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Jak skutecznie prowadzić Blog 

i pasywnie na nim zarabiać 

 

Czyli o tym, w jaki sposób w dzisiejszych czasach skutecznie prowadzić blog, 

aby doprowadzić do spieniężenia działań niezależnie od tego, co chcesz 

promować i sprzedawać. 

 

 

 

 

 

Ten raport nie gwarantuje Ci uzyskania dochodów ani nie stanowi żadnej 

obietnicy zarobku. Pokazuje on, w jaki sposób zamienić istniejący blog lub 

odpowiednio zaplanować nowy tak, aby służył zarabianiu pieniędzy. Efekty,  

a także wielkość uzyskanych z niego dochodów zależą tylko i wyłącznie od 

zastosowania przedstawionych w nim [raporcie] informacji, a także od treści 

merytorycznej w oparciu, o którą prowadzony jest blog. 

 

 

 

 

 

Każdy konkretny rezultat jest wynikiem Twojego zaangażowania,  

determinacji i działania. 
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Kim jestem 

Nazywam się Grzegorz Ciupek i od 2010 

roku uczę się od najlepszych specjalistów z zakresu 

marketingu internetowego z całego świata -  

w szczególności ze Stanów Zjednoczonych - którzy 

są absolutnymi prekursorami i liderami, jeśli 

chodzi o sprzedaż internetową. 

Ponadto jestem autorem bestselleru Jak w 30 dni 

stworzyć swoje internetowe imperium, gdzie opisuję m.in. 

budowę systemu, który może stać się Twoim prawdziwym 

imperium ONLINE, dzięki któremu zbudujesz swój 

wymarzony system i za pomocą, którego zarobisz  

i będziesz stale zarabiał pieniądze w internecie. Więcej o 

tym e-booku możesz przeczytać na stronie:  

„JAK W 30 DNI STWORZYĆ SWOJE INTERNETOWE 

IMPERIUM” 

Od kilku lat zarabiam, a także utrzymuję siebie  

i rodzinę sprzedając swoje produkty w Internecie, a także produkty/usługi innych 

osób oraz firm. Nie osiągnąłbym wysokich wyników sprzedażowych, gdybym nie 

wykorzystywał jednego z najważniejszych narzędzi potrzebnych do promocji  

i budowy bazy potencjalnych swoich klientów - BLOGU. 

Zapytasz pewnie, czy prowadzenie blogu to łatwa sprawa? Co dzisiaj jest 

łatwego? Pewnie nieraz spotkałeś się z informacjami i obietnicami, że założysz 

blog, będzie super, będą pieniądze i takie tam podobne pierdoły   

 

Kiedy zaczynałem, popełniłem wszystkie błędy, jakie można było popełnić 

począwszy od złej tematyki, przez brak regularności skończywszy na totalnej 

klapie. 

Dzisiaj pokażę Ci, czego należy unikać przy prowadzeniu blogu oraz 

wytłumaczę, w jaki sposób poukładać wszystkie jego elementy, aby służył Ci on, 

jako narzędzie pracy i przyniósł efekty w postaci pieniędzy. 

 

Dlaczego blog 

Blog stanowi świetną alternatywę dla osób, które nie posiadają pieniędzy 

na płatną promocję, a jak wiesz płatna reklama może być bardzo efektywna 

zwłaszcza wtedy, gdy karmimy pieniędzmi portale, na których ją wystawiamy  

http://ebook.internetoweimperium.pl/
http://ebook.internetoweimperium.pl/
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Co do bloga – zamieszczony na nim post widnieje tam zawsze i w dodatku 

jest darmowy, a co za tym idzie - przyciąga uwagę osób zainteresowanych przez 

miesiące, a może nawet i lata od momentu jego opublikowania. Cała sztuka 

polega na tym, aby skupić na nim uwagę odbiorców, ale o tym jak to zrobić, 

powiem Ci później. 

Należy także dodać, że jest on genialnym, przez wielu niedostrzeganym, 

narzędziem służącym do rozwijania programów partnerskich oraz biznesu MLM. 

Pomaga skupiać wokół siebie osoby, które same wyjdą z inicjatywą nawiązania  

z Tobą współpracy, a Ty – jak to w praktyce często bywa - nie będziesz musiał 

się prosić, aby ktoś dołączył do Twojego zespołu. Tak więc blog może być: 

 uzupełnieniem lub zastąpieniem płatnej reklamy służącej budowie bazy 

klientów; 

 idealnym rozwiązaniem dla osób, które budują biznes w oparciu o systemy 

partnerskie lub MLM; 

 możliwością zaistnienia w Internecie; 

 Twoim centrum dowodzenia. 

Mając na uwadze wymienione powyższej aspekty, przedstawię Ci wszystko 

to, co jest niezbędne do stworzenia blogu, który będzie dla Ciebie pracował. 

Pamiętaj jednaj, że nie jest to rozwiązanie dla osób, które lubią nic nie robić. Jeśli 

jesteś więc jedną z tych osób, to odłóż ten raport - szkoda mojego i Twojego 

czasu. Jeśli jednak lubisz pracować i w dodatku robisz to mądrze, to zapraszam 

Cię do zapoznania się z informacjami zawartymi w tym raporcie, no i przede 

wszystkim do wprowadzenia ich w czyn, co bardzo mnie ucieszy, a Tobie da 

sporo uciechy no i pieniędzy. 

Gotowy? No to zaczynamy! 

  

Czyli czym jest blog? 

Blog to nic innego jak strona internetowa, która posiada dodatkową funkcję 

aktualizacji treści w postaci wpisów tekstowych bądź wpisów video. Tworząc 

treści na swoim blogu skupiasz wokół siebie osoby, które są zainteresowane 

danym tematem. 

Blog jest pewnego rodzaju dziennikiem internetowym. Początkowo 

autorzy blogów umieszczali na nich osobiste refleksje, podobnie jak  

w pamiętnikach. Z czasem blogi stawały się coraz bardziej poczytne, aż zaczęto 

je stosować zamiast działów aktualności na stronach firmowych. Wpis na blogu 

zawsze ma nieoficjalny, a więc przystępny dla czytelnika styl. Na blogach oprócz 
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umieszczania informacji o nowościach można też pisać ogólnie - o rynku, 

rozwoju branży, nowych technologiach itp. Wszystko zależy od branży, którą 

reprezentujesz lub reprezentuje firma, która decyduje się na założenie własnego 

firmowego bloga. 

Dzięki blogowi zyskujesz potencjalnych współpracowników bądź 

klientów, którym możesz sprzedawać produkty, które posiadasz w swojej ofercie 

niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem tych produktów czy też sprzedajesz 

produkty firm partnerskich, o czym powiem w dalszej części tego raportu. 

O tyle o ile rozumiesz zasady sprzedaży to wiesz, że poprzez blog możesz 

skupiać ludzi chętnych do zakupu Twoich produktów. Jeżeli chodzi o osoby do 

współpracy to, jeśli jeszcze nie jesteś partnerem biznesowym jakiegoś dobrego 

systemu MLM, który umożliwia Ci rozbudowywanie własnej sieci sprzedaży, to 

koniecznie już dzisiaj zacznij szukać jakiejś firmy, która umożliwia taką 

współpracę, udostępnia produkty i pozwala korzystać z gotowego know-how, 

które posiada. Najlepiej, jeśli działa ona w oparciu o nowe technologie. Tutaj 

pozostawiam Ci swobodny wybór, bo nie każdy będzie czuł się dobrze w każdym 

biznesie.  

Co najważniejsze pisanie i prowadzenie własnego blogu nie musi 

pochłaniać całego Twojego czasu. Możesz to robić po godzinach. Jeśli pracujesz 

na etacie, to po pracy możesz spokojnie poświęcić godzinę dziennie, aby 

odwiedzić własny blog, który w miarę upływu czasu będzie przynosił Ci coraz 

większe dochody, aż w pewnym momencie dochody z niego przekroczą pensję, 

którą dostajesz, a to z kolei pozwoli Ci na odejście z pracy i poświęcenie się 

wyłącznie blogowaniu, a co za tym idzie budowaniu pasywnych dochodów.  

Zobaczysz jak z biegiem czasu blogowanie będzie sprawiało Ci ogromną 

przyjemność zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiać się będą efekty Twojej pracy w 

postaci pieniędzy. 

 

O czym pisać? 

No tak, pewnie teraz myślisz sobie, że skoro już wiem, że blog może okazać 

się lukratywnym biznesem, to dobrze byłoby prowadzić własny. Tu pojawia się 

pytanie: O czym? 

Powszechnie uważa się, że na blogu powinno się pisać  o tym, o czym ma 

się jakieś pojęcie. Najlepiej, aby dotyczył on tematyki, którą dobrze znamy. Nic 

bardziej mylnego!  
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Powiedz mi, co wspólnego mają rybki akwariowe z zarabianiem pieniędzy? 

Jeżeli jesteś pasjonatem rybek akwariowych lub wspinaczek górskich, to pisz na 

taki temat. Tutaj nasuwa się pytanie: Czy chcesz zarabiać na blogu czy tylko 

dzielić się swoją pasją? No właśnie. Jeśli chcemy prowadzić blog w celach 

zarobkowych i biznesowych to osoby, które skupiasz wokół siebie powinny być 

związane z tematyką biznesową, a nie z tematyką dotyczącą rybek akwariowych.  

To jest to, co odróżnia profesjonalistę od amatora. Czy ktoś zabrania prowadzić 

Ci dwa blogi jednocześnie?  No właśnie. Jednym z nich może być właśnie blog 

hobbystyczny, na który będziesz przelewać swoje pasje i dzielić się swoim 

doświadczeniem. Najpierw daj się poznać, a później daj powód do zastanawiania 

się, czym się zajmujesz, że stać Cię na uprawianie tak drogiego hobby jak  

np. wspinaczki górskie. Tutaj uruchomisz machinę – odbiorcy Twojego blogu 

hobbystycznego zaczną przechodzić na blog ekspercki lub strony 

przechwytujące, o których dzisiaj nie będę pisał, ale możesz poczytać o nich -w 

moim e-booku Jak w 30 dni stworzyć swoje internetowe imperium. Ogólnie rzecz 

ujmując, swoją przygodę z blogowaniem powinieneś zacząć od założenia bloga 

eksperckiego. 

Są tylko dwa tematy, na które powinieneś pisać. Jeden z nich to marketing 

internetowy, a drugi to system rekomendacyjny bądź marketing sieciowy MLM.  

Jeśli skupiasz wokół siebie osoby, które są zainteresowane wiedzą z obu tych 

dziedzin to znaczy, że są to potencjalne osoby, które podobnie jak Ty również 

chcą sobie dorobić kilkaset złotych lub uczynić ze swojego bloga główne źródło 

zarobku. 

Marketing internetowy daje ogromne możliwości sprzedaży i zamieniania 

czytelników, potencjalnych klientów na klientów i partnerów biznesowych.  

Z kolei marketing rekomendacyjny to sposób na stworzenie biznesu z dochodem 

pasywnym przy wykorzystaniu marketingu internetowego. Te dwa elementy 

dobrze jest połączyć na swoim blogu eksperckim. Kiedy odbiorcy zauważą, że 

mają do czynienia z prawdziwym ekspertem w którejkolwiek z tych branż, to 

pojawią się myśli o tym, aby nawiązać i rozpocząć z Tobą współpracę. 

Jeśli myślisz, że nie masz wiedzy, aby taki blog prowadzić to nic się nie 

martw. Ja też kiedyś jej nie miałem. Nikt nie rodzi się z wiedzą. Wiedzę się 

zdobywa. Zawsze możesz się wybrać się na jakieś szkolenie. Później pokażę Ci, 

jak w prosty sposób pozyskać wiedzę warsztatową z danej tematyki, a być może 

będziesz miał okazję wziąć udział w warsztatach prowadzonych przeze mnie. 
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Jak pisać bloga 

Kiedy już podejmiesz decyzję dotyczącą pisania bloga, dojdziesz do 

wniosku, że właśnie to chcesz robić i przyniesie Ci to korzyści nie tylko 

wizerunkowe, ale również finansowe, to trzeba będzie zastanowić się nad tym jak 

go pisać. 

I tutaj przychodzi PLAN, a właściwie to nie przychodzi - trzeba będzie go 

zrobić.  Sukces Twojego blogu będzie zależał od tego, jaki plan stworzysz, zanim 

ów blog założysz. Założenia te będą dotyczyć ilości publikacji, odstępu czasu, 

ilości nagranych filmów (filmy w ostatnim czasie są bardzo popularne, ponieważ 

współcześni odbiorcy wolą oglądnąć niż czytać). 

Poniżej prezentuję jeden ze schematów, które szerzej opisuje w e-booku 

JAK W 30 DNI STWORZYĆ SWOJE INTERNETOWE IMPERIUM. 

 

 

Jak widzisz plan niezależnie od tego, czy prowadzisz jeden blog czy też 

dwa jest zawsze taki sam. Ja preferuję jeden artykuł tygodniowo i ważne jest, abyś 

pisał i publikował regularnie, co mocno wpłynie na przyzwyczajenia Twoich 

czytelników.  

Ponadto 7 filmów tygodniowo. To nie oznacza, że masz siedzieć codziennie 

i przygotowywać filmy, lecz odpowiednio zaplanować i poustawiać 

automatyczne publikacje, które pozwolą, ci zaoszczędzić mnóstwo czasu. Co do 

filmów - dobrze będzie, jeśli oprócz krótkich filmów 2-5 minutowych zamieścisz 

http://ebook.internetoweimperium.pl/
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pod nimi treści, o których mówisz, co znacznie wpłynie na pozycjonowanie 

Twojej strony w wyszukiwarkach. 

 

Schemat ruchu na blogu 

Ważne jest, żebyś uświadomił sobie, że samo pisanie blogu do niczego nie 

prowadzi. Ważny jest cel, do którego chcesz dojść poprzez jego prowadzenie. 

Tym celem jest sprzedaż lub pozyskanie partnera do współpracy, który duplikuje 

Cię, co znowu zwiększa sprzedaż. 

Jeśli przyjrzysz się poniższemu wykresowi to z łatwością dostrzeżesz, że 

sam blog to pewien bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy, element w całym 

procesie sprzedaży, czyli drodze, przez którą prowadzimy naszych czytelników 

do etapu końcowego, którym jest właśnie sprzedaż. 

 

 

Jak widzisz blog służy temu, aby przywiązać ludzi do siebie. To właśnie  

z niego kierujemy ruch na tzw. strony przechwytujące i to tam pozostawiają oni 

swoje dane po to, aby otrzymać coś w zamian. Coś, co w ich mniemaniu jest 

wartościowe i następnie oczekują na następne informacje od Ciebie.  
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Czy dostrzegasz to, co napisałem? Oczekują! To nie Ty nachalnie 

próbujesz coś sprzedać. To oni sami chcą coś od Ciebie. Jeśli odpowiednio 

zaprogramujesz swój system, to klienci sami będą u Ciebie robili zakupy. 

Na swoim blogu pomiędzy treściami, które tam regularnie umieszczasz w 

postaci wpisów i video-wpisów, wplatasz różnego rodzaju banery, które 

przekierowują na Twoje dodatkowe strony, które z kolei mają za zadanie 

pozyskać dane w postaci adresu email i imienia osoby zapisującej się na listę na 

danej stronie. 

Można to przedstawić mniej więcej tak jak na rysunku poniżej: 

 

Te banery to reklamy Twoich stron przechwytujących. To głównie one 

pracują poprzez przekierowywanie na docelowe strony. 
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Jak zarabiać na blogu 

To pytanie zadaje sobie większość blogerów, którzy piszą swoje nie 

wiedzą, w jaki sposób przekształcić ruch zgromadzony na ich stronach na 

pieniądze. Są dwa sposoby: 

- produkty własne; 

- produkty firm partnerskich. 

Zanim jednak przejdę do omawiania tematu związanego z produktami, to 

chciałbym Ci tylko powiedzieć, że zarabianie na własnym blogu nie jest celem 

trudnym do osiągnięcia. Na początku, kiedy zapoznawałem się z marketingiem 

internetowym, to była to dla mnie czarna magia. Teraz to chleb powszedni. Kiedy 

i postawisz pierwsze kroki, Twoje zdanie w tej kwestii zupełnie się zmieni.  

Najważniejszymi elementami, na których powinieneś się skupić to 

merytoryka, czyli to, co piszesz i jak piszesz.  

Przejdźmy teraz do omówienia produktów własnych, bez których Twój 

blog nigdy nie zarobi 100% ze sprzedaży. Co to oznacza? Załóżmy, że posiadasz 

i jesteś autorem jakiegoś produktu, który sam stworzyłeś - może to być np. 

napisany przez Ciebie e-book lub przygotowane przez Ciebie szkolenie video. 

Jego cena to 123 zł. Sprzedałeś 100 sztuk w danym miesiącu. Szybko jednak 

przekonasz się, że100 sztuk to wcale nie jest dużo. W końcu nas Polaków jest 38 

mln, a gdzie tam jeszcze cały świat  

Czyli 100 x 123 zł = 12 300 zł 

Jeśli jesteś płatnikiem VAT to odejmujesz należny podatek 23% czyli 2 300 zł, 

co daje Ci 10 000 zł. Następnie odejmujesz podatek dochodowy w wysokości 

19%, czyli 1 900 zł i masz sumę końcową, którą zarobiłeś w ciągu jednego 

miesiąca - 8 100 zł. Oczywiście pomijam koszty ZUS, bo jak będziesz się uczył  

i bliżej się poznamy, to zobaczysz, że są lepsze sposoby niż ubezpieczenie pełne 

przedsiębiorcy w ZUS. 

Inne koszty: Internet i herbata, bo pracę możesz wykonywać w domu. Za 

Internet i tak płacisz, bo siedzisz na Facebooku, a herbatę popijasz kanapkę, bo 

żyć musisz  

Jak widzisz, Twój zarobek przy odpowiednio zbudowanej bazie adresów 

pozyskanych z Twojego blogu może dać Ci całkiem pokaźne zyski z posiadania 

własnych produktów. O tym jak się tworzy własne produkty, dowiesz się na 

szkoleniu „Professional Internet Marketer”. Jest to chyba jedyne takie szkolenie 

warsztatowe w Polsce, na którym poznasz zasadę działania systemu ONLINE  

http://panel.servaq.pl/rabat/9/10
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i ukończysz je z własnym gotowym systemem blogowo-sprzedażowym, 

uzyskując jednocześnie certyfikat ukończenia kursu przygotowującego do 

nowego zawodu - „Professional Internet Marketera”. To szkolenie to 12 

pięciogodzinnych warsztatów prowadzonych na żywo w różnych miastach, a jego 

koszt to ok 8 000 netto. 

Jeśli chcesz wiedzieć jak dostać się na to szkolenie za symboliczną 

złotówkę, to wejdź na stronę, na której możesz je dostać w pakiecie do zakupu 

produktów (między innymi z własnym blogiem).  

Tu masz link do tej strony 

Następnym krokiem jest właściwe dobranie odpowiednich partnerów do 

współpracy. Partnerów, firm partnerskich, którzy/które mają produkty i ze 

sprzedaż tych produktów dzielą się z Tobą zyskiem. 

Pamiętam jak kiedyś natknąłem się na stronę Pana Michała Szafrańskiego, 

który podzielił się z czytelnikami w jednym z wpisów wiedzą na temat zarobków 

z jednej tylko kampanii, którą przeprowadził w 7 dni.  

Otóż zapewne nieraz spotkałeś się już z bankiem, który w zamian za 

polecenie swoich klientów płaci Ci 60zł za każdą poleconą osobę, która otwiera 

w konto - gdybyś miał je polecać każdej napotkanej osobie na ulicy lub swoim 

znajomym, to zostałbyś wyśmiany. 

Pan Michał zamieścił wpis na temat zakładania kont i opisał korzyści 

wynikające z posiadania takiego konta. Ku zdziwieniu, z jego polecenia w ciągu 

7 czy 8 dni konta założyło nieco ponad 1100 osób, co dało mu dochód w 

wysokości ok 60 tys. złotych. 

Teraz pewnie poprzednie zdanie przeczytałeś już trzeci raz i szukałeś 

miejsca, w którym się pomyliłem. Zapewne wziąłeś kalkulator i pomnożyłeś 1100 

osób razy 60 zł - no i ile Ci wyszło? 

No właśnie. Ja też nie mogłem uwierzyć.  

Siła Internetu jest imponująca i niejednokrotnie zaskakująca. Takie okazje 

się zdarzają niemal każdego dnia. Kwestią jest nauczyć się je dostrzegać  

i wykorzystywać. 

Kolejnym ważnym punktem jest posiadanie swojego konta w jednej  

z największych w Polsce księgarni internetowych - Złote Myśli, która również ma 

swój program partnerski, polegający na umieszczaniu banerów z linkami na blogu 

osoby, która zakupuje jakąś pozycję w tej księgarni, automatycznie dając Tobie 

zarobić niewielkie kwoty z każdej pozycji, jaką zakupią. 

http://panel.servaq.pl/rabat/9/10
http://panel.servaq.pl/rabat/9/10
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Ważnym punktem zwrotnym jest to, abyś dobrał sobie jednego 

strategicznego partnera, z którym będziesz mógł sobie budować stabilny dochód 

pasywny, czyli taki, który płaci Ci za raz wykonaną pracę przez bardzo długi czas. 

Ja do swojego systemu wybrałem chyba najlepszy projekt dostosowany do 

marketingu internetowego, a przy okazji dostarczający wyśmienite i dobrej 

jakości produkty, potrzebne do budowy całego niezbędnego zaplecza, aby 

skutecznie zacząć działać w Internecie i zbierać owoce tych działań w postaci 

pieniędzy. 

Pamiętaj jednak, aby pakiet, który zamawiasz posiadał stronę ekspercką, 

czyli blog wraz z autoresponderem oraz potrzebny hosting. 

To wszystko znajdziesz na tej stronie 

Gdybyś miał pytania w sprawie któregoś pakietu, to pisz do mnie na: 

kontakt@grzegorzciupek.pl 

Generalnie to jedyna firma, która oferuje bardzo wiele produktów i posiada 

cały potrzebny know-how do działania w oparciu o jej system partnerski. Zawsze 

staram się dobierać takich partnerów do współpracy, którzy dają mi swobodę  

i odpowiednio przygotowane produkty w przystępnej cenie. 

Ogólnie istnieje w naszym kraju ponad 150 różnych firm, które oferują 

jakieś programy partnerskie. Na całym świecie jest ich już ponad 5 tysięcy. 

Najważniejsze to to, abyś umiał dobrze przeanalizować plan współpracy  

i możliwości, jakie daje dana firma. Gdybyś miał problem z wyborem firmy lub 

maił pytania to śmiało pisz do mnie. Kontakt do siebie podałem powyżej. 

 

Jak założyć własny blog 

Istnieją dwa sposoby założenia bloga. Pierwszy to taki, gdzie możesz 

skorzystać z jakiejś platformy i podpiąć się pod nią. Pamiętaj, że jeżeli od 

początku założysz blog na jakiejś platformie z subdomeną –  

np. twojanazwa.tuczyjasnazwa.pl - to wtedy będziesz miał ograniczenia, które w 

późniejszym czasie wyjdą i będą Cię denerwowały w przypadku chęci rozwoju 

strony. Drugi sposób to założenie bloga, który stoi na Twoim serwerze wynajętym 

w sieci i jest Twoją własnością. 

Ja od samego początku zachęcam Cię do tego, aby mieć swój własny 

niezależny blog na Twojej domenie (imienazwisko.pl) i Twoim hostingu, którego 

nikt nie wyłączy tylko, dlatego, że regulamin się zmienił. To właśnie otrzymujesz 

zamawiając jakiś z powyższych pakietów. 

http://panel.servaq.pl/rabat/9/10
mailto:kontakt@grzegorzciupek.pl
http://panel.servaq.pl/rabat/9/10
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Opisałem już najważniejsze aspekty prowadzenia blogu. To wciąż jednak 

tylko podstawa. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji oraz poznać budowę 

systemu, to koniecznie przeczytaj e-book „JAK W 30 DNI STWORZYĆ SWOJE 

INTERNETOWE IMPERIUM”. 

To, że prowadzisz blog i jesteś w tym świetny to jedno. Siła jest w 

duplikacji, bo jeśli działasz sam to znaczy, że jeszcze nie zrozumiałeś prawa 

zależności i najprawdopodobniej nie masz za dużo pieniędzy. 

 

Duplikacja 

Najważniejszym etapem naszego życia jest umiejętność duplikacji. Jeśli nie 

będziesz umiał siebie zduplikować, to zawsze będziesz od siebie zależny i Twój 

dochód zależał będzie od Ciebie i Twoich bezpośrednich wyników, jakie jesteś w 

stanie osiągnąć. 

Wyobraź sobie, że masz świetny pomysł na biznes np. wymyśliłeś super 

świetnie smakowite frytki, które sprzedają się jak świeże bułeczki  Zarabiasz 

miesięcznie w punkcie sprzedaży tych frytek 10 tys. zł. Ok, skoro świetnie Ci 

idzie to kusi Cię otworzenie kolejnych punktów sprzedaży. Wynajmujesz budkę 

lub lokal, zaopatrzasz ją w to, co trzeba, zatrudniasz pracownika.  

W pierwszym miesiącu idzie Ci zbyt dobrze, bo to nowy punkt. W drugim 

już lepiej, w trzecim jest super a w kolejnych coraz gorzej i gorzej. Wiesz, 

dlaczego? Bo jako szef możesz nie możesz być w kilku miejscach na raz. Tam 

gdzie nie ma szefa, biznes umiera. 

Jest na to rozwiązanie. Wyobraź sobie inną sytuację, kiedy idzie Ci 

sprzedaż tych cudownych frytek w tym jednym lokalu, pojawia się osoba, która 

mówi Ci, że chciałaby otworzyć taki punkt jak Twój. Chciałaby również przepis 

na te frytki. W zamian za to odda Ci 5% zysków ze swojej sprzedaży. Hmm?  

Niby niewiele. Z 10 tys. zł to 500 zł. Spójrz, co się stało. Pojawił się szef 

własnego biznesu. Nie musisz się troszczyć o jego biznes. On o wszystko zadba. 

Ty musisz go tylko nauczyć, jak ma prowadzić swój biznes i robić frytki. Kiedy 

go nauczysz, on odda Ci, co miesiąc 5% swojego przychodu. Powtórz to 10 razy. 

5 tys. zł miesięcznie! Za co? Za to, że oni wypracowują dla Ciebie zyski.  

A jakbyś to zrobił x 100? No nie myśl tyle. Nie mam takich frytek, ale mam 

coś zupełnie innego. Jeśli będziesz zainteresowany zduplikowaniem siebie po to, 

aby uzyskać dochód pasywny nie licząc posiadania własnego bloga, to pisz do 

mnie: kontakt@grzegorzciupek.pl 

http://ebook.internetoweimperium.pl/
http://ebook.internetoweimperium.pl/
mailto:kontakt@grzegorzciupek.pl
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I tak dobrnęliśmy do końca Raportu pokazującego Ci trendy w 

prowadzeniu własnego blogu i tego, jak wykorzystuje się dzisiaj narzędzia 

internetowe do działań zarobkowych w Internecie. 

Życzę Ci drogi czytelniku, abyś zaczął działać, bo czas to pieniądz. Szkoda 

każdej minuty w naszym życiu. Każdy z nas ma 24 godziny w ciągu dnia i tylko 

od Ciebie zależy, jak wykorzystasz swój czas. Gdyby każdą godzinę Twojego 

dnia porównać do kropli wody, to gdzie wpada każda kropla? Do wiadra czy 

obok? Czy pozwalasz na to, aby rzeka Twojego życia płynęła w piach?  To Twoje 

życie. Jeśli nie masz swojego wiadra, czyli tego celu, do którego dążysz i narzędzi 

za pomocą, których ten cel osiągniesz, to zapraszam Cię do siebie. Napisz, a ja 

pomogę Ci znaleźć swoją ścieżkę życiową z odpowiednio dobranymi do Ciebie 

narzędziami, za pomocą, których całkowicie zmienisz swoje podejście do działań 

w Internecie, a wszystko po to, abyś nie obudził się pewnego dnia w momencie, 

kiedy Twoje dzieci i wnuki będą stały nad Twoim łożem śmierci, a Ty zastanawiał 

się będziesz, dlaczego nie wykorzystałeś tak wielu okazji, które pojawiały się w 

Twoim życiu i nie żyłeś życiem, jakim chciałeś, tylko byłeś trybem w życiu 

innych ludzi, dla których pracowałeś. 

 

 

Trzymaj się ciepło, 

 


