√ CHECKLISTA
[PORADNIK]

7 KROKÓW
DO BIZNESU [ONLINE]
z Blogiem lub Stroną Internetową.

7 Kroków do Biznesu [Online]
z Blogiem lub Stroną Internetową.
W tych 7 Krokach chcę Ci pokazać jak można
(a może powinno się) podejść do budowania
Biznesu [Online – i nie tylko].
Jest to prosty, orientacyjny przegląd, który ma
wprowadzić Cię w proces tworzenia Biznesu
i stania się Przedsiębiorcą.

1

Znajdź Twój Pomysł
/Tematykę/Produkt/Usługę ...

Po pierwsze, niech jest to coś co Ciebie interesuje,
[lub/i] co lubisz robić,[lub/i] w czym jesteś dobra/dobry, [lub/i]
do czego masz pasję. W innym wypadku będzie Ci na dłuższą
metę trudno. Po drugie, miej na uwadze że Twój pomysł powinien mieć jakąś wartość, rozwiązywać jakiś problem.
[Przydatne Video: "Jak znaleźć niszę na rynku?"]
*Linki na ostatniej stronie.

2

Weryﬁkacja Popytu

Sprawdź czy Twój pomysł/temat/produkt/usługa jest potrzebna w naszym świecie. Zrób dokładny research, znajdź swoją
konkurencję i dowiedz się jak najwięcej o Twojej grupie docelowej. Użyj Google KeyWordPlaner, Google Trends, Brand24,
Amazon, Facebook/LinkedIn Grupy/Fora tematyczne.

3

Zorganizuj się

Najpóźniej teraz spraw sobie jakiś notes lub kalendarz książkowy, załóż folder i plik tekstowy na komputerze. Opisz swój
pomysł, temat, cel jaki sobie wyznaczasz. Zapisz liki do stron,
zrzuty ekranu, zdjęcia etc. swojego researchu. Zrób listę
zasobów i umiejętności które będą potrzebne. Zrób pierwszą
kalkulację koniecznych wydatków/inwestycji i możliwych
zysków.

4

Model Biznesowy

6

Potencjalni Klienci

Ustal i opisz w jaki sposób chcesz zarabiać na Twoim pomyśle,

Teraz ostatecznie sprawdzimy zainteresowanie potencjalnych

z jakich kanałów dystrybucji chcesz korzystać, jak będzie

klientów. Opisz swój produkt/usługę, możesz (ale nie musisz)

wyglądać strategia marketingowa.

przestawić już ceny. Możesz zrobić to na przykład za pomocą

[Obejrzyj w tym celu Video: "Jak zarabiać w Internecie"]

Funpage'a i reklam na Facebooku, Ankiety na GoogleDocs, a
najlepiej tworząc LandingPage (prosta strona Internetowa) z

5

Nazwa i "wstępny" Design
Twojej Firmy/Marki

To moment aby przygotować się na testową styczność ze
światem zewnętrznym, aby pokazać i zaprezentować się
publicznie "Potencjalnym Klientom" {Krok 6.}. W tym celu

opisem Twojej usługi/produktu i formularzem do zapisu na
Twoją listę mailingową dla zainteresowanych.

7

Startujemy nasz Biznes!

dobrze jest mieć już Nazwę i "wstępny", ale profesjonalny

Jeśli uznasz Krok 6. za sukces, to czas aby już w pełni zamienić

Design. Możesz podjąć się sam temu wyzwaniu

Twój pomysł/produkt/temat/usługę w rzeczywistość. Wypro-

lub zlecić to profesjonaliście.

dukować Twój produkt, zbudować Stronę Internetową, stwor-

[Przydatne Videa: "Jak ustalić i stworzyć proﬁl swojej Firmy/Marki?"

zyć online-sklep, zacząć Bloga, nawiązać kontakt z konkretnym

i "Jak zrobić własne Logo / Logotyp?"]

potencjalnym klientem, wycenić i zrealizować usługę...
... z zapałem i pasją rozwiązywać problemy
i polepszać nasz świat :)

7 Kroków do Biznesu [Online]
z Blogiem lub Stroną Internetową.
Mam nadzieję że mogłem Ci w jakiś sposób
pomóc, że moglem przekazać Ci przydatną
wiedzę i że Twój zapał do wystartowania
własnego Biznesu jeszcze bardziej wzrósł.
Życzę Ci wszystkiego dobrego
na Twojej przedsiębiorczej drodze.
Dawid
PS. W razie jakichkolwiek pytań, pomysłów,
feedbacku śmiało do mnie pisz na:
info@dawid.online
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Kilka przydatnych linków
Video-Tutoriale

https://www.youtube.com/watch?v=DNzSMn_X93M
Jak znaleźć niszę na rynku?
https://www.youtube.com/watch?v=g_00xj7tTCg
Jak zarabiać w Internecie? Jak budować Biznes Online?
Jak ustalić i stworzyć proﬁl swojej Firmy/Marki?
https://www.youtube.com/watch?v=CxTyni2xz8E
Jak zrobić własne Logo / Logotyp?
https://www.youtube.com/watch?v=V2OIgCO1mFk
Strony/Portale/Narzędzia

Google KeyWord Planer (Planer słów kluczowych)
https://adwords.google.com/intl/pl_pl/home/tools/keywor

https://trends.google.pl/trends/?geo=PL
Google Trends (Czego szukają internauci)
Brand24 (Monitoringhttps://brand24.pl/
Internetu)
https://brand24.pl/
Amazon (Najpopularniejsze produkty/tematy)
https://www.amazon.de/gp/bestsellers
Freshmail (Skuteczny mailing i newslettery)
http://freshmail.com/a/jueju3qdu1/l

