PROGRAM 2018/19
Na początku września, przed startem Szkoły, przylatuje do Ciebie w paczce:
Biznesstarter (zeszyt ćwiczeń, w poręcznym formacie A5), z rozpisaną na etapy podróżą od
idei do biznesu, ćwiczenia obejmują m.in.
Biznesplan / Personę / Mapę empatii klienta / Strategię marketingową / USP / Mapę
konkurencji / Ścieżkę klienta / Elevator pitch / Teksty na stronę, itp.
Latający Codziennik(dziennikoplanner do codziennego użytku)
Karty kolabowe(zestaw kart do udziału w kolabach, patrz niżej, o co chodzi)
Plakatz rozrysowaną "planszą podróży"
---Codziennikpomoże Ci stworzyć codzienny nawyk notowania najważniejszych zadań,
intencji dnia oraz praktykowania wdzięczności, co do której nawet współcześni naukowcy
mają jasność, że jest antidotum na lęki.
Każdy miesiąc ma inny temat przewodni. Oznacza to, że na początku miesiąca dostajesz
zestaw zadań (mają one charakter propozycji, wybierasz te, które Ci pasują), masz okazję
do samodzielnego nazwania swoich “braków”, czyli zbadania, czego nie wiesz w danym
temacie, a także masz możliwość zakomunikowania swoich potrzeb (np. przez wysłanie
pytań ekspertom). Co miesiąc będzie okazja do pracy z ekspertem z wybranego obszaru.
Najczęściej praca ta będzie miała formę masterclassów, czyli lekcji na żywo (on-line),
poprzedzonej dokładnym zbadaniem potrzeb grupy.
Wrzesień to miesiąc, w którym zapoznajemy się ze strukturą, sobą nawzajem i projektujemy
swoją podróż. Tematem października są Pieniądze. Tematem listopada Story. Tematem
grudnia Marka. Tematem stycznia Strona www. Tematem lutego Social Media. Tematem
marca Społeczność. Tematem kwietnia Networking. Maj to miesiąc podsumowań.
Cały czas będziesz miała dostęp do Biblioteki. Znajdziesz w niej zestaw filmików
instruktażowych oraz kolekcję porad, ściąg, polecanych narzędzi i przykładów dobrych
praktyk.
Filmiki obejmują następujące tematy:
Facebook: zakładanie fanpage/grupy/FB live/ ustawianie
płatnych reklam / instalowanie piksela Facebooka na www; umieszczanie pliku audio lub video w
sieci/ tworzenie grafiki w programie Canva / tworzenie ebooka w programie Ridero / zakładanie bloga
na www.wordpress.com / załadanie konta na Instagramie / podpinanie pod swoją stronę Google
Analytics/ Newslettery:rejestracja, instalowanie okienka opt-in, pop up'ów, oferowanie pliku pdf lub
mp3 za zapis, autorespondery, thank you page / Landingpage:zakładanie i integracja z programem
newsletterowym.
W bibliotece znajdziesz też 120-minutowe szkolenie z tworzenia stron www na Wordpressie,
które pozwoli Ci zdecydować, czy jesteś w stanie tę umiejętność opanować samodzielnie, czy chcesz
wykupić dodatkowy kurs u jednej z polecanych przez nas osób, czy też wiesz, że chcesz komuś

zlecić wykonanie strony. W ramach szkoły otrzymasz płatny szablon Divi od ElegantThemes z
aktualizacjami na rok.

Co tydzień, w poniedziałek, odbywać się będą 90-minutowe warsztaty on-line, zwane
kolabami(od połączenia słów kolaboracja + laboratorium). Do wyboru będą dwa terminy:
godzina 10:00 rano oraz 19:00 wieczorem. Te godziny oraz dzień są stałe i nie będą ulegały
zmianie.
Będziemy korzystać z aplikacji Zoom, która umożliwia widzenie się i słyszenie, rozpoczęcie
spotkania w trybie webinarium i przejście do pracy w małych grupach (nagle, zamiast
prowadzącego, widzisz na ekranie trzy osoby i możesz z nimi swobodnie rozmawiać). Zoom
jest intuicyjny i bardzo prosty w obsłudze (nawet dla osób z zerową/niewielką wiedzą
techniczną/cyfrową). Podczas kolabów będziesz pracowała nad swoim biznesem w małej
grupie (skład za każdym razem będzie inny). Przebieg spotkania ułatwią specjalne karty
kolabowe, które każda uczestniczka będzie miała przed sobą. Karty pozwalają Ci
zdecydować, jaki jest najgorętszy temat na dany moment i nazwać to, czego potrzebujesz
(np. burza mózgu, pomoc w podjęciu decyzji, feedback, itd.), a także otrzymać to od grupy w
najbardziej optymalny sposób (każda karta zawiera prostą instrukcję).
Dwa razy w miesiącu(w pełnię i nów) odbywać się będą kręgi on-line, które będą okazją
do określenia celów na dany miesiąc oraz dokonania podsumowania i celebrowania
dokonań.
Zostaniesz - jeżeli będziesz chciała - połączona z innymi kobietami w 7-osobową grupę
(tak zwany team), który będzie się dodatkowo motywował i wspierał.
Dwa razy w miesiącubędą odbywały się mentorskie maratony z Agatą, czyli sesje
odpowiedzi na wszystkie pytania (na Zoomie), a raz w miesiącuteam złożony z ekspertów
(Agata & the Gang) będzie pracował nad "trudnymi przypadkami" podczas zoomowego
spotkania, zwanego “jam-session” (będzie spontanicznie, energetycznie i wirtuozersko) i
będzie pomagał danej osobie rozwinąć jej pomysł. Wszystkie spotkania będą nagrywane i
umieszczane w panelu szkoły.
Cały czas dostępna będzie tajna grupa na Facebooku- do rozmów, dzielenia się
pomysłami, itd.

