PROFIL MARKI
Trzy najważniejsze przymiotniki opisujące markę (patrz lista przymiot-
ników)

Emocje, które wywołuje

Oficjalne hasło

Obietnica zbawienia w jednym zdaniu

Archetyp marki

Hasztagi



160 | BIZNESPLAN | PROFIL MARKIb

Marki pokrewne (wszystkie marki z którymi czuję „powinowactwo”, 
mogą być z innych branży)

Znane osoby, które mogłyby być fanami

Trzy podstawowe kolory

Czcionki

Playlista oddająca energię marki
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PROFIL MARKI 
OSOBISTEJ ”
Kim jestem

Co robię

3 przymiotniki

Supermoce

Główne rekwizyty

Ważny element w wyglądzie / stroju

Często powtarzane zdania

Słabość

Z kim się trzymam
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Z kim się NIE trzymam

Hasztagi

Inne charakterystyczne cechy
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PROFIL MARKI 
OSOBISTEJ ”
Kim jestem

Co robię

3 przymiotniki

Supermoce

Główne rekwizyty

Ważny element w wyglądzie / stroju

Często powtarzane zdania

Słabość

Z kim się trzymam
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Z kim się NIE trzymam

Hasztagi

Inne charakterystyczne cechy
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PROFIL MARKI 
OSOBISTEJ ”
Kim jestem

Co robię

3 przymiotniki

Supermoce

Główne rekwizyty

Ważny element w wyglądzie / stroju

Często powtarzane zdania

Słabość

Z kim się trzymam
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Z kim się NIE trzymam

Hasztagi

Inne charakterystyczne cechy
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SCEPTYCZNY 
KLIENT ”
Robisz listę wszystkich możliwych obiekcji, jakie może mieć Twój po-
tencjalny klient. Wypisujesz jego krytyczne, wątpiące, niedowierzające 
i sceptyczne myśli. To one powstrzymują go przed zakupem. Następnie 
prosisz o dodatkową porcję sceptycznych myśli znajome osoby, które 
wcielają się w rolę „sceptycznego klienta”. Potrzebujesz prawdopodob-
nych, trafnych i istotnych obiekcji. 

Następnie przy każdej obiekcji dopisujesz kilka pomysłów neutralizują-
cych obiekcję. To może być dosłowna odpowiedź - tekst, który umieścisz 
na przykład na stronie www, ale możliwe są też odpowiedzi wizualne, 
na przykład sesja „przed i po” będzie dobrym dowodem na umiejętności 
makijażystki albo specjalistki od homestagingu. 

Myśl

Pomysły na neutralizację
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Myśl

Pomysły na neutralizację
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SCEPTYCZNY 
KLIENT ”
Robisz listę wszystkich możliwych obiekcji, jakie może mieć Twój po-
tencjalny klient. Wypisujesz jego krytyczne, wątpiące, niedowierzające 
i sceptyczne myśli. To one powstrzymują go przed zakupem. Następnie 
prosisz o dodatkową porcję sceptycznych myśli znajome osoby, które 
wcielają się w rolę „sceptycznego klienta”. Potrzebujesz prawdopodob-
nych, trafnych i istotnych obiekcji. 

Następnie przy każdej obiekcji dopisujesz kilka pomysłów neutralizują-
cych obiekcję. To może być dosłowna odpowiedź - tekst, który umieścisz 
na przykład na stronie www, ale możliwe są też odpowiedzi wizualne, 
na przykład sesja „przed i po” będzie dobrym dowodem na umiejętności 
makijażystki albo specjalistki od homestagingu. 

Myśl

Pomysły na neutralizację
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Myśl

Pomysły na neutralizację
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SCEPTYCZNY 
KLIENT ”
Robisz listę wszystkich możliwych obiekcji, jakie może mieć Twój po-
tencjalny klient. Wypisujesz jego krytyczne, wątpiące, niedowierzające 
i sceptyczne myśli. To one powstrzymują go przed zakupem. Następnie 
prosisz o dodatkową porcję sceptycznych myśli znajome osoby, które 
wcielają się w rolę „sceptycznego klienta”. Potrzebujesz prawdopodob-
nych, trafnych i istotnych obiekcji. 

Następnie przy każdej obiekcji dopisujesz kilka pomysłów neutralizują-
cych obiekcję. To może być dosłowna odpowiedź - tekst, który umieścisz 
na przykład na stronie www, ale możliwe są też odpowiedzi wizualne, 
na przykład sesja „przed i po” będzie dobrym dowodem na umiejętności 
makijażystki albo specjalistki od homestagingu. 

Myśl

Pomysły na neutralizację
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Myśl

Pomysły na neutralizację
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STRATEGIA 
MARKETINGOWA
Wypisz wszystkie kanały marketingowe z jakich masz zamiar korzystać. 
Przy każdym kanale wypisz trzy główne typy treści jakimi będziesz się 
dzielić (np. zdjęcia zza kulis z energetycznym opisem, zdjęcie głównego 
produktu w najróżniejszych scenariach) i częstotliwość z jaką będziesz 
je publikować.

Kanał

3 typy treści
 b

 b

 b

Częstotliwość

Kanał

3 typy treści
 b

 b

 b

Częstotliwość
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Kanał

3 typy treści
 b

 b

 b

Częstotliwość

Kanał

3 typy treści
 b

 b

 b

Częstotliwość

W jaki sposób jestem w stanie budowanie świadomość swojej marki wśród nowych 
osób?
Działania:

Częstotliwość:

W jaki sposób jestem w stanie ocieplać relację z osobami, które już o mnie 
wiedzą?
Działania:

Częstotliwość:

W jaki sposób mogę zwiększać swoją sprzedaż?
Działania:

Częstotliwość:
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W jaki sposób mogę sprawiać, żeby klienci mnie polecali?
Działania:

Częstotliwość:

W jaki sposób mogę sprawiać, żeby klienci do mnie wracali?
Działania:

Częstotliwość:
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STRATEGIA 
MARKETINGOWA
Wypisz wszystkie kanały marketingowe z jakich masz zamiar korzystać. 
Przy każdym kanale wypisz trzy główne typy treści jakimi będziesz się 
dzielić (np. zdjęcia zza kulis z energetycznym opisem, zdjęcie głównego 
produktu w najróżniejszych scenariach) i częstotliwość z jaką będziesz 
je publikować.

Kanał

3 typy treści
 b

 b

 b

Częstotliwość

Kanał

3 typy treści
 b

 b

 b

Częstotliwość
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Kanał

3 typy treści
 b

 b

 b

Częstotliwość

Kanał

3 typy treści
 b

 b

 b

Częstotliwość

W jaki sposób jestem w stanie budowanie świadomość swojej marki wśród nowych 
osób?
Działania:

Częstotliwość:

W jaki sposób jestem w stanie ocieplać relację z osobami, które już o mnie 
wiedzą?
Działania:

Częstotliwość:

W jaki sposób mogę zwiększać swoją sprzedaż?
Działania:

Częstotliwość:
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W jaki sposób mogę sprawiać, żeby klienci mnie polecali?
Działania:

Częstotliwość:

W jaki sposób mogę sprawiać, żeby klienci do mnie wracali?
Działania:

Częstotliwość:
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STRATEGIA 
MARKETINGOWA
Wypisz wszystkie kanały marketingowe z jakich masz zamiar korzystać. 
Przy każdym kanale wypisz trzy główne typy treści jakimi będziesz się 
dzielić (np. zdjęcia zza kulis z energetycznym opisem, zdjęcie głównego 
produktu w najróżniejszych scenariach) i częstotliwość z jaką będziesz 
je publikować.

Kanał

3 typy treści
 b

 b

 b

Częstotliwość

Kanał

3 typy treści
 b

 b

 b

Częstotliwość
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Kanał

3 typy treści
 b

 b

 b

Częstotliwość

Kanał

3 typy treści
 b

 b

 b

Częstotliwość

W jaki sposób jestem w stanie budowanie świadomość swojej marki wśród nowych 
osób?
Działania:

Częstotliwość:

W jaki sposób jestem w stanie ocieplać relację z osobami, które już o mnie 
wiedzą?
Działania:

Częstotliwość:

W jaki sposób mogę zwiększać swoją sprzedaż?
Działania:

Częstotliwość:
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W jaki sposób mogę sprawiać, żeby klienci mnie polecali?
Działania:

Częstotliwość:

W jaki sposób mogę sprawiać, żeby klienci do mnie wracali?
Działania:

Częstotliwość:
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FACEBOOK 
- STRATEGIA
Zaznacz, które z facebookowych działań planujesz:
a) własny fanpage 
nazwa:
b) własna grupa
nazwa:
c). transmisje live
d) płatne reklamy
e) instalacja chat bota
Jakie są moje 3 najważniejsze cele związane z obecnością na Facebooku?

Jak często i w jakich godzinach planuję publikować posty?

Typy postów, które budują zaangażowanie i które będę publikowała

Moje transmisje będą przeznaczone dla
znajomych (profil osobisty)
fanów strony (fanpage)
członków grupy

Będą odbywał się co             i trwały.
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Tematyka:
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FACEBOOK 
- STRATEGIA
Zaznacz, które z facebookowych działań planujesz:
a) własny fanpage 
nazwa:
b) własna grupa
nazwa:
c). transmisje live
d) płatne reklamy
e) instalacja chat bota
Jakie są moje 3 najważniejsze cele związane z obecnością na Facebooku?

Jak często i w jakich godzinach planuję publikować posty?

Typy postów, które budują zaangażowanie i które będę publikowała

Moje transmisje będą przeznaczone dla
znajomych (profil osobisty)
fanów strony (fanpage)
członków grupy

Będą odbywał się co             i trwały.
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Tematyka:
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FACEBOOK 
- STRATEGIA
Zaznacz, które z facebookowych działań planujesz:
a) własny fanpage 
nazwa:
b) własna grupa
nazwa:
c). transmisje live
d) płatne reklamy
e) instalacja chat bota
Jakie są moje 3 najważniejsze cele związane z obecnością na Facebooku?

Jak często i w jakich godzinach planuję publikować posty?

Typy postów, które budują zaangażowanie i które będę publikowała

Moje transmisje będą przeznaczone dla
znajomych (profil osobisty)
fanów strony (fanpage)
członków grupy

Będą odbywał się co             i trwały.
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Tematyka:
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INSTAGRAM 
- STRATEGIA
Pierwsze wrażenie, które odniesie ktoś, kto wejdzie na mojego Insta-
grama to...

3 konta, które mnie inspirują
 b

 b

 b

Typy zdjęć, które będę wrzucać 
(selfie/ kompozycje/ przedmioty/ ludzie/ pejzaże itd...)

Nie będę publikować

Częstotliwość

Konta, które będę śledzić, komentować, tagować

Ulubione filtry
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Moje główne hasztagi
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INSTAGRAM 
- STRATEGIA
Pierwsze wrażenie, które odniesie ktoś, kto wejdzie na mojego Insta-
grama to...

3 konta, które mnie inspirują
 b

 b

 b

Typy zdjęć, które będę wrzucać 
(selfie/ kompozycje/ przedmioty/ ludzie/ pejzaże itd...)

Nie będę publikować

Częstotliwość

Konta, które będę śledzić, komentować, tagować

Ulubione filtry
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Moje główne hasztagi
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INSTAGRAM 
- STRATEGIA
Pierwsze wrażenie, które odniesie ktoś, kto wejdzie na mojego Insta-
grama to...

3 konta, które mnie inspirują
 b

 b

 b

Typy zdjęć, które będę wrzucać 
(selfie/ kompozycje/ przedmioty/ ludzie/ pejzaże itd...)

Nie będę publikować

Częstotliwość

Konta, które będę śledzić, komentować, tagować

Ulubione filtry
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Moje główne hasztagi
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STRONA WWW
Pierwsze wrażenie

Lista zakładek/podstron

Nagłówek

Pop up

Okienka opt-in

Inne ważne elementy
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STRONA WWW
Pierwsze wrażenie

Lista zakładek/podstron

Nagłówek

Pop up

Okienka opt-in

Inne ważne elementy
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STRONA WWW
Pierwsze wrażenie

Lista zakładek/podstron

Nagłówek

Pop up

Okienka opt-in

Inne ważne elementy
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SCENARIUSZ 
ROZWOJU
Trzy prawdopodobne wydarzenia, które mogą mieć miejsce w przyszło-
ści i wpłyną na to, co robię (np. ciąża, przeprowadzka, nasycenie rynku, 
pojawienie się nowej technologii)

1.

2.

3.

W każdym z tych przypadków:

Jakie szanse stwarza taki rozwój wypadków?
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Jakie zagrożenia niesie ze sobą?

Jakie zmiany będą konieczne do wprowadzenia w modelu biznesowym?
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Moja wizja biznesu za rok

Jestem
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Zarabiam

Robię
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Mam

Współpracuję z 
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Tworzę 

Zrezygnowałam z 
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Moja wizja biznesu za 5 lat

Jestem



210 | BIZNESPLAN | SCENARIUSZ ROZWOJUb

Zarabiam

Robię
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Mam

Współpracuję z 
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Tworzę 

Zrezygnowałam z 
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SCENARIUSZ 
ROZWOJU
Trzy prawdopodobne wydarzenia, które mogą mieć miejsce w przyszło-
ści i wpłyną na to, co robię (np. ciąża, przeprowadzka, nasycenie rynku, 
pojawienie się nowej technologii)

1.

2.

3.

W każdym z tych przypadków:

Jakie szanse stwarza taki rozwój wypadków?
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Jakie zagrożenia niesie ze sobą?

Jakie zmiany będą konieczne do wprowadzenia w modelu biznesowym?
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Moja wizja biznesu za rok

Jestem
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Zarabiam

Robię
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Mam

Współpracuję z 
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Tworzę 

Zrezygnowałam z 
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Moja wizja biznesu za 5 lat

Jestem
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Zarabiam

Robię
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Mam

Współpracuję z 
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Tworzę 

Zrezygnowałam z 
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SCENARIUSZ 
ROZWOJU
Trzy prawdopodobne wydarzenia, które mogą mieć miejsce w przyszło-
ści i wpłyną na to, co robię (np. ciąża, przeprowadzka, nasycenie rynku, 
pojawienie się nowej technologii)

1.

2.

3.

W każdym z tych przypadków:

Jakie szanse stwarza taki rozwój wypadków?
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Jakie zagrożenia niesie ze sobą?

Jakie zmiany będą konieczne do wprowadzenia w modelu biznesowym?
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Moja wizja biznesu za rok

Jestem
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Zarabiam

Robię
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Mam

Współpracuję z 
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Tworzę 

Zrezygnowałam z 
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Moja wizja biznesu za 5 lat

Jestem
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Zarabiam

Robię
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Mam

Współpracuję z 
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Tworzę 

Zrezygnowałam z 
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BIZNESPLAN  
NA A4
Klienci: Obietnica:

Produkty/usługi: Kluczowe działania:

Kanały promocji:

Szacowany przychód miesięczny: Główne koszty:
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BIZNESPLAN  
NA A4
Klienci: Obietnica:

Produkty/usługi: Kluczowe działania:

Kanały promocji:

Szacowany przychód miesięczny: Główne koszty:
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BIZNESPLAN  
NA A4
Klienci: Obietnica:

Produkty/usługi: Kluczowe działania:

Kanały promocji:

Szacowany przychód miesięczny: Główne koszty:
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TEKSTY

WIZYTÓWKA
Wizytówka Twojego biznesu to 3-5 zdaniowy tekst, który masz gotowy, 
zawsze pod ręką i tak jak prawdziwą papierową wizytówkę, możesz go 
w każdej chwili wyciągnąć i wkleić na przykład do maila, w którym mu-
sisz przedstawić się komuś, kto o Tobie nie słyszał. Tekst ów wykorzy-
stasz na stronie, w social mediach, wszędzie tam, gdzie trzeba krótko 
i zwięźle powiedzieć kim jesteś i co robisz. Uwaga - dobra wizytówka 
nie jest banalna i nudna! Dobra wizytówka, oprócz tego, że jasno mówi 
co robisz i dla kogo, wywołuje emocje. Podkreśla Twoje atuty jak pro-
fesjonalny makijaż. Wywołuje uśmiech. Puszcza oko. Śmiało informu-
je o Twojej mocy - zasięgu, wpływie albo wizji. Odróżnia Cię od innych 
osób, które robią to samo, co Ty.

Moja wizytówka:
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MANIFEST
Manifest jest listem miłosnym napisanym przez chwilę obecną do Przy-
szłości. Jest pełen energii i dlatego ma często dużo wykrzykników. I po-
wtórzeń! Co nadaje mu rytmu! Na przykład każde zdanie zaczyna się od 
„wierzę w ...”, jak słynna wyliczanka Audrey Hepburn („Wierzę w kolor 
różowy. Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę 
w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silną, gdy wszystko wy-
daje się iść w niewłaściwym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny 
są najpiękniejszymi dziewczynami. Wierzę, że jutro jest inny dzień i ... 
wierzę w cuda.”)

Manifest ocieka entuzjazmem. Każde słowo wibruje. Manifest jest de-
klaracją. Zawsze ma w sobie śmiałość i magię. Mówi o tym, co jest dla 
Ciebie ważne. W co wierzysz. Czego pragniesz. 

Manifest pełen jest obrazów („widmo krąży po Europie” - początek 
Manifestu Komunistycznego) i wezwań do działania („proletariusze 
wszystkich krajów, łączcie się!”). Może być kolażem jak manifest firmy 
Lululemon, poetycką odezwą albo tekstem, który da się doskonale prze-
robić na piosenkę.

Po przeczytaniu manifestu krew powinna czytelnikowi szybciej krążyć 
w żyłach i powinien on mieć poczucie, że lepiej rozumie Ciebie i Twój 
świat i mieć ochotę dołączyć do Twojej rewolucji.

Mój manifest:
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MOJE BIO
Jest to krótki, kilkuzdaniowy opis Twojej osoby. Umieszczasz go w swo-
ich materiałach. Często podsyłasz go innym. Partnerom, którzy zapra-
szają Cię do udziału w wydarzeniach. Mediom. Dobre bio jest czymś 
więcej niż wyliczanką dyplomów i firm, dla których pracowałaś. Dobre 
bio mówi o tym, kim jesteś, co robisz, ale rysuje też Twój obraz. Musi 
być krótkie, więc z konieczności pomija fakty mniej istotne na rzecz 
uwypuklenia najważniejszych. Bio może ewoluować. Możesz mieć kil-
ka wersji. Na potrzeby tego ćwiczenia napisz trzy wersje swojego bio. 
Suchą. Brokatową. Właściwą. Sucha zawiera tylko najważniejsze fakty. 
Brokatowa podkręca fakty i, nie zmieniając ich, stawia Cię w absolutnie 
doskonałym świetle. Właściwa wersja jest doskonałą mieszanką obu 
poprzednich.
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STRONA O MNIE
Wbrew pozorom dobra strona „o mnie” (czyli jedna z zakładek na Twojej 
www) nie musi być dłuższą wersją Twojego bio. „Strona o mnie” jest jak 
tajny agent ze specjalną misją. Jej celem jest nawiązanie emocjonalnej 
relacji z Twoim potencjalnym klientem. Chodzi o to, aby osoba, która ją 
czyta i ogląda, poczuła czy ma ochotę wejść w bliższą relację, zaufać Ci 
i ostatecznie zapłacić za Twoje usługi. Dlatego całkiem udanym przepi-
sem na stronę „o mnie” jest

• Odwołanie się do najważniejszego problemu osoby czytającej

• Efekt empatii - podkreślenie, że samemu było się w takiej sytuacji 
lub wyrażenie zrozumienia

• Przedstawienie „obietnicy zbawienia”

• Przedstawienie „dowodów słuszności” i punktów prestiżu

• Okraszenie całości „osobistymi okruchami”

• Przedstawienie wezwania do działania

• Zaoferowanie czegoś w zamian za zapis na listę mailingową

Moja strona „o mnie”:
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ENTUZJASTYCZNE 
OPISY 
PRODUKTÓW LUB 
USŁUG
Dobre opisy produktów lub usług wychodzą poza opis cech i korzyści. 
Dobre opisy zachęcają do działania, uwodzą, dotykają czułych punktów. 
Napisz kilka zdań o każdej rzeczy, którą oferujesz, i tchnij w te opisy en-
tuzjazm. Ten sam, z którym opowiadasz przyjaciółce o fantastycznym 
serialu, genialnych wakacjach czy nowym miejscu, które koniecznie mu-
sicie odwiedzić. Inspiruj się dobrymi opisami z innych branży - stwórz 
własną listę inspirujących przykładów.

Produkt 1 / Usługa 1

Produkt 2 / Usługa 2

Produkt 3 / Usługa 3
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WZORY MAILI 
„CZEŚĆ”, 
„DZIĘKUJĘ”, „JAK 
MOGĘ POMÓC”
Te trzy typy maili to fundament metody „150 wiadomości”. Każdy mail, 
który wyślesz powinien oczywiście być spersonalizowany, ale warto 
mieć przygotowany prosty szablon do personalizacji i przećwiczyć pisa-
nie tego typu wiadomości „na sucho”.

Celem maila „CZEŚĆ” jest przedstawienie się i nawiązanie relacji z kimś, 
kto być może nas nie zna i o nas nie słyszał, albo nas zna, ale nie wie 
czym się zajmujemy. To może być blogerka, którą podziwiasz, kolega 
z podstawówki, daleka ciotka. Celem maila jest powiedzenie co robi-
my, ewentualna sugestia, że jeśli znają kogoś, komu możemy pomóc, 
to można te osoby do nas wysyłać. Czasem możemy wysłać link do 
darmowych treści, które mogą zainteresować daną osobę (własnych 
lub cudzych). Jest to mail z gatunku miłych, niezobowiązujących nie-
spodzianek. Nie prosimy o nic, ani nie reklamujemy nachalnie naszych 
usług. Machamy z daleka uśmiechając się przyjaźnie.

Celem maila „DZIĘKUJĘ” jest wyrażenie wdzięczności - wysyłamy go do 
naszych kibiców i fanów, sprawiając, że poczują się wyjątkowo i zrobi się 
im bardzo miło. Wysyłamy go do osób, których nie znamy, a które nas 
autentycznie i głęboko inspirują. Dziękujemy im za to co robią. Możemy 
wysłać link do naszej ulubionej piosenki, albo do jakiejś innej rzeczy, 
która może je zainteresować.

Celem maila „W CZYM MOGĘ POMÓC” jest zasugerowanie, że nasze pro-
dukty / usługi to coś, o czym być może nasz odbiorca śni. Nie chodzi 
o mail sprzedażowy. Piszemy albo do byłych klientów, pytając co u nich 
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słychać i czy mają nowe problemy / potrzeby, którymi chcą się z nami 
podzielić. Piszemy do osób, które wyraźnie powiedziały, że są zaintere-
sowane lub poszukują kogoś takiego, jak my. Piszemy do osób, które śle-
dzimy w sieci i które odbieramy jako potencjalnych idealnych klientów. 
Piszemy lekko, nienachalnie, niezobowiązująco. Piszemy tak, że nawet 
jeśli ktoś w danym momencie nas zupełnie nie potrzebuje to i tak od-
bierze naszą wiadomość jako coś miłego.

Mail CZEŚĆ
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Mail DZIĘKUJĘ

Mail W CZYM MOGĘ POMÓC
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WZÓR MAILA 
Z PROŚBĄ 
O OPINIĘ
Podręczny wzór, który wysyłasz do swoich klientów w najbardziej do-
godnym momencie (świeżo po warsztacie, kilka tygodni po zakupie 
książki, po zakończeniu procesu coachingowego). Pamiętając o tym, że 
ludzie są leniwi, że nie chce im się pisać opinii, że pisanie opinii kojarzy 
się im z pisaniem wypracowania w liceum i że jeśli nie są zachwyceni 
naszym produktem i usługą, również nie będą mieli ochoty nic do nas 
napisać (chyba, że są całkiem rozczarowani, wtedy napiszą sami), zada-
jemy kilka krótkich, błyskotliwych pytań. W ten sposób nie skazujemy 
klienta na męki pisania samodzielnej, dłuższej odpowiedzi. Elegancką 
opinię możemy skleić z odpowiedzi na poszczególne pytania, zawsze 
wysyłając do akceptacji i pytając o zgodę.

Moje pytania
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WZÓR MAILA DO 
MEDIÓW
Dobry mail, który wywoła zainteresowanie dziennikarza, jest spersona-
lizowany, krótki, jasno podkreślający wartość naszej historii dla czytel-
ników/ odbiorców/ słuchaczy. 

Przedstaw się i uzasadnij dlaczego piszesz do danej osoby

Krótko napisz czym się zajmujesz (możesz użyć tekstu-wizytówki)

Zaproponuj na jaki temat jesteś w stanie się wypowiedzieć, albo pod-
kreśl co takiego w Twojej historii może zainteresować odbiorców.

Pożegnaj się w ujmujący sposób.
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LISTY

STOP LISTA
Tych rzeczy nie będę już robić. Rezygnuję z nich. To mi nie służy.

 b

 b

 b

 b

 b

 b

 b

 b



258 | LISTY | STOP LISTAb



LISTY | LISTA POMYSŁÓW KTÓRE DODAJĄ MI SKRZYDEŁ | 259 b

LISTA POMYSŁÓW, 
KTÓRE DODAJĄ MI 
SKRZYDEŁ
Tutaj zapisuję wszystkie pomysły związane z moimi biznesem

 b

 b

 b

 b

 b

 b

 b
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LISTA PYTAŃ, 
KTÓRE WSZYSCY 
MI / SOBIE 
ZADAJĄ
O to wszyscy mnie pytają. Tego nie wiedzą osoby początkujące. To jest 
lista pytań, które zawsze padają na wstępie (ta lista może służyć jako 
inspiracja dla sekcji FAQ, dla postów blogowych, dla tematów transmisji 
live itp.)

 b

 b

 b

 b

 b



262 | LISTY | LISTA PYTAŃ, KTÓRE WSZYSCY MI/SOBIE ZADAJĄb



LISTY | LISTA POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO KUPIĆ MOJE PRODUKTY/USŁUGI | 263 b

LISTA POWODÓW 
DLA KTÓRYCH 
WARTO KUPIĆ 
MOJE PRODUKTY/
USŁUGI

 b

 b

 b

 b

 b
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LISTA OSÓB DO 
WSPÓŁPRACY
Z tymi osobami chciałabym współpracować - jako z podwykonawcami 
albo ambasadorami mojej marki, albo współtwórcami wydarzeń, albo 
na zasadzie wzajemnej promocji - wypisuję tu wszystkie dobre dusze.

 b

 b

 b

 b

 b

 b

 b
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LISTA 
INSPIRUJĄCYCH 
OSÓB/ MIEJSC/ 
WYDARZEŃ
Te osoby będę śledzić. Tu chcę bywać. Tutaj moja marka mogłaby się 
pojawić.

 b

 b

 b

 b

 b

 b
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LISTA MEDIÓW, 
W KTÓRYCH 
CHCIAŁABYM 
ZOBACZYĆ MÓJ 
BIZNES
Audycje radiowe, podcasty, programy TV, magazyny, gazety, blogi, vlogi, 
portale ...

 b

 b

 b

 b

 b
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LISTA POMYSŁÓW 
NA CIEKAWE 
TREŚCI (NA 
BLOGA, DO 
NEWSLETTERA 
ITP.)
O tym moi odbiorcy chętnie by posłuchali!

 b

 b

 b

 b
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LISTA 
KONURENCYJNYCH, 
POKREWNYCH 
BIZNESÓW

 b

 b

 b

 b

 b

 b

 b
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LISTA MNIEJ 
LUB BARDZIEJ 
SZALONYCH 
POMYSŁÓW DO 
ZREALIZOWANIA 
(PÓŹNIEJ)
Bezpieczne miejsce, szuflada do przechowywania pomysłów do zreali-
zowania w późniejszym terminie

 b

 b

 b

 b
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LISTA POMYSŁÓW 
NA WPRAWIENIE 
KLIENTÓW, 
FANÓW 
I FOLLOWERSÓW 
W ZACHWYT
Niech zbierają szczęki z podłogi!

 b

 b

 b

 b
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