
PSC010 – Jak stworzyć harmonogram promocji i sprzedaży projektu

Halo, halo, dzień dobry, tu Ola Budzyńska, Pani Swojego Czasu, autorka podcastu „Pani Swojego Czasu
od kuchni”, czyli  takiego nagrania i takiego gadania, w których mówię o tym, jak od środka działa
biznes online: co działa, co nie działa, co się sprawdza, a co jest kompletnie do kitu. 

Dzisiejszy odcinek powstał spontanicznie (Pani Swojego Czasu czasem nie planuje i również
wychodzą z tego ciekawe rzeczy): na InstaStory pokazywałam, jak wyglądają moje planowanie i mój
harmonogram promocji  i  sprzedaży kursu online „Mama ma czas”.  Opowiadałam, jak się do tego
zabieram, jak układam i planuję treści,  ile ich jest i  tak dalej.  I  zalałyście mnie pytaniami:  „Jak to
robić?”, „Gdzie?”, „W którym kursie online mogę coś takiego znaleźć u Ciebie, Ola?”, „Jak połączyć te
wszystkie  treści?”,  „Co ma być  w jednym medium,  co w drugim?”,  „Skąd  mam wiedzieć,  że  jest
dobrze, że nie jest za dużo?”.

Uznałam,  że  to  dobry  odcinek  na  podcast.  I  proszę  bardzo:  mówicie  –  i  macie!  Wczoraj
zgłosiłyście zapotrzebowanie, dzisiaj nagrywam podcast. Cały dzień robiłam notatki, aby Wam o tym
opowiedzieć (przyznaję, że przy żadnym kursie online tak dokładnie tego nie określałam!).

Jak zawsze uprzedzam, że podcast bazuje na moim doświadczeniu – w tym wypadku jest to
harmonogram  konkretnego  produktu,  jakim  jest  kurs  online  „Mama  ma  czas”.  Absolutnie  nie
twierdzę, że zjadłam wszystkie rozumy i przedstawiam Ci jedyny idealny sposób działania. Nie. Jestem
przekonana, że są też inne. Dlatego opowiem o tym, co się u mnie sprawdza. 

Kurs online „Mama ma czas” jest naszym piątym kursem. Za nami kilkadziesiąt edycji innych
programów, dlatego mamy jako takie pojęcie o tym, co działa w ich promocji i sprzedaży.

Żeby było jasne: to nie jest podcast o tym, jak promować i sprzedawać swoje projekty i kursy
online.  Jeśli  jesteś  tym zainteresowana,  zapraszam do podcastu nr 9 „Jak  promować swój  biznes
online”. Oczywiście jestem przekonana, że z dzisiejszego odcinka również wyniesiecie sporo inspiracji
w tym temacie.

Nie każdy nasz projekt online promujemy w taki sam sposób, w związku z tym harmonogramy
promocji  i  sprzedaży  mogą się różnić.  Zawsze dopasowujemy je do strategii  promocji  i  sprzedaży
danego kursu i ustalonych celów sprzedażowych. 

Jeśli sprzedaż kursu trwa tylko trzy dni, harmonogram wygląda zupełnie inaczej i bazuje na
zupełnie  innych  zasadach  niż  harmonogram kursu,  którego  promocja  i  sprzedaż  trwają  bite  dwa
tygodnie.  Inaczej  wygląda  przy  drugiej  albo  trzeciej  edycji  kursu,  gdy  odbiorcy  znają  większość
informacji, a inaczej, gdy po raz pierwszy promujemy i sprzedajemy kurs „Mama ma czas”, o którym
nikt  jeszcze niczego nie wie.  Promocja jest  zaawansowana, uszczegółowiona,  w związku z tym jej
harmonogram jest bardziej zbity i zwarty.

Zachęcam Was do przejrzenia transkrypcji i notatek do podcastu, ponieważ zawierają zdjęcia
mojego harmonogramu – dzięki temu możecie zwizualizować sobie wszystko, o czym mówię. 

Zaczynamy w takim razie!
O  jaki  harmonogram  chodzi?  Co  mam  na  myśli,  gdy  mówię:  „harmonogram  promocji  i

sprzedaży kursu”?
Mówię o czymś w rodzaju kalendarza, który zawiera wyłącznie te dni, w które odbywają się

intensywna  promocja,  a  następnie  sprzedaż  kursu.  To  nie  jest  gotowe  narzędzie;  harmonogram
opracowuję samodzielnie i w stu procentach dopasowuję do siebie. Zawiera wszystkie aktywności,
których  celem  jest  wypromowanie  i  sprzedaż  kursu.  Powtórzę  jeszcze  raz:  których  celem  jest
wypromowanie i  sprzedaż kursu. Nie jest to kalendarz wszystkich działań w danym projekcie, lecz
wyłącznie tych, które wychodzą na zewnątrz.

Harmonogram jest papierowy. Robię go ręcznie, na dużej kartce. Jego elektroniczna wersja
znajduje się w Asanie – programie do zarządzania projektami, ale o tym już wiecie, bo mówiłam o tym
wiele razy.
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 Dlaczego występuje w wersji papierowej? Dlaczego wieszam go na ścianie? Powodów jest
kilka.

Po pierwsze – jestem wzrokowcem. Muszę zobaczyć, czy jest odpowiednia liczba akcji,  czy
czegoś  nie  brakuje,  czy  w  danym  dniu  nie  mamy  za  dużo  aktywności,  czy  pewne  treści  się  nie
powielają,  czy informacje są sensownie uporządkowane, czy pewne komunikaty niepotrzebnie nie
pojawiają się przed innymi (czyli jeśli ustalimy termin webinaru i postanowimy informować o nim trzy
dni  wcześniej,  to  tak  muszę  zaplanować  treści  we  wszystkich  mediach  społecznościowych,  żeby
pojawiły się mniej więcej trzy dni wcześniej). 

Po drugie – uporządkowanie akcji na papierze pozwala mi spojrzeć na harmonogram z dwóch
perspektyw. Pierwsza perspektywa to moja perspektywa: sprawdzam, czy nie urobię jak świnia, czy
znajdę czas na jedzenie, odpoczynek i  sen. Druga perspektywa to perspektywa Wasza, czyli  moich
odbiorców: czy nie zarzucam Was treściami, czy nie spamuję, czy będziecie chcieli jeszcze słuchać. W
dużym  stopniu  jestem  jeszcze  analogową  dziewczyną;  chociaż  korzystam  z  wielu  aplikacji  i
programów, do ukochanych rzeczy lubię podchodzić na papierze. 

Po trzecie – jeśli kiedykolwiek promowałaś i/lub sprzedawałaś własny produkt, to wiesz, że
niczego nie można do tego porównać. Praca u siebie i  sprzedawanie własnych produktów (takich,
które oferujemy od czasu do czasu i którym towarzyszą wielkie akcje promocyjne) wymagają dużego
wysiłku i dużych nakładów energii. 

Często mówię, że mój biznes kursami online stoi: od pozytywnego wyniku sprzedaży i tego,
czy  ten  wynik  będzie  zgodny  z  naszym  założeniami,  zależy  „być  albo  nie  być”  mojego  biznesu.
Oczywiście nie jest tak, że od sprzedaży jednego kursu zależy upadek Pani Swojego Czasu, bo przecież
mam  oszczędności  i  inwestycje,  ale  Pani  Swojego  Czasu  kursami  online  stoi.  Kursy  są  podstawą
mojego  biznesu,  dlatego  robię  wszystko,  żeby  okresy  promocji  i  sprzedaży  były  nasycone  w  stu
dwudziestu procentach. Nie mogę sobie pozwolić na żadne „a nuż uda mi się coś sprzedać”. W moim
wypadku są cele i  plany sprzedażowe, które chcę zrealizować (a o których również opowiem, bo
pytacie) – pozwala na to harmonogram promocji i sprzedaży.

Po czwarte – wizualny harmonogram pomaga mojemu otoczeniu (kobiety, które pracują w
domu i prowadzą biznes online, będą wiedziały, o czym mówię): otóż te dwa, trzy, cztery tygodnie
sprzedaży  to  okres,  w  którym  myślimy  wyłącznie  o  promocji,  mówimy  wyłącznie  o  promocji  i
wyłącznie promujemy. Przygotowuję do tego swoją rodzinę; doskonale wiedzą, że nie zajmuję się
wtedy niczym innym. Byłoby czymś idiotycznym oczekiwać ode mnie niesamowitych rzeczy, skoro nie
wykonuję  nawet  podstawowych zadań.  Częściowo wynika  to  z  faktu,  że  jestem finansową głową
naszej rodziny, więc mam usprawiedliwienie („No przepraszam cię bardzo, ale jak to: nie? Jeśli się nie
przyłożę i nie sprzedam, to pozamiatane! Z czego będziemy żyli?”), a częściowo z tego, że po prostu
mam dobrego męża (który wie, że praca zawodowa jest dla mnie ważna: kiedy promuję i sprzedaję,
praktycznie nie ma mnie w innej rzeczywistości, dlatego wszelkie inne sytuacje i przeszkody usuwa
spod moich stóp).

Po piąte – czarno na białym widzę, co się dzieje, kiedy i  co mam do zrobienia;  kiedy jest
cięższy okres, a kiedy lżejszy. Jeśli mąż zechce wrzucić tematy, które mogłyby zaangażować mój czas i
pochłonąć moją energię, to niestety musi poczekać, aż skończymy okres promocji i sprzedaży (mam
zasadę, że nigdy nie angażuję się w więcej niż jeden projekt; sprzedaję jeden projekt i  myślę nad
jednym projektem).

Po szóste – często słyszę zarzut, że robienie harmonogramu jest bez sensu, bo wszystkiego nie
da  się  zaplanować,  bo  lepiej  działać  spontanicznie  i  na  bieżąco  przygotowywać.  Takie  podejście
wynika z przekonania, że planowanie zabija spontaniczność, co jest oczywiście głupotą. Tak mówią
osoby, które nigdy dobrze nie planowały. Bo jest wręcz odwrotnie: dobrze zaplanowany projekt, w



PSC010 – Jak stworzyć harmonogram promocji i sprzedaży projektu

którym  przemyślałam  wszystko,  co  mogłam  przemyśleć,  i  zaplanowałam  wszystko,  co  mogłam
zaplanować,  paradoksalnie  zostawia  mi  przestrzeń  na  szybką,  kreatywną  i  skuteczną  reakcję  na
niespodziewane, krytyczne, trudne sytuacje. Zupełnie inaczej reagujesz na fakt, że kurs nie sprzedaje
się dobrze, choć przygotowałaś plan promocji, a zupełnie inaczej wtedy, gdy się nie przygotowałaś i
wymyślasz coś  ad hoc.  Łatwiej wymyślam, gdy zadbałam o wszystko, o co mogłam zadbać, i mam
możliwości, aby robić cokolwiek innego. Gdy nie planujemy, niejako wykonujemy podwójną robotę:
tak czy siak musimy zająć się sprzedażą, a dodatkowo wymyślać, jak sprzedawać bardziej kreatywnie.

Jeszcze jedna ważna informacja dotycząca harmonogramu: na obecnym etapie rozwoju Pani
Swojego Czasu moja promocja, moja sprzedaż i  mój harmonogram wyglądają zupełnie inaczej niż
kiedyś. Teraz mam do dyspozycji  Gang PSC, czyli  wirtualny zespół,  który pracuje na to,  aby kursy
wyglądały tak, jak wyglądają, i sprzedawały się tak, jak się sprzedają. Wielu zadań nie wykonuję sama,
dlatego mogę sobie pozwolić na umieszczanie w harmonogramie tylko takich zadań, które nadzoruję,
firmuję lub do wykonania których jestem potrzebna. Cała reszta może wisieć w Asanie – dziewczyny
zarządzają zadaniami tak, jak im wygodnie..

Ostatni istotny powód, dla którego zachęcam Cię do robienia planu promocji i sprzedaży: jeśli
jesteś początkująca w promocji i sprzedaży (czyli do tej pory promowałaś dwa swoje produkty albo w
ogóle  tego  nie  robiłaś),  prawdopodobnie  po  wypuszczeniu  dwóch  newsletterów,  opublikowaniu
trzech wpisów na blogu, pięciu InstaStories i kilku postów na Facebooku uznasz: „Chyba zaczynam
spamować…!”. A gdy ktoś Ci napisze: „Hello, dostałam już czwarty mail z informacją o kursie!”, to
wpadniesz w panikę i będziesz przekonana, że zalewasz ludzi spamem, że nie możesz więcej pisać.
(Nieważne, że ten ktoś zapisał się na listę osób zainteresowanych kursem i z niewiadomych powodów
nie chce się z niej wypisać, więc dostaje maile – olewamy to!) Zamilkniesz i przestaniesz cokolwiek
robić. Każdy, kto robi kursy online, przeszedł ten etap. 

Wcześniej  przygotowana  promocja,  wcześniej  opracowany  harmonogram  powodują,  że
trochę odklejasz się od tego. Musisz wiedzieć (jeśli chcesz, napisz to sobie na ścianie drukowanymi
literami), że ludzie widzą zaledwie wycinek informacji  promujących Twój projekt. To, jak Facebook
obcina zasięgi, zdziwiło nawet mnie, bo Pani Swojego Czasu dość długo opierała się tym zmianom. 

Co miesiąc informujemy na przykład o webinarze – wysyłamy newslettery, piszemy posty na
Facebooku, na Instagramie, robię mnóstwo InstaStories, upubliczniam informację w jednej grupie, w
drugiej grupie, zmieniamy cover photo na fanpage’u, zmieniamy cover photos w grupach, mówię o
tym podczas „Kawy z Budzyńską”, w podcaście i gdzie się da – a mimo to wciąż trafiają się osoby, do
których w ciągu tych dziesięciu dni nie dotarła ani jedna informacja. Nie wiedziały, nie zauważyły,
zapomniały. Jeśli wydaje Ci się, że spamujesz, że za dużo mówisz o swoim projekcie, to przyjmij, że
Twoi odbiorcy zobaczą jedynie połowę tego, co udostępniasz. Prawda jednak jest taka, że jeśli zobaczą
dziesięć,  dwadzieścia  procent,  będzie  już  bardzo,  bardzo  dobrze  (bo  zwykle  dwudziestu  procent
nawet nie zobaczą). Zależy to oczywiście także od Twojej strategii i od tego, czy, mówiąc brzydko,
dopalasz swoje posty reklamami.

Jeśli  bazujesz  wyłącznie  na  organicznych  zasięgach,  jeśli  nie  masz  jeszcze  zaangażowanej
społeczności, która podzieli się informacjami z innymi, to prawdopodobieństwo, że wszyscy zobaczą
wszystkie Twoje  treści,  jest  praktycznie  zerowe. Dlatego nie  przejmuj  się;  to  nieprawda,  że każdy
zobaczy tę samą ilość treści, którą Ty widzisz. Jeśli wspomniałam o bonusach w kursie, nie oznacza to,
że więcej tego nie zrobię. Wiem doskonale, że informacja nie dotarła do wszystkich, dlatego powtórzę
ją drugi, trzeci, piąty, a nawet siódmy raz, bo badania, o których czytałam, wykazały, że co najmniej
siedmiokrotnie odbiorca musi zobaczyć treść, aby coś z nią zrobić. Zwróćcie uwagę, że odbiorca musi
co najmniej siedem razy natknąć się na informację; nie oznacza to, że Ty masz wysłać ją siedem razy.
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Być może czterdzieści osiem razy będziesz musiała coś wysyłać, żeby ktoś mógł to zobaczyć siedem
razy.

Dobra, przechodzimy do planowania. 
Jak się do tego zabrać? 
Najpierw podstawa, czyli zarys projektu w Asanie – tak to u nas wygląda.
Dlaczego mówię,  że  w Asanie powstaje zarys  projektu? Ponieważ robiłyśmy wiele kursów

online  i  wiemy,  co  jest  konieczne,  aby  powstał  kurs  online  (jeśli  jesteś  zainteresowana tematyką
kursów online, odsyłam Cię do dwóch moich podcastów na ten temat).

Każdy kurs online trzeba stworzyć; trzeba przygotować platformę, treści,  obrobić te treści,
skorygować, wrzucić; trzeba przygotować newslettery, harmonogram promocji i tak dalej, i tak dalej.
To standard. 

Przygotowaniem  szkieletu  w  Asanie  zajmuje  się  u  nas  Asia,  czyli  menedżerka  projektów,
wszechogarniająca Joanna – mistrzyni Asany, królowa Asany, która w Asanie czuje się jak w domu. W
zależności  od  liczby  projektów  i  specyfiki  kursu  dzieje  się  to  mniej  więcej  3–4  miesiące  przed
sprzedażą, a czasem nawet 6 miesięcy wcześniej.

 Następnie  robimy  burzę  mózgów.  Burza  mózgów  dotyczy  wszystkiego:  jaka  będzie  cena
kursu, jaka będzie sprzedaż, jak długa potrwa sprzedaż, co chcemy osiągnąć, jak ma wyglądać kurs,
czym będzie się różnił od innych kursów, dla kogo będzie, kto będzie jego odbiorcą, kto go kupi, w
jakim terminie  będzie  realizowany,  co  nowego będzie  zawierał… Nie  da  się  wymienić  wszystkich
aspektów, bo jest ich naprawdę sporo. Nawiązując do tematyki, o której teraz mówię, czyli promocji i
sprzedaży  kursu:  mamy  odrębną  burzę  mózgów  dotyczącą  wyłącznie  sposobu  promowania  i
sprzedawania kursu, czyli tego, co powielimy z poprzednich projektów, co nam się sprawdziło, co było
fajne. 

Na przykład w projekcie „Mama ma czas” nie organizujemy żadnego konkursu. Konkursy się
już  opatrzyły,  teraz  każdy  je  urządza.  Konkursy  wymagają  ogromnej  roboty  i  ogromnego
zaangażowania, a w związku z tym ogromnej ilości czasu, a mimo to nie przekładają się na pożądane
przez nas efekty. Wyciągamy więc wnioski  z poprzednich kursów, analizujemy, co się sprawdziło, i
zastanawiamy się, czy ponownie to włączyć.

Z burzy mózgów robimy notatki  i  na tej  podstawie opracowujemy plan.  Plan pozwala też
określić  tematykę  artykułów  na  blog,  które  w  czasie  promocji  i  sprzedaży  kursu  nigdy  nie  są
przypadkowe.  Choć  artykuły  są  zaplanowane  i  wiążą  się  z  tematyką  kursu,  nie  piszę:  „Zrobiłam
świetny, boski kurs, który zmieni twoje życie. Kup kurs! Kup kurs! Kup, pani, kurs!”. Nie. W artykułach
zawsze jest informacja o kursie (tak jak blogerzy zamieszczają w swoich artykułach reklamy i piszą, że
możesz sobie kupić maskę do włosów, buty albo płaszcz, tak ja w artykule nawiązującym do tematyki
kursu po prostu reklamuję swój kurs).

Mamy zatem artykuły na blogu. Przeglądamy również stare wpisy – niektóre wciąż są aktualne
i fajne, więc dobrze byłoby je przypomnieć. Sprawdzamy, co okaże się przydatne w promocji.

Myślimy  o  treściach  na  Facebook.  Jakie  treści  w  kontekście  fanpage’a,  jakie  treści  w
kontekście grupy „Panie Swojego Czasu”,  jakie treści  w kontekście grupy „Biznes i  blogowanie od
kuchni by PSC”, bo wszystko się łączy. Czyli wymyślamy treści na promocję. 

Największym błędem, który zauważam, są posty bezpośrednio odnoszące się do kursu: „Hej!
Mam kurs, który wygląda tak i tak, jest stworzony z tego i z tego, dzięki niemu coś tam, coś tam”.
Oczywiście taki wpis nie jest błędem; błędem jest zamieszczanie wyłącznie takich wpisów. Raz – nikt
zechce czytać (bo ileż razy można czytać to samo!), dwa – algorytm Facebooka sprawi, że ich zasięg
będzie  żenująco  niski.  Posty  stricte  odnoszące  się  do  kursu,  wprost  informujące  o  kursie  –  jego
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zasadach, zaletach,  budowie,  korzyściach,  bonusach i  tak dalej  – muszą być przeplatane z innymi
postami. Fajnie jest przemyśleć tematykę wpisów pod kątem kursu.

Tak samo z Instagramem: zastanawiamy się,  jakie zdjęcia i  treści wrzucać,  jakie InstaStory
nagrywać… Jeśli  jeszcze nie robicie InstaStory,  to zacznijcie jak najszybciej!  To niesamowicie fajny
sposób komunikacji z grupą odbiorców. 

Te  wszystkie  elementy  mamy  wcześniej  przygotowane:  nowe  artykuły,  stare  artykuły
uzupełnione o nowe banery, nawiązujące do kursu, posty na FB (czasami jest to zarys treści, czasami
gotowa  treść),  treści  na  Instagram,  grafiki  (o  to  zresztą  pytałyście:  czy  grafiki  też  są  wcześniej
przygotowywane). Przygotowujemy grafiki informujące o tym, że rozpoczęła się sprzedaż, że kończy
się pierwszy tydzień sprzedaży, w którym możesz kupić kurs z bonusem w postaci e-booka (każdy, kto
w  pierwszym  tygodniu  sprzedaży  kupi  kurs  „Mama  ma  czas”,  dostaje  mój  autorski  e-book  o  25
zabawach uwalniających czas mamy, czyli: dzieci się bawią, a Ty pijesz kawę), że trwa ostatni dzień
sprzedaży,  że  nadszedł  ostatni  moment  sprzedaży.  Mamy przygotowane  wszystkie  banery  i  cover
photos: do wrzucenia w grupach i na fanpage. 

Gdy  robiłam  zdjęcia  do  kursu  (w  kursie  będą  dostępne  szablony  kalendarzy  dla  dzieci,
rodziców i całej rodziny oraz planerów rodzinnych, które wypełniały moje dzieci), od razu myślałam o
zdjęciach  do  mediów  społecznościowych,  które  będę  mogła  wykorzystać  w  okresie  promocji  i
sprzedaży.

Zanim zaczniemy mówić o jakimkolwiek harmonogramie, mamy przygotowane pomysły na
newslettery. W pierwszym etapie są to po prostu pomysły, czyli: że fajnie byłoby napisać newsletter o
tym i o tym, i o tym, i jeszcze o tym (muszę kiedyś nagrać podcast o newsletterach!). Przygotowujemy
też pomysły na newslettery niezwiązane z kursem (na przykład w trakcie sprzedaży kursu „Mama ma
czas” odbył się webinar pod takim samym tytułem, w którym mówiłam, jak być mamą i znaleźć czas;
nagranie  z  webinaru  jest  dostępne  w  moim  sklepie).  Przy  okazji  webinaru  czytelnicy  otrzymują
newslettery informujące o konieczności zapisu na webinar, przypominajki z datą i godziną webinaru, a
po webinarze – newslettery z powtórką nagrania i notatką wizualną.

Newslettery także trzeba przygotować. W kontekście harmonogramu bardzo ważne jest, żeby
osoba,  która  na  przykład  uczestniczyła  w  webinarze,  a  jednocześnie  zapisała  się  na  listę  osób
zainteresowanych kursem, nie dostała jednego dnia pięciu newsletterów, z których każdy informuje o
kursie. 

No i najważniejsza kwestia (mam nadzieję, że oczywista): nie ma mowy o opracowywaniu
harmonogramu promocji i sprzedaży kursu, jeżeli kurs nie jest gotowy. Zawsze, ale to zawsze najpierw
robimy kurs: stawiamy platformę, opracowujemy wszystkie treści audio i wideo, pliki PDF, checklisty,
ćwiczenia  do  pobrania.  Wszystko  jest  gotowe,  zanim  w  ogóle  zaczniemy  myśleć  o  jakiekolwiek
promocji. Wiele osób wciąż popełnia ten błąd, a potem się dziwi, że są urobione po łokcie i umierają
ze zmęczenia. Nie ma nic gorszego, niż jednocześnie przygotowywać i sprzedawać kurs (a znam osoby,
które tak robią). Nie twierdzę, że jest to niemożliwe, ale bywa cholernie wyczerpujące.

Dobra, opisałam wszystko, o co wcześniej musisz zadbać. Co teraz?
Biorę wielką kartkę, na której z lewej strony wypisuję daty, począwszy od pierwszego dnia

intensywnej  promocji,  a  skończywszy  na  ostatnim  dniu  sprzedaży.  Co  mam  na  myśli,  mówiąc
„pierwszy intensywny dzień promocji”? Zawsze zachęcam, żeby jak najwcześniej informować o swoim
projekcie i zbierać listę osób zainteresowanych. Jest czas sporadycznego informowania o kursie i jest
czas intensywnej promocji. 

Dostaję dużo pytań o to, jak długo powinna trwać promocja. 
Nie ma dobrej, jednej, uniwersalnej odpowiedzi, aczkolwiek najbardziej oczywista jest taka, że

to zależy od długości sprzedaży Twojego kursu. Jeśli sprzedaż Twojego kursu trwa jeden dzień, to jest
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mało prawdopodobne, że dwa miesiące wcześniej będziesz non stop o tym informowała. Generalnie
im krótsza sprzedaż, tym krótsze informowanie o możliwości zakupu. 

Sprzedaż  kursu  „Mama  ma  czas”  trwa  dokładnie  dwa  tygodnie.  Dwa  tygodnie  to  nasz
najdłuższy okres sprzedaży. Intensywny czas promocji kursu również wynosi dwa tygodnie, przy czym
pierwszy tydzień jest zwykle spokojny; dopiero drugi tydzień bywa bardzo, bardzo mocny. Co ważne,
zależy to także od grupy docelowej mówimy. Dla pań swojego czasu, które są zapisane na newsletter,
które  należą  do  moich  grup  czy  odwiedzają  fanpage,  okres  intensywnej  promocji  wynosi  dwa
tygodnie, półtora tygodnia, mimo że na Facebooku już kilka tygodni wcześniej pojawiają się reklamy
zachęcające do zapisu na listę  osób zainteresowanych.  Kierujemy je  do osób,  które  nie  mają  nic
wspólnego  z  Panią  Swojego  Czasu,  nie  znają  Pani  Swojego  Czasu,  niczego  o  mnie  nie  wiedzą.
Zachęcamy je do zapisania  się na  newsletter,  czyli  do wejścia do tej  mojej  bańki.  Nie  robię  tego
znacznie wcześniej, ponieważ jest to męczące i dla mnie, i dla Was, a nie chciałabym zabić kogoś moją
promocją.

Po lewej stronie kartki wypisuję daty, czyli po prostu robię kalendarz, po prawej stronie jest
miejsce na działania. Pytałyście, dlaczego nie robię tego w Excelu. Z dwóch co najmniej powodów: nie
lubię Excela (pewnie dlatego, że niezbyt dobrze go znam) i nie bawi mnie robienie tego w Excelu.
Wolę to robić na kartce, bo jest ładniejsza z promocyjnego punktu widzenia (no nie da się zrobić w
Excelu ładnego zdjęcia i potem wrzucić na Instagram! Takie są realia prowadzenia biznesu online: jeśli
jesteś zaangażowana w prowadzenie  konta na Instagramie,  to chcesz wrzucać fajne,  angażujące i
ładne treści. A Excel nie wygląda tak ładnie). Trzeci powód jest taki, że prowadzę biznes online i siłą
rzeczy dużo czasu spędzam przed komputerem i nad telefonem. Nie chcę każdej wolnej chwili spędzać
przed komputerem, mam naprawdę różne fajne rzeczy do roboty! Jeśli czegoś zapomniałam albo o
19.00 postanowię sprawdzić, czy na pewno wrzuciłam post, który chciałam wrzucić, nie chcę w czasie
kolacji  czy  rozmowy  z  dziećmi  biec  do  komputera  albo  szperać  w  telefonie.  Wtedy  po  prostu
przechodzę do pokoju, zerkam na swój harmonogram i pyk – koniec! To są powody, dla których nie
robię tego w Excelu, choć oczywiście spokojnie możesz tam działać.

Gdy  mam  już  kartkę  z  datami,  sięgam  po  Karteczki  Pełne  Czasu.  Moje  karteczki  (mówię
„moje”, bo same je stworzyłyśmy i sprzedajemy) są cudowne, ponieważ są elektrostatyczne, czyli bez
jakiegokolwiek kleju utrzymają się na każdej płaskiej  powierzchni.  Tnę je na mniejsze lub większe
kawałki, tak aby na jednym pasku zmieściło się jedno zadanie. Później dopasowuję karteczki do dat.
Oczywiście  mam  określony  system:  zanim  zacznę  sortować  kolorami,  patrzę  na  wszystko,  co
wymyśliłyśmy, w odniesieniu do kanałów promocyjnych i sprzedażowych. W moim wypadku są to:
newsletter, blog, Facebook – fanpage i Facebook – grupy „Panie Swojego Czasu” i „Biznes online i
blogowanie od kuchni by PSC”, Instagram i InstaStory, podcast, webinar, „Kawa z Budzyńską”. Tymi
kanałami będę informować o kursie. Dlatego na karteczkach pokazuję także częstotliwość, czyli co,
komu i gdzie. Każdy kolor przyporządkowuję do innego kanału i innego rodzaju przekazywanych treści.

Na niebiesko są zaznaczone wszystkie kluczowe daty w projekcie: pierwszy dzień sprzedaży,
pierwszy dzień promocji, webinar, ostatni dzień możliwości zakupu e-booka, ostatni dzień sprzedaży,
ostatnie godziny w sprzedaży. Na zielono są zaznaczone artykuły na blogu, dodatkowo na karteczkach
z tytułem artykułu zawsze zaznaczam, czy jest to nowy artykuł, czy stary, ale zaktualizowany. Jest to
istotne w kontekście postów na Facebooku, ponieważ na różowo są zaznaczone posty na Facebooku;
jeśli dany post łączy się z artykułem, to wygląda troszkę inaczej niż każdy inny post. Gdy mamy artykuł
na blog zaznaczony na zielono, obok zawsze pojawi się różowa karteczka z napisem „FB”, informująca
o tym, że raz: artykuł muszę opublikować na blogu, dwa: musi pojawić się post na Facebooku, który
poinformuje o nowym artykule lub przypomni o starym.
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Na  różowo  są  zaznaczone  wpisy  na  Facebooku  związane  z  kursem.  na  pomarańczowo
zaznaczam Instagram (tutaj już nie rozróżniam kolorami, czy jest to Instagram czy InstaStory, choć
oddzielnie rozpisuję, jakie zdjęcie ma się pojawić i o czym nagrać relację). 

Na żółto są oznaczone newslettery – wszystkie newslettery, które wychodzą w czasie promocji
i sprzedaży, nawet jeśli nie łączą się w stu procentach z kursem (tak jak wspomniany już webinar).
Takie podejście pomaga mi sprawdzić, czy nie bombardujemy newsletterami, czy nie wysyłamy ich za
dużo, czy w jednym tygodniu nie wysyłamy pięciu dziennie, podczas gdy w drugim tygodniu robimy to
co drugi dzień. Od razu powiem, że nie mam żadnych skrupułów – żadnych! – z wysyłaniem dużej
liczby newsletterów informujących o kursie do osób, które zapisały się  na listę zainteresowanych.
Kiedyś miałam.

Wiem,  że  ludzie  z  bardzo  różnych  powodów zapisują  się  na  listę  osób  zainteresowanych
kursem. Sama czasem robię to po to, aby zobaczyć, co to za kurs, ile kosztuje, w jaki sposób będzie
promowany i sprzedawany. Doskonale rozumiem, że możemy mieć różne intencje. Jeśli ktoś drugiego
dnia po zapisie stwierdzi, że jednak kurs nie jest dla niego, oczekuję, że po prostu wypisze się z listy,
aby więcej nie dostawać tych informacji. Dopóki tego nie robi, uważam, że jest dalej zainteresowany
kursem.

Od razu odpowiem na Wasze pytanie, czy segmentujemy bazę odbiorców: tak. Korzystamy z
Active  Campaign;  tak  ustawiamy  reguły,  że  z  listy  osób  zainteresowanych  kursem  automatycznie
wypadają osoby, które kupiły kurs. Problem pojawia się, gdy korzystają z kilku adresów mailowych: z
jednego adresu zapisują  się na listę osób zainteresowanych kursem, z drugiego kupują kurs,  a to
oznacza, że wciąż dostają powiadomienia o kursie. Gdy ktoś do nas napisze, że kupił kurs z innego
adresu, usuwamy go z listy, bo nie ma sensu, aby dostawał maile o kursie. Czytanie ich byłoby stratą,
czasu, a tego nie chcemy. 

Podzieliłam  karteczki  ze  względu  na  kolory,  pocięłam  na  paski  i  zapisałam  na  nich
poszczególne aktywności.

 Co rozumiem przez „zapisanie osobno każdej aktywności”? Wypisuję wszystkie posty, które –
jak wyszło z naszej burzy mózgów – powinny pojawić się na Facebooku. Czyli post o tym, że zaczęła się
na  sprzedaż  i  możecie  kupować.  Post  o  tym,  że  jest  webinar.  Post  przypominający,  że  odbył  się
webinar i żeby otworzyć mail z powtórką. Post o tym, jak bawić się z dziećmi, jakie macie pomysły na
zabawę z dziećmi. Post o tym, że pojawił się podcast – hello! – mówiący o tworzeniu harmonogramu
promocji kursu online. Post pokazujący backstage… I tak dalej, i tak dalej. Wszystkie posty zapisuję na
osobnych karteczkach. 

Dokładnie to samo robię z newsletterami. Każdy newsletter, który wysyłany, znajduje się na
osobnej  karteczce,  hasłowo  opisany,  ale  już  na  tyle  dobrze  znamy  te  oznaczenia,  że  wiemy,  co
oznaczają. 

Tak samo na Instagramie: zdjęcie tego, tego, tego i tego; InstaStory o tym, o tym i o tym.
Każda taka aktywność ma swoją karteczkę. Każdy artykuł ma swoją karteczkę. Dlaczego? Ponieważ gdy
wszystko  jest  gotowe,  czyli  gdy  jestem  zasypana  karteczkami,  biorę  tę  wielką  kartkę  i  zaczynam
układankę. To moja ulubiona część. 
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Tak wygląda harmonogram na początku uzupełniania

Układam i patrzę, co ma ręce i nogi. I  kiedy. Pewne kwestie są oczywiste (ostatniego dnia
sprzedaży nie wrzucę przecież postu o rozpoczęciu sprzedaży, prawda?). Niektóre tematy i aktywności
od razu przyporządkowuję do określonych dni, jednak wiele rzeczy trzeba sprawdzić trochę metodą
prób i błędów, aby przekonać się, czy jakieś zagadnienia nie zostały zgrupowane. Na przykład e-book
„25 zabaw uwalniających czas rodzica” jest  dodawany do kursu w pierwszym tygodniu sprzedaży
kursu (to tak à propos zachęcania). Mamy też dwa artykuły na blogu o zabawach z dziećmi i o czasie.
Jeden artykuł jest stary, jeden artykuł jest nowy. Ponieważ w każdym z nich jest informacja o e-booku,
nie wrzucę ich w drugim tygodniu sprzedaży,  kiedy e-book jest  już niedostępny; obydwa artykuły
muszę wrzucić w pierwszym tygodniu. Ale w pierwszym tygodniu jest też webinar, który odbywa się
zawsze w środę… Cały czas trzeba tasować i  sprawdzać, co ma sens. Przecież nie wrzucę jednego
artykułu o zabawach rano i drugiego artykułu o zabawach – wieczorem. 
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Trzeba zobaczyć, co czym przełożyć, jakie są sensowne odcinki czasu między jedną a drugą treścią.
Tego jest naprawdę bardzo dużo, dlatego harmonogram nie pozwala zgubić się w działaniach. Nie
muszę w środę myśleć: „Rany, dzisiaj środa! Co miałam wrzucić…? Co na Facebooku napisać…? Co na
Instagramie?  O  czym InstaStory  nagrać?!”.  Nieprzemyślany  przekaz  jest  lekko  podszyty  paniką,  w
związku z tym ma mniejsze zasięgi. 

Gdy wszystko uporządkuję,  sprawdzam raz,  drugi  i  trzeci,  czy o czymś nie zapomniałam, i
pokazuję harmonogram dziewczynom. Gdy mamy daty, przechodzimy do technicznego planowania.
W jaki sposób to robimy? 

Newslettery  planujemy  w  systemie  do  wysyłki  newsletterów,  czyli  w  Active  Campaign.
Dodatkowo ustawiamy reguły i zwykłe automatyzacje (czyli: jeśli ktoś kupił, to wypada z listy) oraz
bardziej zaawansowane automatyzacje (czyli: jeśli brałaś udział w webinarze, ale jesteś także na liście
osób  zainteresowanych  kursem,  to  dostajesz  wersję  A  newslettera,  skierowaną  do  osób,  które
oglądały  webinar,  i  nie  dostajesz  newslettera,  który  tego  samego  dnia  wysyłamy  osobom
zainteresowanym kursem, które nie były na webinarze). Na szczęście w Active Campaign wszystko
dzieje się na grafach, więc łatwiej ogarnąć. Posty na Facebooku są planowane na Facebooku. Od razu
powiem, bo na pewno zapytacie:  nie korzystałam z żadnego narzędzia do planowania postów na
Facebooku. Z Post Plannera korzystamy w grupach kursowych oraz grupach „Panie Swojego Czasu” i
„Biznes online i blogowanie od kuchni by PSC”. Wpisy planuję po prostu na Facebooku. Nie jest to dla
mnie utrudnienie,  nie  czuję  też specjalnej  różnicy między  planowaniem na FB a planowaniem za
pośrednictwem specjalnych programów.

Posty na Instagramie: również nie korzystam z narzędzia do planowania, tylko zapisuję wersje
robocze, a następnie je publikuję.

InstaStory nie tworzę z wyprzedzeniem, chyba że nagram wcześniej filmik o artykule na blogu
albo właśnie e-booku.

Harmonogram możecie zobaczyć w notatkach do podcastu. Fakt, że zarówno harmonogram,
jak i newslettery, posty i większość grafik są gotowe, naprawdę nie oznacza, że jesteśmy jak maszyny i
wszystko mamy na „kliknij i gotowe!”. Nie. Często doprowadzam do szału dziewczyny z Gangu, bo coś
zmieniam. Na dzień przed wysyłką pierwszego newslettera wydarzyło się u mnie coś niesamowitego,
co mną wstrząsnęło, i właśnie o tym chcę napisać, zamiast wysłać to, co wymyśliłyśmy trzy tygodnie
temu. Dziewczyny wzdychają, wywracają oczami, ale co mają zrobić…? Muszą to zaakceptować.

A tak zupełnie serio: mówię o tym, ponieważ myślicie, że nie ma miejsca na spontaniczność.
W harmonogramie są puste dni.  Po prostu puste.  Najczęściej  są to soboty albo niedziele,  bo nie
przepadam za pracą w weekendy, albo inne dni, w które niczego nie zaplanowałam. Nie jest tak, że od
poniedziałku do piątku rano i wieczorem publikuję posty na Facebooku; faktycznie zostawiam sobie
furtkę, aby poinformować Was o tym, co się wydarzy, a do czego zechcę nawiązać.

Jak zwykle w ramach przygotowań do podcastu dostałam od Was cudowne pytania.
Pierwsze:  „W jaki  sposób wymyślasz  treści,  które  znajdują  się  na  karteczkach,  i  jak  długo

zbieracie pomysły?”.
Trochę o tym mówiłam w kontekście burzy mózgów. Prawda jest taka, że mam otwarty umysł.

Gdy cztery miesiące temu przyszedł  mi  do głowy pomysł  na  świetny artykuł,  podeszłam do tego
strategicznie i zaczęłam pisać. Wiedziałam, że będę tworzyć, promować i sprzedawać kurs „Mama ma
czas”,  dlatego  jeśli  pojawiają  się  pomysły  na  artykuły  związane  z  dziećmi  i  mamami,  piszę  je  i
zostawiam na czas promocji. Natomiast jeśli chodzi o zbieranie pomysłów, wiele razy wspominałam,
że to Wy jesteście dla mnie inspiracją w zakresie tego, o czym powinnam pisać i co powinnam robić. 

Dostałam też pytanie:  „Jak  decydujesz o tym, co powinno znaleźć się w artykułach,  co w
webinarze, a co w kursie?”.
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Mam wrażenie, że jeśli ktoś zadaje takie pytanie, to chyba nie do końca wie, jak powinien
wyglądać kurs online. Zachęcam do posłuchania moich podcastów o kursach online.

Kurs online nie jest rozszerzeniem bloga, nie jest wersją 2.0 bloga. W kursie są zupełnie inne
treści i zupełnie inny sposób ich przekazywania niż na blogu. Na blog mogę wrzucić artykuł ni z gruchy,
ni z pietruchy, na przykład „Pięć zabaw, które coś tam, coś tam”. W kursie wszystko musi z siebie
wynikać i być logicznie powiązane, spójne. W kursie wszystko prowadzi do jednego efektu, który chcę,
żebyście osiągnęły. 

Strategie  mam  różne.  W  artykule  o  zabawach  opisze  pięć  zabaw,  które  są  zamieszczone
również w e-booku. Tyle że w artykule zostaną opisane nieco inaczej niż w kursie czy e-booku.

Kolejne ciekawe pytanie: „Czy tworzenie harmonogramu promocji to Twój autorski system i –
uwaga! – czy testowała go jakaś gruba ryba i sprawdziła, że działa?”.

Tym z Was, które mnie słuchają, chciałam z pełnym przekonaniem powiedzieć, że oczywiście,
że testowała to gruba ryba! Ja to testowałam, hello! A tak serio: wymyśliłam sobie, że tak będzie
wyglądał mój harmonogram. Nie mogę zapewnić, że zrobiłam to jako pierwsza i nikt wcześniej czegoś
podobnego nie robił. Znam jednak inne grube ryby, które też są wzrokowcami i działają najpierw na
papierze.

Moją pierwszą inspiracją była Amy Porterfield. Lata temu usłyszałam, że gdy planuje rok, nie
siada przed  komputerem,  tylko  z  kartką.  Ja  też  tak  robię.  Właściwie  nie  ma dla  mnie  większego
znaczenia, czy przetestowała to gruba ryba i czy grubej rybie ten system się sprawdza, bo u mnie się
sprawdza.  U  mnie  to  się  sprawdza,  mnie  to  pasuje,  mnie  to  ułatwia  życie,  więc  nie  potrzebuję
społecznego dowodu słuszności.

Najczęściej powtarzało się pytanie o to, czy powielam treści w mediach społecznościowych.
Generalnie nie powielam, nie mam też automatyzacji, która treści z Instagrama wrzuca na Facebook.
Myślę, że rozumiem swoją społeczność na Facebooku i rozumiem swoją społeczność na Instagramie.
Co ciekawe, to różne społeczności. Dziewczyny z Instagrama często nie mają Facebooka, dziewczyny z
Facebooka często nie mają Instagrama. To są różne społeczności, które oczekują innych komunikatów.
I mnie to pasuje, ponieważ wpisuję się i w pierwszy, i w drugi tryb odbioru.

Lubię komunikować rzeczy tak, jak to się robi na Facebooku, ale lubię też komunikować je tak,
jak to się robi na Instagramie. Choć od jakiegoś czasu robię InstaStory, dopiero niedawno odkryłam, że
lubię to robić. To taki kanał i taki sposób komunikacji, które nigdzie indziej nie występują. Wrzucenie
w inne miejsca treści z InstaStory byłoby bez sensu, bo ludzie zaczęliby przecierać oczy ze zdumienia i
pytać: „Co ona robi…?!”. Na Instagramie taki sposób komunikacji jest normalny, lubiany, mimo że w
innych miejscach mógłby zostać źle odebrany. Odpowiadając wprost na pytanie: nie, nie powielam
treści ani ich formy. Często przekaz jest ten sam we wszystkich moich mediach społecznościowych i na
wszystkich moich platformach: zaczął się pierwszy dzień sprzedaży kursu. Wszędzie zostanie podana
ta  sama  informacja  –  na  InstaStory,  na  Instagramie,  na  Facebooku,  w  grupach,  w  newsletterze,
podczas „Kawy z Budzyńską” – ale w inny sposób. Dodam, że działam tylko na takich platformach i
tylko w takich mediach społecznościowych, w których czuję się jak ryba w wodzie, nawet jeśli robię to
inaczej. Jedynym kanałem, w którym w zasadzie nie działam, jest YouTube. Hello, youtube’owcy, nie
umiem rozgryźć tego Waszego medium!

Dostałam  świetne  pytanie:  „A  jeśli  ustaliłyście  harmonogram  i  wiecie,  co  się  wydarzy  w
pierwszym, trzecim, piątym, dziesiątym dniu sprzedaży, ale okazuje się, że sprzedaż idzie nie tak, jak
przewidywałyście, to co robicie?”. Czyli: czy zmieniamy na bieżąco, czy dajemy sobie dwa, trzy dni,
aby rozgryźć sytuację, czy może idziemy do końca bez względu na to, co się dzieje. 

To  pytanie  łączy  się  z  innym  pytaniem:  „Czu  ustalacie  cel  sprzedażowy  danego  kursu  i
minicele, które zrealizujecie po drodze?”.



PSC010 – Jak stworzyć harmonogram promocji i sprzedaży projektu

Najpierw odpowiem na drugie pytanie: oczywiście, że tak. Pani Swojego Czasu kursami online
stoi.  Nie możemy założyć,  że  „sprzedamy,  ile  sprzedamy”.  Analizując nasze poprzednie przychody,
sprzedaż,  aktywność,  długość  okresu  promocyjnego,  sposoby  promocji,  wyciągamy  wnioski  i
określamy, ile powinniśmy i ile chcemy zarobić na sprzedaży danego kursu. Zawsze zakładamy trzy
poziomy: poziom minimum (czyli taki, który absolutnie musimy osiągnąć, choćby się paliło i waliło,
choćbym miała stawać na głowie i machać nogami na „Kawie z Budzyńską”), poziom normalny (czyli
standardowy,  który  fajnie  byłoby  osiągnąć)  i  superpoziom  (czyli  byłoby  ekstra,  gdybyśmy  go
osiągnęły). 

Jako ciekawostkę powiem Wam, że nasze premie zależą od poziomu, który osiągniemy. Przy
poziomie minimum nie dostajemy premii, przy poziomach normalnym i maksymalnym każda z nas
dostaje premię.

Wiemy,  ile  chcemy  osiągnąć  ze  sprzedaży  kursu,  choćby  dlatego  że  znamy  koszty  jego
stworzenia.

Co do pytania o to, jak monitorujemy przyrost przychodów i realizację celów sprzedażowych,
czy modyfikujemy coś w trakcie, to przede wszystkim trzeba znać proces sprzedaży kursów online. A
jest on specyficzny: wiele kursów sprzedaje się na początku, czyli w pierwszym dniu sprzedaży, i na
końcu, czyli w ostatnim dniu sprzedaży. Od pierwszego do ostatniego dnia sprzedaży kursu „Mama ma
czas” dzieli nas 14 dni. Siedziałabym jak na szpilkach, gdybym liczyła tylko na to, że sprzedam jedynie
pierwszego  i  ostatniego  dnia  i  otrzymam  sto  procent  przychodów,  które  chcę  osiągnąć.  Dlatego
właśnie włączam inne działania, dzięki którym mniej więcej co trzy, cztery dni widzimy, czy zbliżamy
się do pożądanego poziomu.

Te dodatkowe działania są następujące: po pierwsze, mamy webinar. 21. zaczynamy sprzedaż
– na pewno będzie wysoka, zawsze jest wysoka pierwszego dnia. 23. mamy webinar sprzedażowy,
czyli podczas spotkania informuję, że ruszyła sprzedaż kursu i że w pierwszym tygodniu dostajesz e-
book. Nie przedstawiam specjalnej oferty, nie kupujesz taniej, ponieważ chcę być fair wobec osób,
które  kupiły  jako  pierwsze,  które  czekały  (a  zawsze są  takie,  które  o  6.00  rano kupują  kurs  jako
pierwsze).  Nie  chcę  dawać  im  informacji  typu:  „Ha  ha,  nie  kupiłaś  na  webinarze,  jesteś
poszkodowana”. Absolutnie tak nie działam. Webinar, na którym zjawia się 1000–1500 kobiet, jest
dodatkowym kanałem przekazu. 

Później tym bodźcem jest informacja: „Hello, ostatnie dni, gdy możesz kupić kurs z dostępem
do e-booka!”. Potem znowu mamy dni niesprzedaży. 

Mniej więcej obliczamy, jaki przychód powinnyśmy osiągnąć z danego kursu. Określamy, ile
osób powinno kupić kurs w wersji standard, ile osób kurs w wersji premium i ile osób kurs w wersji
VIP.  Paradoksalnie  kurs  w  wersji  VIP,  mimo  że  najdroższy,  bo  kosztuje  1400  zł,  nie  przynosi
niesamowitych  kwot.  Zakłada  tylko  dziesięć  miejsc,  czyli  14 000  zł  –  niewiele  w  porównaniu  z
przychodami z  całego kursu,  w którym uczestniczy  kilkaset  500–800 osób.  Biorąc  pod uwagę,  że
większość osób kupuje pierwszego dnia, a potem ostatniego, zakładamy, że pierwszego dnia powinno
się sprzedać mniej więcej tyle i tyle kursów w każdej z wersji.

Z premedytacją nie podaję kwoty,  ponieważ jest uzależniona od rodzaju kursu, jego ceny,
długości  okresu  sprzedaży  i  tak  dalej.  Jeśli  po  pierwszym  dniu  sprzedaż  nie  idzie  tak,  jak
planowałyśmy,  to  owszem,  zastanawiamy się,  co  możemy zrobić,  które  działania  zintensyfikować.
Zastanawiamy się, co takiego się wydarzyło, że sprzedaż nie przebiegła zgodnie z planem. Od razu
Wam powiem, że w przeszłości nie było takiej sytuacji (odpukać!), żeby w stu procentach coś poszło
nie tak i żebyśmy musiały wywracać cały plan. Poza tym takich analiz nie robimy pierwszego dnia. W
wypadku dwutygodniowej sprzedaży analizę robimy po pierwszym tygodniu i zastanawiamy się nad
tym, co możemy zrobić w drugim tygodniu, czy dodać jakieś działania, może jakiś live zorganizować,
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może dodatkową informację zamieścić. Dlatego zawsze dziękuję za wcześniej opracowany plany, bo
dzięki niemu nie muszę w panice wymyślać, co robić, żeby sprzedać więcej.

I ostatnie pytanie, które dostałam i na które warto odpowiedzieć: „Co robisz, jeśli wszystko
zaplanowałaś, jeśli wszystko jest jasne, i wydarzy się coś, co uniemożliwia Ci zrealizowanie planu?”. Na
przykład  dziecko  lub  –  tu  podano  cudowny  przykład  –  „masz  podbite  oko,  a  zaplanowałaś  live”
(oczywiście przekornie odpisałam, że podbite oko to generator lajków i zasięgów). 

W tym miejscu chciałam powiedzieć coś wszystkim perfekcjonistkom. „Kawę z Budzyńską”
robię  od  bardzo  dawna  (niech  mi  ktoś  przypomni,  jak  długo!)  i  jeśli  miałabym  wskazać  jedną
prawidłowość, która działa w czasie wystąpień na żywo, to jest ona taka: im bardziej niespodziewane i
dziwne rzeczy się dzieją, bo wskakuje kurier Bogdan, bo dzwoni dziecko, bo zabijasz komara na wizji,
tym lepsze zasięgi i lepszy odbiór. Nie zawsze niezaplanowane rzeczy okazują się straszne.

W marcu, podczas dwudniowej sprzedaży kursu „Zrób to dziś”, która w całości miała bazować
na webinarze i jego powtórce, nastąpiła totalna wtopa: webinar nie odpalił. Nawalił WebinarJam, z
którego korzystamy, w rezultacie nie rozpoczęłyśmy wielkiej sprzedaży. a mimo to sprzedałyśmy 50
albo  60  kursów.  Całkiem  niezły  wynik,  prawda?  No  ale  co  zrobiłyśmy?  Nagrałam  webinar  bez
publiczności i zmodyfikowałyśmy całą kampanię. Musiałyśmy zmienić treść wszystkich newsletterów
(już nie mogłam napisać: „byłaś na webinarze”), więc modyfikowałyśmy i działałyśmy.

Kiedyś siadły mi plecy i po prostu nie mogłam siedzieć dłużej niż godzinę. Wiadome było, że
nie zrobię webinaru. Modyfikujemy wtedy plan. Modyfikujemy, uzgadniamy i ustalamy, co można z
tym zrobić.

Słuchajcie, ode mnie to tyle. Jeśli Wam się podobało, jeśli to, o czym mówiłam, okazało się
przydatne, bardzo proszę o informacje. Nawet nie macie pojęcia, jak samotny jest twórca online, bo
nie dociera do niego dziewięćdziesiąt dziewięć procent Waszych odczuć na temat tego, co oferuje. A
ja  naprawdę  chciałabym  wiedzieć,  czy  to,  co  nagrywam,  jest  dla  Was  przydatne,  czy  iść  w  tym
kierunku, czy może w innym, czy bardziej tak, śmak czy owak. 

Jeśli  chcecie  przekazać  jakiekolwiek  informacje  zwrotne  na  temat  podcastów,  które
nagrywam, to zapraszam serdecznie. Jeśli macie pytania, wpisujcie je w komentarzach, postaram się
odpowiedzieć.  A  jeśli  Wam  się  podobało,  to  udostępniajcie,  informujcie  i  przekazujcie  pocztą
pantoflową, że jest taka Budzyńska, Pani Swojego Czasu, która w kuluarach, za darmo uczy o tym, jak
robić biznes online i jak wygląda jej biznes online. 

Słyszymy się  za  czas  jakiś!  Życzę  Wam superhiperekstrafajnych  harmonogramów Waszych
projektów online. Pa!
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A tak wygląda prawie gotowy harmonogram


