Wrzesień fundamenty +
research

-

-

-

przygotujesz się do 9-miesięcznego lotu - pomożemy Ci na wiele sposobów mamy dla Ciebie lekkie, przejrzyste “karty pokładowe” na każdy miesiąc,
nagrania z ekspertami od mądrego zarządzania życiową energią i mapy, które
nie pozwolą Ci się zagubić po drodze;
zdecydujesz, jaką ścieżką będziesz lecieć przez najbliższe 9 miesięcy
(wyodrębniliśmy 5 ścieżek - biznes ekspercki, biznes usługowy, biznes oparty
o miejsce, biznes produktowy i mix) i dostaniesz listę rekomendacji dla każdej
ze ścieżek;
dowiesz się, jak powinien wyglądać dobry biznesplan i unikniesz wielu
błędów, które popełnia się na starcie;
dostaniesz narzędzia do badania rynku, swojej grupy docelowej, konkurencji,
a także ... samej siebie;
podczas dwóch wyzwań nauczysz się jak robić research w praktyce sprawność biznesowego Sherlocka przyda Ci się na całe życie.

Ponadto:
Dowiesz się jak legalnie testować swój pomysł na biznes bez rejestrowania
działalności gospodarczej (z Agą Zalewską z legalnienaonlajnie.pl)
Staniesz się częścią latającej społeczności - poznasz dużo nowych osób. Będziemy
zachęcać lokalne grupy do spotkań offline. Oprócz tego - jeżeli jesteś tym
zainteresowana - zostaniesz częścią 4-osobowej drużyny, która będzie miała funkcję
biznesowej grupy wsparcia i w jej ramach będą omawiane poszczególne zadania.
Na platformie znajdziesz nagrania audio, które uporządkują wszystkie ważne
zagadnienia związane z projektowaniem własnego biznesu i dodadzą Ci energii do
działania.
Wylatujesz z:
Przeprowadzonymi pogłębionymi badaniami rynku.

Październik oferta +
kalkulacje

-

-

-

przygotujesz ofertę, która rzuci potencjalnych klientów na kolana, a jeśli już
masz ofertę, zoptymalizujesz ją tak, aby idealnie trafiała w pragnienia i
problemy Twoich potencjalnych klientów;
w japońskim istnieje słowo, którego nie ma w innych językach: “age-otori”
opisujące stan po wyjściu od fryzjera, kiedy wyglądamy gorzej, niż przed, nam
chodzi o stan przeciwny - o euforię lub satysfakcję po skorzystaniu z Twojej
usługi lub produktu, roboczo nazwijmy ów stan “otafuku”;
zbadasz, co tak naprawdę sprawia w Twoim przypadku, że klient doznaje
#otafuku (to może nie być to, co myślisz!);
wycenisz ją w optymalny sposób, unikając zaniżania ceny (częste u
początkujących), jeśli masz już cennik - poddasz go gruntownemu audytowi;
określisz swoją “złotą kwotę”, czyli poziom zarobków, który Cię prawdziwie
satysfakcjonuje;
przetestujesz pod okiem doświadczonych praktyków, czy Twój pomysł
przyniesie Ci dochody o jakich marzysz (bezcenne!);
zaczniesz tworzyć swój biznesplan, który otrzyma indywidualną ocenę i
informację zwrotną.

Zgłosiło się do nas kilku właścicieli biznesów, którzy przez swoją niechęć do liczb i
tabelek “popłynęli”, ale wyciągnęli wnioski i dziś chcą się dzielić swoim know-how.
#Teamexcel zadba o to, żeby Twój biznes już na starcie stał się wacikoodporny.
Jeżeli zrozumiesz na tym etapie, że nie zarobisz na swoim pomyśle tyle, ile chcesz,
możesz wrócić na start i zmodyfikować swoje plany.
Temat pieniędzy i wyceny własnej pracy wielu osobom sprawia trudność. Wiemy to i
rozumiemy, i szykujemy różne pomoce, które pozwolą Ci te trudności pokonać.

Wylatujesz z:
Doszlifowaną ofertą i realistyczną kalkulacją.

Listopad story +
copy

-

-

-

podczas tygodniowego wyzwania rozciągniesz swoje pisarskie mięśnie,
rozpiszesz się i zobaczysz, na czym polega autentyczne, angażujące pisanie
(na FB, na IG , w mailach sprzedażowych, na stronie itp.);
Twoja kreatywność zostanie obudzona i pobudzona (to jest wspaniałe
uczucie);
na przykładzie małych marek zobaczysz “o co chodzi z tym całym
storytellingiem” i jak odpowiednio dobrane słowa i obrazy potrafią sprawić, że
Twoja marka poszybuje dokładnie tam, gdzie chcesz;
zdecydujesz się, które elementy będą ważne w Twoim “brand story”;
nazwiesz swoją wyjątkowość, co pozwoli Ci się radykalnie odróżnić od tego,
co proponuje konkurencja;
poznasz warsztat copywriterski od kuchni podczas lekcji o namingu, czyli o
znajdowaniu najlepszej nazwy dla Twojego biznesu;
stworzysz swój “elevator pitch”, czyli kilkuzdaniową odpowiedź na pytanie
“czym się zajmujesz”, wyćwiczysz ją i zapamiętasz, tak, że będziesz w stanie
ją powiedzieć - lekko i naturalnie, obudzona w środku nocy.

Wylatujesz z:
Opowieścią o tym kim jesteś i co robisz.

Grudzień - marka

-

-

jesteś Mercedesem czy Mini? Paolo Coelho czy Houellebecqiem? Bloody
Mary czy Pina Coladą? Nawet małe marki z niewielkimi budżetami mogą mieć
wielką osobowość, dowiesz się jak ją eksponować;
podejmiesz szereg kluczowych decyzji związanych z tym, jak się definiujesz i
co komunikujesz;
stworzysz moodboard, czyli wizualny kolaż oddający charakter Twojej marki;
zagłębisz się w temat archetypów marek i poczujesz, z którym z nich
najmocniej rezonujesz;
będziesz mieć możliwość uzyskania informacji zwrotnej o Twoich materiałach
wizualnych podczas audytów graficznych;
wymyślisz swój autorski “power look” i skompletujesz potrzebne do niego
elementy (strój, fryzura, dodatki), które sprawią, że będziesz czuć się dwa
razy bardziej pewna siebie - przyda się to do sesji zdjęciowych, wystąpień
publicznych itp.

Wylatujesz z:
Brandbookiem - zestawem wszystkich decyzji dotyczących marki opisanych w
jednym dokumencie.

Styczeń - Twój
biznes w sieci,
fundamenty

-

-

-

-

już wcześniej zrozumiesz, czy potrzebujesz mieć stronę połączoną z blogiem,
e-sklep, skromną stronę wizytówkę, zestaw stron lądowania, profile we
wszystkich mediach społecznościowych, czy może… zupełnie nie
potrzebujesz mieć strony www (szok!), albo wcale nie musisz działać na
Facebooku (szok!) i zgodnie z tą wiedzą rozplanujesz działania;
podczas lekcji dowiesz się, co strona www musi dla Ciebie robić, jeśli jest
stroną biznesu, a nie hobbystycznego projektu (częściowo bardzo
nieoczywiste rzeczy);
jeżeli potrzebujesz leadmagnetu, to podczas tygodniowego wyzwania
stworzysz go i wypuścisz w świat!
nasz cudowny zespół ekspertów wtajemniczy Cię w dziedziny, które być
może do tej pory były egzotyczne - takie jak tajniki pozycjonowania stron,
analizowania zachowań odwiedzających, tworzenia pięknych pop-upów i
dołączania e-sklepów do stron www;
zaprojektujesz swój indywidualny system bycia w sieci, odpowiadający
najlepiej potrzebom Twojego biznesu.

Wylatujesz z:
Projektem, mapującym jak Twój biznes ma być obecny w sieci, żeby
przyciągać do siebie idealnych klientów i generować przychody, o jakich
marzysz

Luty społeczność +
relacje

-

-

-

biznes zawsze dotyczy ludzi - czujących, oddychających stworzeń, Excel jest
ważny, ale to czy cyferki będą Ci się zgadzały zależy również od Twoich
umiejętności budowania autentycznych relacji, często nie z mityczną “grupą
docelową”, ale z konkretnymi osobami z krwi i kości, z PESELAMI,
bolączkami i marzeniami,
zrozumiesz i zdecydujesz, czy tworzenie społeczności to coś, czego Twój
biznes potrzebuje, czy też nie,
dostaniesz dużo wskazówek jak społeczność tworzyć i prowadzić od
praktyków, czyli osób, które z wielkim sukcesem stworzyły żywe,
zaangażowane społeczności wokół swoich biznesów,
w walentynkowym wyzwaniu przetestujesz strategie rozkochiwania w sobie
klientów i sprawiania, że nie będą mogli przestać o Tobie myśleć,
poznasz sekrety tworzenia “biznesów relacyjnych”, których kołem
zamachowym są dobre relacje i sztuka ich podtrzymywania,

Wylatujesz:
zakochana w swoich klientach i w tym, co dla nich robisz

Marzec social media +
system promocji

-

dowiesz się jak systematycznie pojawiać się w mediach społecznościowych
ze swoją ofertą, nie stając się niewolnikiem lajków i serduszek;
stworzysz własny system, idealnie równoważący komunikację sprzedażową i
nie-sprzedażową;
zdecydujesz się na skoncentrowanie energii tylko na tych kanałach i
działaniach, które mają dla Ciebie sens;
nasi eksperci poprowadzą Cię za rękę przez zawiłości tworzenia profilu
eksperckiego na LinkedInie, nagrywania wciągających Instastories, czy
tworzenia kampanii reklamowych na Facebooku, które nie przepalają
budżetu.

Wylatujesz z:
systemem promocji biznesu w social media, który Cię nie krępuje, nie obciąża i
działa

Kwiecień networking +
współpraca

-

-

stworzysz “mapę networkingową”, czyli zbadasz kim są kluczowi aktorzy w
Twoim obszarze działania i stworzysz plan ich poznania;
dowiesz się jak pisać maile “do grubszych ryb”, które mają wielką szansę na
pozytywny odzew, a czego należy unikać;
dowiesz się jakie są najlepsze praktyki w zakresie budowania lotnych
zespołów do pracy nad projektami i jak będąc małym biznesem mądrze
delegować zadania i od początku współpracować z podwykonawcami,
przez praktyczne spotkania z ekspertami nabierzesz śmiałości do
wychodzenia z różnymi propozycjami do różnych graczy w Twoim otoczeniu.

Wylatujesz z:
mapą networkingową i planem działania

Maj bezinwazyjna
sprzedaż

-

-

-

-

w zależności od tego jakiego typu masz biznes, poznasz najlepsze praktyki
związane ze sprzedażą on-line produktów cyfrowych (anatomia dobrego
launchu, sprzedaż podczas wyzwań), produktów fizycznych oraz sprzedażą
usług (online i offline);
nauczysz się upraszczać ścieżkę, którą klient musi przebyć od uczucia
zainteresowania ofertą, do zakupu;
poznasz w praktyce rewolucyjną metodę sprzedaży usług podczas rozmowy
telefonicznej oraz wstępnej konsultacji;
dowiesz się jak dołączyć system afiliacyjny do swojego biznesu (oczywiście, o
ile zechcesz), który włączy partnerów do promocji i sprzedaży Twoich
produktów w zamian za procent afiliacyjny;
dowiesz się jakiego rodzaju działania (zarówno techniczne rozwiązania, jak i
“miękkie” zachowania z obszaru komunikacji) zwiększają sprzedaż i
sprawiają, że klient do nas wraca i nas poleca;
a to wszystko w duchu sprzedaży bezinwazyjnej, bez manipulacji, nacisków i
konieczności działań akwizytorskich

Wylatując ze Szkoły
masz za sobą wszystkie etapy tworzenia własnego biznesu, na koniec
zdobywasz umiejętności, dzięki którym Twoja praca będzie przynosić
wymierny dochód.

