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Halo, halo, dzień dobry, tu Ola Budzyńska, Pani Swojego Czasu, a Ty słuchasz podcastu, czyli takiej
audycji,  takiego  nagrania  o  nazwie  „Pani  Swojego  Czasu  od  kuchni”.  Dzisiaj  mam  przyjemność
nagrywać dla Ciebie odcinek numer 11 – „Webinary w biznesie online”.

 „Pani Swojego Czasu od kuchni” to podcast o tym, jak wygląda prowadzenie biznesu online
od kuchni, od zaplecza; opowiadam, co się sprawdza w biznesie online, a co nie, co działa, a co nie do
końca.  Wszystko  na  własnym  przykładzie.  Po  raz  jedenasty  powtórzę,  że  nie  zjadłam  wszystkich
rozumów i  absolutnie nie twierdzę,  że wiem wszystko na temat biznesu online.  Dzielę się swoim
doświadczeniem i mam nadzieję, że Tobie również się ono przyda.

Dzisiaj opowiem o webinarach. Przede mną tablica, do której przyczepiłam notatki związane z
tematem. Możliwe, że podcast potrwa jakieś piętnaście godzin – dawno nie miałam do przekazania
tyle wiedzy, ile chcę Wam przekazać. Moje podcasty stają się coraz dłuższe – nie wiem, czy dla Was to
dobra wiadomość. 

Zaczynamy!
Żeby podcastowi nadać pewną strukturę, przygotowałam harmonogram czasowy. Chcę Wam

powiedzieć  o  wszystkim,  co  powinno  wydarzyć  się  przed  webinarem,  w  trakcie  webinaru  i  po
webinarze:  co  robić,  czego  nie  robić,  jakich  błędów  unikać,  jakie  metody  stosować.  Dodatkowo
opowiem  o  kwestiach  technicznych,  czyli  wszelkiego  rodzaju  narzędziach.  Na  koniec  jak  zawsze
odpowiedzi na pytania, które od Was dostałam.

Być może dopiero myślisz o biznesie online, być może właśnie zaczęłaś robić biznes online i
niekoniecznie wiesz, czym jest webinar, dlatego krótko wprowadzę Cię w temat.

Pierwsza i najważniejsza sprawa: czym webinar różni się od transmisji live na Facebooku albo
na Instagramie?

Prawda  jest  taka,  że  nie  musi  się  różnić.  Webinar,  który  uruchamiamy  w  zewnętrznym
programie, może wyglądać dokładnie tak samo jak live na Facebooku albo na Instagramie, ale nie
musi. Ty decydujesz.

Webinar  (webinarium)  to  spotkanie  online  odbywające  się  na  specjalnej  platformie,
skonstruowanej w taki sposób, żebyś mogła bezpośrednio lub w formie prezentacji dzielić się swoją
wiedzą z osobami, które znajdują się po drugiej stronie komputera, a które zapisały się na webinar.

Uczestnicy  oglądają  Ciebie,  Twoją  prezentację,  ale  mają  też  czat  umożliwiający  wzajemną
komunikację i zadawanie pytania. To najprostszy schemat webinaru (bo webinary mogą mieć różne
bells and whistles, jak to mówią Amerykanie, czyli różnego rodzaju dodatki, które wzbogacą spotkanie
i odróżnią je od live’a na Facebooku).

Są platformy do webinarów, na których możesz robić ankiety, zadawać pytania, publikować od
razu  wyniki  ankiety,  czego  nie  zrobisz  podczas  live’a  na  Facebooku.  Możesz  w  trakcie  webinaru
wyświetlać  swoją  ofertę,  czyli  ustrukturyzowaną  ofertę:  ze  zdjęciem,  nagłówkiem  i  klikanym
przyciskiem, który przenosi do sprzedaży.

Po co robić webinary, skoro mamy możliwość robienia live’ów?
Webinary  powstały  jako  forma  dzielenia  się  wiedzą  na  odległość.  Podczas  godzinnych,

półtoragodzinnych spotkań osoby prowadzące dzielą się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, a inni
korzystają z tego odpłatnie albo bezpłatnie.  Bo to od nas zależy,  czy webinar  jest  płatny.  Od nas
również zależy cel webinaru i jego związek z naszym biznesem. 
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Nie wszystkie znacie mnie od strony webinarowej, dlatego opowiem, jak zaczynałam i gdzie
teraz jestem, jeśli chodzi webinary. 

Do  maja  2018  roku  przeprowadziłam  40  webinarów.  Dokładnie  40  webinarów,  na  które
zapisały się 92 622 osoby. Wiemy o tym, ponieważ każda sensowna platforma obsługująca webinary
oferuje statystyki.

92 622 osoby zapisały się na webinary, zaś 34 194 osoby w nich uczestniczyły. Liczba osób,
które się zapisują, zawsze, ale to zawsze jest większa od liczby uczestników, czyli osób, które w danym
dniu w danej godzinie pojawiają się na żywo. Oczywiście zarówno osoby zapisane, jak i  te,  które
uczestniczą, nie są tak zwanymi unikalnymi użytkownikami. Nie jestem w stanie sprawdzić, ile pojawia
się zupełnie nowych osób.

Obecnie jestem w bardzo komfortowej sytuacji: webinary PSC mają wyrobioną markę, dlatego
nie muszę ich specjalnie reklamować. W zasadzie na każdy mój webinar zapisuje się ponad 5000 osób,
a 1000 osób pojawia się na żywo; czasem mniej, czasem więcej, w zależności od tematu (o tym też
będę mówić). 

Żeby jednak było jasne: nie zaczynałam z takiego pułapu. Niewiele osób zaczyna, no chyba że
ma zbudowaną markę i mocną społeczność. 

Gdy w 2015 roku zaczęłam prowadzić webinary, praktycznie nikt w Polsce tego nie robił. To
była  zupełna,  zupełna  nowość,  niepopularne  rozwiązanie,  jeśli  chodzi  o  szerzenie  swojej  wiedzy
online. 

Do udziału w pierwszym webinarze zaprosiła mnie Maja Santi Niestrój. Wymyśliła Babinarium
–  webinary,  które  będziemy  prowadzić  we  trzy,  a  do  których  zaczniemy  zapraszać  kobiety,  aby
dyskutować z nimi na różne tematy. Zgodziłam się wyłącznie dlatego, że techniczna obsługa leżała po
stronie  Mai.  „Maja  –  powiedziałam –  nie  ma  sprawy.  Wejdę  w to  pod  warunkiem,  że  wszystko
ustawisz,  wszystko  zrobisz,  wszystko  znajdziesz,  a  ja  o  określonej  godzinie  nacisnę  tylko  guzik  i
wskoczę”. Maja się zgodziła, dzięki temu mój pierwszy webinar był po pierwsze wspólny, po drugie –
zupełnie bezproblemowy technicznie.

Na naszym pierwszym webinarze pojawiło się 21 osób. Gdyby podzielić tę liczbę przez liczbę
prowadzących (trzy prowadzące, każda z nas informowała swoją społeczność o spotkaniu), wyszłoby,
że ściągnęłyśmy po siedem osób. 

Słuchajcie,  byłyśmy  wniebowzięte,  że  21  osób  pojawiło  się  na  naszym  webinarze,  bo  to
oznaczało, że przyszedł ktoś więcej niż mama, tata, siostra i  mąż. Pojawił się ktoś z zewnętrznego
świata! Oczko na webinarze niesamowicie nas ucieszyło.

To zupełnie normalne, że zaczynamy z małą liczbą osób. Gdy popełnimy błędy (a na pewno je
popełnimy),  gdy się pomylimy (a na pewno się pomylimy),  gdy coś się wysypie technicznie (a na
pewno się wysypie), dowie się o tym mniej osób, my same również mniej będziemy się stresować.
Dlatego zupełnie nie przejmujcie się niewielką liczbą uczestników.

Jeszcze jedna informacja związana z wprowadzeniem w tematykę webinarów. Dostałam takie
pytanie: „Co jest wyznacznikiem sukcesu webinaru? Kiedy będę mogła uznać, że mój webinar odniósł
sukces?”.

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Bo nie jest tak, że Twój webinar odniósł sukces, gdy
obejrzało  go  5000  osób,  gdy  sprzedałaś  40  kursów  czy  produktów  lub  gdy  otrzymałaś  milion
komentarzy.
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Twój webinar wtedy odniósł sukces, kiedy Ty o tym zdecydowałaś, czyli wracamy do celu. 
Co jest celem Twojego webinaru? Przekazanie wiedzy w taki sposób, że ludziom gacie spadną

i następnego dnia będą pisać w internetach, że miazga? Sprzedaż 100 kursów, e-booków lub innych
produktów? Przedstawienie siebie, zaprezentowanie osobom, które dotąd Cię nie znały?

To Ty definiujesz, co jest celem Twojego webinaru i czemu Twój webinar ma służyć. 
Oczywiście są mniej lub bardziej uniwersalne cele, zwłaszcza że systemy do webinarów są

płatne  lub  bezpłatne.  Gdy  wdrożysz  się  w  prowadzenie  webinarów,  gdy  Ci  się  to  spodoba,  gdy
zechcesz  organizować  je  regularnie,  bardzo  prawdopodobne,  że  wybierzesz  płatny  system.  A  to
oznacza, że ta inwestycja musi Ci się jakoś zwrócić, bo biznesu nie prowadzimy charytatywnie. Jasne,
możemy zarabiać na czymś innym, ale fajnie by było, gdyby webinar nie generował niepotrzebnych
kosztów.

I ostatnia kwestia, jeśli chodzi o wprowadzenie w tematykę webinarów: osoby, które robią
biznes online, które poruszają się po świecie online, które właśnie zaczęły dbać o swój rozwój albo o
rozwój  swojej  firmy  –  i  robią  to  online  –  są  przekonane,  że  wiele  osób  prowadzi  webinary.  To
nieprawda. 

„Jak przebić się z webinarem, skoro tyle osób je organizuje?” – pytacie.
Śmiesznie  mała  liczba  osób  prowadzących  biznesy  robi  webinary,  a  jeszcze  mniej  osób

spośród  tych,  które  je  prowadzą,  robi  to  dobrze.  Dlatego  szansa,  że  przebijesz  się  ze  swoim
webinarem (o ile dobrze go zorganizujesz, czyli trafisz w zapotrzebowanie swojej grupy docelowej),
jest ogromna. 

Czytałam kiedyś opis badań, z których wynikało, że tylko 5 albo 8 procent osób prowadzących
własne biznesy w ogóle myśli o webinarach. Nie oznacza to nawet, że robią webinary, tylko w ogóle
myślą o nich. A jest to tak niesamowicie fajna forma komunikacji z odbiorcami, forma sprzedawania
wiedzy swoim odbiorcom i forma sprzedaży i promocji, że gorąco zachęcam Was do tego, żebyście
spróbowały. 

Co robić przed webinarem?
Po pierwsze i najważniejsze: musisz wiedzieć, po co organizujesz webinar, jaki jest jego cel.

Podczas  webinaru  zamierzasz  sprzedawać swój  produkt  czy  budować swoją  markę?  Chcesz,  żeby
ludzie Cię poznali (bo na przykład do tej pory prowadziłaś blog i nie pokazywałaś swojej twarzy), czy
wolisz przekazywać wiedzę i budować dobrą atmosferę oraz angażować społeczność?

Oczywiście większość z tych rzeczy robisz jednocześnie, one się po prostu dzieją, ale na coś
jednak kładziesz nacisk. 

W moim biznesie,  czyli  u Pani  Swojego Czasu,  webinary  organizuję  raz  w miesiącu (poza
wakacjami, bo w lipcu i sierpniu odpoczywam). Bez względu na to, czy coś sprzedaję lub promuję. 

Moje dziewczyny, moje kobiety, moje panie swojego czasu przyzwyczaiły się do tego; gdy pod
koniec miesiąca nie słychać o kolejnym spotkaniu, dopytują, kiedy i na jaki temat się odbędzie, bo
wiedzą, że webinar powinien się odbyć mniej więcej koło dwudziestego. 

Dlatego określ cel webinaru.
Moje webinary słyną z tego, że – w przeciwieństwie do #kawyzBudzyńską – są napakowane

wiedzą. #KawazBudzyńską to spotkania live, które odbywają się w każdy poniedziałek jednocześnie na
fanpage’u  „Pani  Swojego  Czasu”  na  Facebooku  i  na  Instagramie.  Często  nazywam  je  kawą  z
przyjaciółkami.
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Czasem jest merytorycznie, czasem o pierdołach; czasem są plotki ze świata, polecę jakąś
książkę, a czasem opowiem o tym, co sprzedaję lub jak się miewam. Taki jest format kawy. 

Format  webinaru  jest  zupełnie  inny:  mamy  pięć  minut  na  wprowadzenie  i  powiedzenie
nowym osobom, o co chodzi, a potem jedziemy z koksem. Godzina totalnie merytorycznej prezentacji
i piętnaście minut albo pół godziny – w zależności od tego, ile czasu nam zostało – na odpowiedzi na
pytania. Tam nie ma zmiłuj się, tam nie ma lania wody, tam nie ma plotek. Jest oczywiście dobry
humor, jest bardzo dobra atmosfera, ale przede wszystkim jest bardzo, bardzo merytoryczne. 

Dlaczego zdecydowałam się na coś takiego? Ponieważ jako Pani Swojego Czasu mam taką
misję. Owszem, sprzedaję swoje książki, e-booki i kursy online (kursy online całkiem drogo, bo za 300,
400, a  czasem nawet 1200 złotych),  ale jeśli  kogoś nie  stać na nie,  jeśli  ktoś  z  takich czy innych
powodów nie może kupić kursu, to zawsze może pojawić się na webinarze i uczestniczyć w nim za
darmo.

Udział w moich webinarach jest za darmo, podobnie jak powtórka dostępna przez 48 godzin.
Dopiero po tym czasie w sklepie ląduje zapis nagrania. O tym też za chwilę opowiem. 

Taka jest moja misja. Zawsze powtarzam, że moje webinary były za darmo, są za darmo i będą
za darmo, bo to jest element mojej strategii i chcę, aby tak to wyglądało.

Jeśli  dotąd nie prowadziłaś webinaru, zachęcam Cię, żebyś się do tego przygotowała. Jak?
Oglądając inne webinary. Niekoniecznie z Twojej branży. Ba, nawet zachęcam, żeby nie były z Twojej
branży, bo dostaniesz kociokwiku. 

Niech to będą webinary polskie i zagraniczne. Sprawdź, jak prowadzą je inni. Co Ci pasuje, co
Ci nie pasuje; czy prowadzący przygotowali prezentacje, a jeśli tak, to jakie; czy prezentacje są długie
czy krótkie; jak prowadzący się przedstawiają, jak zaczynają webinar, a jak kończą. Określ strukturę
webinaru: ile czasu przewidują na wprowadzenie, ile na prezentację, ile na podsumowanie. 

Dlaczego  o  tym  mówię?  Nie  po  to,  żebyś  kopiowała,  lecz  po  to,  żebyś  zobaczyła,  jakie
rozwiązania według Ciebie okażą się OK; co możesz wdrożyć u siebie, a co zmienić. 

Gdy rozwijam Panią Swojego Czasu, byłam maniaczką webinarów; ogromnie dużo się z nich
uczyłam, ogromnie  dużo  przeniosłam do swoich  webinarów,  ale  też  sporo  z  pełną  świadomością
odpuściłam. 

Od razu powiem, co odpuściłam. 
Na przykład odpuściłam przedstawianie się. Jeśli  uczestniczyłyście w moich webinarach, to

wiecie, że zapominam się przedstawić. Gdy to robię, mówię: „Nazywam się Ola Budzyńska i jestem
Panią Swojego Czasu”. 

Z  premedytacją  odpuściłam amerykański  sposób  przedstawiania  się,  który  Polacy  chętnie
kopiują: opowiadają historię swojego życia, pochodzenia, dodają społeczny dowód słuszności, czyli
siebie w objęciach guru motywacji i coachingu albo innych znanych osób, logotypy telewizji, radia i
gazet,  w  których  wystąpili…  Jako  odbiorcę  irytuje  mnie  to.  Nie  lubię  tego.  Nie  działa  na  mnie
społeczny dowód słuszności, jeśli nie otrzymuję wiedzy. Im bardziej znam daną osobę, tym bardziej
jestem w stanie jej to wybaczyć, ale jeśli kogoś nie znam, frustruje mnie fakt, że zamiast powiedzieć,
co ma do powiedzenia, pokazuje zdjęcie, które sobie z kimś zrobił, aby pokazać, jak bardzo się lubią. 

W  wypadku  osób,  których  nie  znam,  czekam  na  merytorykę,  bo  one  niejako  muszą
udowodnić, że swój cenny czas powinnam poświęcić, aby obejrzeć ich webinar.
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Dlatego świadomie odpuściłam ten element  podczas  swoich webinarów.  Udowadniam, że
znam się na tym, co robię, zamiast dawać społeczny dowód słuszności w postaci logo telewizji, w
której byłam. I choć jestem bardzo zadowolona z takiego rozwiązania, musicie wiedzieć, że w Polsce
niewiele  osób  je  stosuje.  Przyjęło  się,  żeby  tak  gadać,  gadać  o  sobie  i  o  swojej  historii.  Dlatego
namawiam Cię, żebyś obejrzała inne webinary i przekonała się, co Ci pasuje, co z Tobą rezonuje.

Przygotowanie webinaru. 
Trudno  powiedzieć,  ile  powinno  trwać  przygotowanie  do  webinaru;  mogę  Ci  jedynie

powiedzieć, ile trwa u mnie. 
Webinary  prowadzę  z  tematów,  które  doskonale  znam,  czyli  związanych  z  organizacją,

planowaniem i zarządzaniem sobą w czasie. Mam je w głowie, muszę je tylko ułożyć w sensowną
strukturę, odpowiednio nazwać oraz zdecydować, czy nie jest ich za dużo, bo do dyspozycji mam tylko
godzinę albo godzinę piętnaście.

Przygotowanie zawsze wygląda tak samo. 
Webinary zawsze odbywają się w środę. Przygotowuję się do nich w poniedziałek, wtorek i

środę.
Cały  poniedziałek  przeznaczam na  burzę  mózgów.  Wrzucam  wszystkie  tematy  i  wszystkie

zagadnienia, które powinnam omówić. Z reguły jest ich znacznie więcej niż treść, która faktycznie
zmieści się w webinarze. 

Poza  tym  pytam  Was  bezpośrednio  albo  szukam  pytań  i  odpowiedzi,  które  dziewczyny
zamieszczają  w grupie  „Panie  Swojego  Czasu”.  Wiele  inspiracji  czerpię  właśnie  od członkiń  mojej
grupy. 

We wtorek układam tę burzę mózgów w sensowną całość, czyli nadaję webinarowi strukturę. 
Struktura  moich  webinarów  praktycznie  zawsze  wygląda  tak  samo.  Kolejne  zagadnienia

wypisuję  na  elektrostatycznych  Karteczkach  Pełnych  Czasu  i  na  wielkiej  płachcie  albo  ścianie
zaczynam je przekładać,  układać, określać,  co powinno znaleźć się  na początku,  co na końcu,  od
których elementów zacząć, a na których skończyć. 

Gdy stworzę strukturę, to – uwaga, teraz wchodzi stara szkoła – wszystko spisuję. Nie jest to
oszczędność czasu, ale nie umiem inaczej.  Siadam i patrząc na tę strukturę, spisuję zagadnienia z
karteczek. W taki sposób przygotowuję się do webinarów, prezentacji, spotkań i podcastu. 

Nie czytam tego później, nie wykorzystuję, ale muszę to spisać, żeby mieć w głowie.
W  środę  robię  dwie  rzeczy:  przygotowuję  slajdy  oraz  ćwiczę  prowadzenie  webinaru  (co

najmniej dwa razy). Poświęcam godzinę na powiedzenie swoimi słowami wszystkiego, co wcześniej
zapisałam. To jest też taka ostateczna weryfikacja, czy kwestie, które omawiam, są zaprezentowane w
odpowiedniej kolejności i czy nie trzeba czegoś zmienić.

Gdy ćwiczę dwa razy – rano i po południu – czuję się w stu procentach przygotowana: nie
mam przestojów i nie zastanawiam się, co powiedzieć. Oczywiście nie mówię z pamięci, nie wkuwam,
bo nie da się wszystkiego zapamiętać.

Ze  slajdami  wiąże  się  ciekawa historia.  Przetestowałam chyba  każdą  możliwą  szkołę,  jeśli
chodzi o slajdy. 

Podczas webinaru widać zarówno slajdy,  jak i  prowadzącego (slajdy znajdują się na całym
ekranie, prowadzący – w małym oknie), albo tylko slajdy – to zależy od rozwiązań dostarczanych przez
system do webinarów. O systemach do webinarów opowiem o tym w części technicznej. 



PSC011 – Webinary w biznesie online

Kiedyś witałam się, pokazywałam swoją twarz, następnie uruchamiałam prezentację i było
widać tylko slajdy. Po zakończeniu prezentacji, podczas rundy pytań i odpowiedzi, znowu było mnie
widać. Dobrze czułam się z tym rozwiązaniem, ponieważ mogłam w całości skupić się na slajdach
zamiast na tym, co dzieje się na webinarze.

Ale  pojawił  się  problem:  dziewczyny  pisały,  że  nie  potrafią  skoncentrować  się  jedynie  na
slajdach  i  wolałyby  mnie  widzieć.  Przez  pewien  czas  wdrożyłam  więc  takie  rozwiązanie,  że
zwiększyłam liczbę slajdów. Nie pomogło; dziewczyny nadal chciały – i lubiły – mnie widzieć.

WebinarJam, z którego korzystam, umożliwił  wyświetlanie twarzy prowadzącego w małym
oknie. „Dobra, Budzyńska – pisały dziewczyny. – Jest lepiej, ale nie do końca. Chcemy Cię widzieć”. 

Dosłownie pięć albo sześć webinarów temu, czyli mniej więcej pięć miesięcy temu, uznałam,
że  muszę  wymyślić  zupełnie  nowy  system  prezentacji  slajdów,  aby  dziewczyny  mnie  widziały,  a
jednocześnie abym zachowała pewną strukturę (kolejność slajdów porządkuje treść webinaru). 

No i wymyśliłam! Był to webinar o tym, jak sobie radzić z krytyką. Wpadłam na pomysł, że
slajdy będę rysować! Kaligrafowałam hasła na wielkich kartkach. Bardzo lubię tworzyć rękami, lubię
rysować, lubię malować, więc stwierdziłam, że stworzę sobie slajdy.

To był świetny przykład w kontekście tematu webinaru, bo nie wiedziałam, jak dziewczyny
odbiorą przygotowane przeze mnie obrazki. Może skrytykują, może powiedzą, że kicha… 

Co się okazało? Slajdy zrobiły furorę. W tym momencie jestem chyba jedyną osobą w Polsce,
która rysuje slajdy,  a na dodatek pokazuje  je  podczas webinaru; nie zeskanowane i  wrzucone do
PowerPointa, tylko w postaci kartek.

Dziewczyny  bardzo  lubią  i  ja  bardzo  polubiłam  slajdy  à  la  Budzyńska  (tak  je  nazwałam:
slajdami à la Budzyńska). Nikt takich nie robi, a mnie to pasuje, dla mnie jest fajnie. 

Nie wszystkim musi się podobać, nie wszyscy muszą uznawać to za profesjonalne, ale nam,
czyli mnie i mojej społeczności, jak najbardziej odpowiada takie rozwiązanie. 

Namawiam Cię, żebyś robiła takie slajdy, jakie chcesz, i jakie Ci pasują. Jedno jest pewne:
musisz  je  przygotować.  I  żeby  było  jasne:  robisz  je  na  samym  końcu,  dopiero  gdy  wszystko  jest
gotowe.

W moim wypadku środa to z jednej strony powtórka, z drugiej – przygotowywanie slajdów.
Oczywiście żeby webinar miał sens, ktoś musi się na nim pojawić. Dlatego zadbaj o promocję

swojego wydarzenia.
Ktoś gromadzi czterysta osób, ktoś osiemset, inny ktoś tysiąc dwieście. Ty dopiero zaczynasz.

Przypominaj  sobie,  proszę,  że  na  nasz  pierwszy  webinar  zapisało  się  około  czterdziestu  osób,  a
pojawiło dwadzieścia jeden. I jak najbardziej w porządku jest zaczynanie od takich liczb.

Kiedy zacząć promocję i jak długo promować webinar?
Nie ma jednej odpowiedzi,  bo czas trwania promocji  zależy od tego, czym jest dla Ciebie

webinar i jakie miejsce zajmuje w Twojej strategii.
Jeśli jest po prostu wydarzeniem (bo zaczynasz, bo chcesz spróbować i nic innego poza tym

nie robisz), to możesz go promować non stop. 
W miesiącu zazwyczaj promuję nie tylko webinar, lecz także jakąś sprzedaż, artykuły na blogu,

podcast  lub kilka  innych  rzeczy,  dlatego  po pierwsze –  nie  mogę  sobie  pozwolić  na  promowanie
wyłącznie webinaru, a po drugie – nie do końca chciałabym to robić. 
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Dlaczego? Doświadczenie pokazało nam, że długość promocji zupełnie nie wpływa na liczbę
osób  obecnych  na  webinarze  i  liczbę  osób,  które  zapisują  się  na  webinar.  Innymi  słowami:
każdorazowo zapisuje się około 5000 osób, bez względu na to,  czy spotkanie promuję przez trzy,
siedem czy dziesięć dni. Być może byłoby inaczej, gdybym webinary promowała płatnie, czyli gdybym
wykupiła płatne reklamy (zaraz dowiesz się, dlaczego się na to nie decyduję). Ostatecznie przyjęłyśmy,
że jeśli nic innego się nie dzieje, webinar promujemy mniej więcej przez siedem dni. W jaki sposób?
Najkrótsza odpowiedź brzmi: w każdy.

Wykorzystujemy absolutnie każdy kanał,  jaki mamy: newsletter (wysyłam co najmniej dwa
newslettery informujące o webinarze), fanpage (zmieniamy cover photo na fanpage’u i w grupach),
grupę (w grupie informuję o webinarze i proszę o pytania).

Milion razy informuję, że na webinar trzeba się zapisać, żeby w nim uczestniczyć, czyli dostać
link do spotkania, powtórkę nagrania i notatkę wizualną. 

Jest jedna prawidłowość: bez względu na to, ile razy powtórzysz, że organizujesz webinar i
prosisz o zapisanie się na listę, i tak po spotkaniu otrzymasz wiadomości typu: „nie widziałam”, „nie
zauważyłam”, „nie usłyszałam”. Zaczniesz wyskakiwać z lodówki, a i tak pojawią się osoby, które tego
nie zauważyły. Dlatego nie przejmuj się myślą, że spamujesz. Jeśli Twoje webinary są bezpłatnie –
kompletnie  się  nie  przejmuj,  bo  zakładam,  że  oferujesz  wartościową  wiedzę  i  chcesz,  żeby  jak
najwięcej osób z niej skorzystało.

A zatem: newsletter, fanpage, grupa na Facebooku, artykuły (u mnie z reguły pojawiają się we
wtorek, bo w środę obywa się webinar). Na stronie zamierzamy włączyć wtyczkę (jeszcze nie wiem,
jak  się  nazywa,  podpatrzyłam ją  u  Jasona Hunta  – Tomka Tomczyka;  gdy się dowiem, wrzucę do
notatek do podcastu).

Co  jeszcze?  Oczywiście  Instagram,  InstaStory  i  #kawazBudzyńską.  Każda  przypominajkę  o
webinarze to wzrost liczby zapisów. Najwięcej osób zapisuje się w środę – i w środę, czyli pierwszego i
ostatniego dnia zapisów. 

Pierwszego dnia  zapisują  się  te  osoby,  które chcą się zapisać  (reszta mówi:  „Dobra,  mam
jeszcze tydzień!”), a ostatniego dnia te, które nagle się orientują, że jednak się nie zapisały.

Jeśli chodzi o promocję, to nie uwierzycie, jak dobrze wpływają drobne sprawy. Na przykład
InstaStory informujące o tym, że za godzinę odbędzie się webinar. 

W grupie „Panie Swojego Czasu” często wrzucam nagranie, jak robię makijaż. Przypominam
wtedy: „Hej, dziewczyny, maluję się na webinar, który odbędzie się za godzinę”. Część z nich wpada w
panikę, bo to ostatnia szansa, aby otrzymać link do spotkania (Gang moderuje wszystko, co dzieje się
podczas webinaru, dlatego jeśli  ktoś zapisze się już po rozpoczęciu,  możemy nie być w stanie mu
pomóc).

Zachęcam Cię, żebyś wykorzystała każdą formę promocji. 
Dlaczego  płatnie  nie  promuję  webinarów?  Absolutnie  nie  dlatego,  że  jest  to  złe;  wręcz

przeciwnie – uważam, że jest  to bardzo, bardzo dobra opcja.  Przyjęłam zasadę,  że to,  co oferuję
bezpłatnie, promuję organicznie: wpisu na Facebooku informującego o nowym artykule nie dopalam
reklamą, ale już wpis informujący o artykule, w którym zamieszczam linki do kursu, mogę dopalić
reklamą. 
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Z  webinarami  jest  tak  samo.  Jeśli  podczas  webinaru  nie  sprzedaję,  tylko  zapraszam
dziewczyny,  aby  odpowiedzieć  na  ich  pytania,  stawiam  wyłącznie  na  zasięgi  organiczne.  Jeśli
natomiast sprzedaję jakiś kurs, korzystam z płatnych reklam na Facebooku.

Otrzymałam od Was pytanie: „Po jakiego grzyba w ogóle zapisywać się na webinar? Po co Ci
nasze adresy mailowe?”.

Odpowiem wprost: Wasze adresy są dla mnie zapłatą za udział w webinarze. Jeśli pojawiłyście
się na ostatnim webinarze pt. „Mama ma czas”, to znaczy, że interesuje Was temat czasu w kontekście
bycia mamą. Zbieram Wasze adresy (oczywiście otagowane, że byłyście na webinarze i interesuje Was
taki temat). Gdy w przyszłości będę oferować produkt dla mamy, w pierwszej kolejności przedstawię
go  Wam.  Można  powiedzieć,  nie  do  końca  webinar  jest  bezpłatny,  bo  płacicie  swoimi  adresami
mejlowymi. I  od razu powiem: nie mam z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia,  bo podczas
webinarów robię tak dobrą robotę, że adres nie jest czymś strasznym. 

 „Co robić, żeby na webinarze pojawiła się co najmniej połowa zapisanych osób?”.
Powiem tak: jeśli jesteście na początku drogi, nie macie „renomy webinarowej”, a mimo to na

żywo pojawi się połowa zapisanych osób, to weźcie szampan i upijcie się w sztok. Bo to oznacza, że
odniosłyście niesamowity sukces. Potem, już na trzeźwo, przeanalizujcie, co takiego zrobiłyście, że
pojawiło się tyle osób. Pięćdziesiąt procent to ogromna, ogromna frekwencja. 

W Polsce webinary jeszcze nie są tak znane, ale pod względem frekwencji  zbliżamy się do
Zachodu.  Aktualnie  na  webinarach  amerykańskich  pojawia  się  mniej  więcej  20–25  procent  osób
zapisanych na listę. Jeżeli ktoś odnotuje obecność na poziomie 25 procent, wszyscy piją szampana, bo
to oznacza, że z 1000 zapisanych osób pojawiło się 250.

U nas ta frekwencja jest nieco wyższa, bo z tego, co wiem, wynosi około 35 procent (nie są to
wyniki badań; po prostu zapytałam ludzi, którzy organizują webinary).

Jeżeli pojawi się około 30–40 procent zapisanych osób, warto dokładnie przeanalizować, co
takiego  robiłaś,  że  aż  tyle  osób wzięło  udział.  Oczywiście  możesz  być  znaną osobą,  która  po raz
pierwszy organizuje  webinar  (na  pierwszym webinarze  Tomek Tomczyka,  który  działa  od lat  i  ma
ogromnie  mocną,  zaangażowaną  i  dobrze  zbudowaną  społeczność,  część  osób  pojawiła  się  z
ciekawości; chcieli zobaczyć, co się wydarzy), dlatego warto świętować.

„Do czego są potrzebne osoby na żywo i jak ich przyciągać?”. 
Spotkania  na  żywo  mają  pewien  klimat  –  fajny  albo  nietajny.  Gdy  chcesz  przeprowadzić

sprzedaż lub poinformować o swojej ofercie, zależy Ci na przyciągnięciu jak największej liczby osób,
przekazaniu im megadawki wiedzy, aby miały okazję poznać Cię i odnieść pozytywne wrażenie. 

Mniej więcej 40 procent osób zapisanych na webinar pojawia się u mnie na żywo. 
Kiedyś przedstawiałam oferty, które obowiązywały tylko na webinarze, ale zrezygnowałam z

tego. Dlaczego? 
Uczę  planować,  organizować,  wykonywać  z  wyprzedzeniem  pewne  zadania,  dlatego  nie

wyobrażam  sobie  przekazu:  „Kobieto,  rzuć  wszystko  i  wbijaj  na  mój  webinar,  bo  tylko  wtedy
skorzystasz z okazji”. To byłoby zaprzeczenie tego, czego uczę, czyli planowania.

Mówię:  „Odbędzie się webinar.  Super,  jeżeli  przyjdziesz,  ale jeżeli  nie przyjdziesz,  obejrzyj
powtórkę  dostępną  przez  48  godzin”.  Takie  podejście  świetnie  się  u  mnie  sprawdza.  Zgodnie  z
amerykańską szkołą nieetyczne byłoby kłamstwo, że powtórki nie będzie, skoro będzie, ale równie
niefajne jest  mówienie,  że powtórka będzie  dostępna,  bo wtedy ludzie  nie pojawią się  na żywo.



PSC011 – Webinary w biznesie online

Amerykanie po prostu nie mówią o  powtórce.  Pytani,  chowają  głowę w piasek.  Według mnie  to
durne, no ale niech im będzie. Ja mówię wprost: „Spokojnie, powtórka będzie”.

Ty zrobisz, jak chcesz, pamiętaj jednak, że swojej oferty nie musisz ograniczać do webinaru;
możesz rozszerzyć ją też o powtórkę.

Co się dzieje w trakcie webinaru? 
Myślę, że najważniejszym elementem jest początek webinaru. To kluczowa część, niezależnie

od tego, ile osób się zjawiło: 5, 500 czy 5000. Ważne jest, że zjawiły się punktualnie, prawdopodobnie
wcześniej zalogowały do pokoju webinarowego. To są osoby, na które trzeba chuchać i dmuchać, bo
to Twoi najlepsi, najcudowniejsi, potencjalni klienci; ktoś, kto był na tyle miły, na tyle uprzejmy, na
tyle zaangażowany, że przyszedł na czas. 

To, co powinnaś zrobić, to od samego początku, od momentu „zero” prowadzić webinar. Nie
żeby  od  razu  włączać  prezentację,  ale  niedobrym  rozwiązaniem  jest  siedzenie,  gapienie  się  i
mówienie: „Aaa… Pięć osób jest, to może zaczekajmy, aż pojawi się więcej, bo na pewno ktoś się
pojawi. Napiszcie, skąd jesteście. Poczekajmy dwie minutki, bo na pewno ktoś się spóźni”.

No ja cię kręcę! Zjawiłam się punktualnie i mam czekać na jakichś spóźnionych dziadów?! 
Przyjęłam zupełnie inną strategię. 
Przede  wszystkim  system,  z  którego  korzystam,  czyli  WebinarJam,  może  wpuścić

nieograniczoną liczbę osób na webinar, ale ograniczoną (do tysiąca) liczbę osób na czacie.
Zawsze pojawia się więcej  niż  tysiąc osób.  Zawsze jest  ktoś,  kto nie dostanie się na czat.

Dlatego fantastycznie działa informacja: „Słuchaj, zaloguj się do systemu za pięć dziewiąta, bo wtedy
istnieje  szansa,  że  otrzymasz  dostęp do czatu i  zadasz mi  pytanie,  na  które  odpowiem w trakcie
webinaru. Ponadto będziesz mogła rozmawiać z innymi dziewczynami”.

Dziewczyny  zapisują  się,  bo  mówię  prawdę.  Nienawidzę  ściemy,  którą  ludzie  walą  na
webinarach.  Przepraszam,  że  tak  mówię,  ale  ściema,  która  krąży  w  webinarowym  świecie,  jest
masakrą: ludzie nagrywają webinary i udają, że prowadzą je na żywo; tworzą sztuczne limity, czyli
przekonują, że tylko 500 miejsc jest dostępnych.

Oczywiście  są  systemy  z  limitem  miejsc,  ale  nie  wytrzymałam,  gdy  spec  od  marketingu
(zresztą bardzo znany w Polsce, korzystający z tego samego systemu, z którego ja korzystam) wciskał
kit, że ma zaledwie trzysta miejsc na webinarze. Napisałam do niego mejl, ale nie był łaskaw odpisać.

Na tyle ciekawie rozpoczynam webinar, żeby uczestnicy chcieli być na nim od godziny „zero” i
żeby spóźnialscy mieli poczucie, że coś stracili. Ale o tym za chwilę.

Czekanie na innych jest też ważne ze względu na powtórkę. Fakt, że na żywo pojawi się 10–25
procent zapisanych osób, nie oznacza, że tylko tyle zobaczy Twój webinar. Nasze maile z powtórką
otwiera około 80 procent, więc co najmniej drugie tyle, ile wzięło udział w spotkaniu na żywo. I dla
nich nie ma niczego bardziej frustrującego niż słuchanie przez pierwsze minuty, jak mówisz, że czekasz
na spóźnialskich. 

Paradoks  webinarów  i  live’ów:  największe  znaczenie  mają  powtórki.  W  dużej  mierze  od
powtórek  zależy,  jak  Ci  pójdzie  sprzedaż  i  czy  odbiorcy  Cię  polubią.  Dlatego zrób  wszystko,  żeby
powtórka była równie atrakcyjna jak webinar na żywo, no chyba że chce Ci się bawić w wycinanie i
obróbkę.

Czego nie robić albo na co uważać w trakcie webinaru? 
Komentarze. 
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Jeśli masz włączony czat – a zwykle jest włączony – zachęcam Cię (może nie na początku, ale
gdy będziesz miała jakieś 100 osób na webinarach), żebyś znalazła kogoś, kto będzie go moderował. 

Co  rozumiem  przez  moderowanie?  Czytanie  tego,  co  dzieje  się  na  czacie,  podczas  gdy
pokazujesz  prezentację.  Nie  jesteś  w  stanie  i  czytać  komentarzy,  i  mówić  tego,  co  zamierzałaś
powiedzieć. Komentarze są najbardziej rozpraszającym elementem. Jedna osoba pisze, że nie słyszy,
bo na przykład nie podłączyła słuchawek,  a  Tobie się wydaje,  że nie słyszy 700 osób.  Zawieszasz
prowadzenie webinaru, aby pomóc tej jednej osobie, a 699 widzów zgrzyta zębami i się wkurza.

Mama, tata, brat, siostra – ktokolwiek, kogo przeszkolisz, aby odpowiadał na pytania, żebyś
nie musiała przerywać wykładu. 

Moderowanie  może  dotyczyć  różnych  kwestii:  odpowiedzi  na  pytania,  na  które  już
odpowiedziałaś („A na którym slajdzie to było?”, „A która to była strona?”, „A co to za teoria?”, „A jaki
tytuł książki?” i mnóstwo, mnóstwo innych). Warto mieć kogoś, kto będzie odpowiadał na czacie. 

Przed webinarem dziewczyny z #GanguPSC dostają listę wszystkich ważnych linków, o których
chcę  powiedzieć,  i  wszystkich  nazw.  Również  przygotowują  się  do  webinaru,  czyli  sprawdzają,
przypominają sobie, żeby na bieżąco odpowiadać na pytania. W trakcie webinaru wyłączam czat, żeby
się nie rozpraszać i nie obniżać jakości wypowiedzi.

Jak powinna wyglądać struktura webinaru?
Oczywiście musi być wprowadzenie, bo nie zaczniesz z marszu.
Przez 5 minut podaję wszystkie niezbędne informacje (praktycznie zawsze same), czyli witam

się, mówię, jak się nazywam, i dodaję, że jestem Panią Swojego Czasu (o ile nie zapomnę). Przekazuję
informacje techniczne i logistyczne: opisuję, jak wygląda zadawanie pytań na webinarze, co trzeba
zrobić,  żeby odświeżyć ekran, jeśli  czegoś nie widzisz  lub nie  słyszysz,  uprzedzam, że jest  z  nami
Justyna, czyli Prawa Ręka PSC. Justyna przedstawia się, żeby dziewczyny słyszały, że ona faktycznie
trzyma czat za mordę, czyli pilnuje porządku. Informuję, ile potrwa webinar, kiedy zostanie wysłana
notatka wizualna i do kiedy jest możliwość obejrzenia powtórki. Zawsze też podkreślam, że podczas
webinaru ma panować dobra atmosfera. Nie akceptuję ironii,  sarkazmu i wbijania szpil,  bo wtedy
uczestnicy boją się zadawać podstawowe pytania. A wychodzę z założenia, że nie ma głupich pytań; są
tylko  osoby,  które  nie  potrafią  na  nie  odpowiedzieć.  Chcę  stworzyć  atmosferę,  która  sprzyja
zadawaniu pytań. 

Mamy też pewną tradycję, zapoczątkowaną zupełnie przypadkowo.
Kiedyś  przeczytałam,  że  jedna z  dziewczyn obchodzi  urodziny.  A  ponieważ  jestem bardzo

spontaniczną osobą, która często działa, zanim pomyśli, złapałam długopis albo szminkę i zaczęłam
śpiewać „Sto lat”. Na wizji.

To się tak spodobało, że dziewczyny zaczęły pisać, że w przyszłym miesiącu też mają urodziny i
też chciałyby usłyszeć „Sto lat”. Dlatego teraz piszą do mnie: „Mam urodziny”, „Mój syn ma urodziny”,
„Moja mama ma urodziny”, a ja zbieram te wiadomości i podczas #kawyzBudzyńską lub webinaru
śpiewam im „Sto lat”.

Nie  ma  to  nic  wspólnego  z  merytoryką;  to  tylko  miła  tradycja,  która  pasuje  do  mojego
temperamentu, mojego charakteru. No i lubię, lubię ten moment. 

Oczywiście mamy też dżingiel, czyli muzykę, do której tańczę na początku webinaru, podobnie
jak podczas #kawyzBudzyńską.
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Po co to robię? Głównie dla siebie.  Jeśli  na początku zrobię najgłupsze rzeczy,  najbardziej
siarowate, dziwne, ewentualnie stresujące, to nie mam już nic do stracenia. Potem tylko luz blues,
mogę robić, co chcę (mówię to trochę z przekąsem, ale chodzi o to, że dzięki temu czuję mniejszą
presję).

Od razu powiem, że tańczenie podczas webinaru nie jest moim pomysłem. Dawno, dawno
temu  zapisałam  się  na  webinar  Hilary  Rushford,  webinar  o  Instagramie.  Zjawiam  się  ósmej  czy
dziewiątej, a tu wyskakuje dziewczyna – fantastyczna, piękna, zgrabna, w ogóle wow – i mówi, że
nazywa się Hilary i „jak zwykle mamy teraz dance”. Wstaje od komputera, włącza muzykę i tańczy na
całego.  Mój  dżingiel  trwa mniej  więcej  20–30 sekund,  ale  Hilary  tańczy  przez  cały  kawałek,  czyli
minutę lub dwie minuty. Ja tańczę na siedząco, ona wstaje, a potem – pyk i prowadzi webinar, jedzie z
merytorycznym koksem, recytuje, jakby strzelała z armaty.

W tamtym momencie ją pokochałam. Pomyślałam: „Muszę tak prowadzić webinary, bo ten
klimat,  ta  energia  i  ten  sposób  łączenia  zabawy  i  żywiołu  z  niesamowitą  merytoryką  i  tempem
przekazu bardzo mi pasują”. Spróbowałam – i tak właśnie wyglądają obecnie moje webinary. 

Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żebyś zaczęła tańczyć, chociaż nikt Ci nie broni, tylko
żebyś znalazła coś, co wyróżni Twoje webinary od innych spotkań. To nie musi być show; ważne, żeby
spowodowało, że ktoś Cię zapamięta.

„Ola, jesteś taką trochę showmenką, jeśli chodzi o sposób przekazywania wiedzy. Czy wszyscy
tak muszą mieć?. Czy dobry webinar może prowadzić tylko ekstrawertyk, który szybko mówi, macha
rękami i jest energiczny?”.

Jestem przekonana, że nie. Znam osoby, które bardzo spokojnie prowadzą webinary i robią to
dobrze.  Ariadna Wiczling (nie  wiem, czy  dalej  organizuje  webinary)  mówi bardzo,  bardzo,  bardzo
spokojnie. Jej webinary są merytoryczne – i właśnie tą merytoryką przyciąga ludzi.

Miejsca wystarczy nie tylko dla ekstrawertyków i energicznych ludzie; trzeba jedynie znaleźć
swój sposób i swój wyróżnik. 

Być może gdy zrobisz webinar o 22.00, to uczestnicy usną, bo o 22.00 ludzie zwykle są śpiący,
ale następnego dnia z chęcią wysłuchają godziny merytorycznego przekazu. 

Dlatego nie stresujcie się, że webinary można robić w jeden sposób. Jeśli jednak dotąd nie
prowadziłyście webinaru ani live’a, nie występowałyście na żywo, nie pokazywałyście swojej twarzy,
zachęcam  Was,  żebyście  wzięły  telefon,  nagrały  się,  a  potem  odsłuchały.  Żeby  poćwiczyć.  Żeby
sprawdzić, czy nie mówicie za szybko, za wolno. Żeby ocenić, co można poprawić, co zmodyfikować. Z
tego powodu fajnie jest, gdy na pierwszym webinarze pojawia się niewiele osób – możesz na bieżąco i
bez presji korygować wszystko, co się dzieje.

Jeszcze  jeden ważny temat:  jeśli  zaangażujecie  się  w prowadzenie  webinarów i  zechcecie
systematycznie  je  prowadzić,  będziecie  musiały  korzystać  z  sensowniejszych  systemów.  A
sensowniejsze systemy są płatne. Oznacza to, że prowadzenie webinarów będzie musiało się Wam
jakoś zwrócić. Fajnie by było, gdyby webinar sam w sobie też się zwracał. 

Nawiązuję w ten sposób do sprzedaży podczas webinaru.
Nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, że w trakcie webinaru odbywa się sprzedać, ani

z tym, że po merytorycznej dawce wiedzy ktoś chce mi coś sprzedać. Być może dlatego, że jestem
przyzwyczajona do takiego systemu i rozumiem, że nikt nie robi tego charytatywnie, musi z czegoś
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żyć. Nie jest tak, że ma pasję dzielenia się swoją wiedzą w internecie, a po godzinach kosi trawniki,
żeby zarobić na utrzymanie.

Sama kupiłam kilka kursów – zarówno w czasie webinarów, jak i po nich, żeby zobaczyć, jak
wyglądają ścieżki sprzedażowe. To niesamowite uczyć się na doświadczeniu, bo wpadasz w określone
lejki sprzedażowe: jeśli kupisz w trakcie webinaru, jeśli nie kupisz w trakcie webinaru, jeśli zapisałaś
się na webinar, ale się nie pojawiłaś, wreszcie – jeśli nie zapisałaś na webinar.

Przerobiłam wszystkie te warianty u innych osób, żeby zobaczyć, w jakie lejki sprzedażowe
wpadnę, i przekonać się, co się dzieje w danym lejku. Uważam, że to najlepszy sposób nauki.

Jak już mówiłam, nie wszystkie moje webinary są sprzedażowe. Czasem informuję, że za dwa
miesiące uruchamiam kurs, wypuszczam planer albo książkę i zachęcam do zapisania się na listę osób
zainteresowanych. I  tyle.  Żadnej sprzedaży.  Czasem pojawia się zniżka,  więc warto pojawić się na
webinarze albo obejrzeć powtórkę.

Wiem, że temat sprzedaży jest tematem może nie tabu, lecz bolesnym. Bo jak sprzedawać,
żeby nie być osobą, którą Amerykanie nazywają salesy – nachalnie coś wciskającą.

Ponownie  mam  nieco  inne  podejście.  Amerykanie,  którzy  uczą,  jak  nie  być  zbyt
sprzedażowym,  mimo  wszystko  są  dla  mnie  za  bardzo  sprzedażowi.  Doskonale  rozumiem,  że
sprzedają,  nie  mam z  tym żadnego problemu; do głowy mi  nie  przyjdzie,  żeby  pisać:  „Hello,  jak
mogłaś sprzedawać na swoim webinarze…?!” (a dostaję takie mejle).

W amerykańskim systemie  webinarowym zwykle  gładko  przechodzi  się  od  prezentacji  do
sprzedaży.  Wydźwięk tej  sprzedaży  jest  mniej  więcej  taki:  „Jeżeli  tego  nie  kupisz,  będziesz  miała
naprawdę, naprawdę ciężko. Sprzedaż, która właśnie u mnie trwa, jest twoim zbawieniem”. Sama
struktura tej sprzedaży bywa niezwykle zaawansowana i mnóstwo w niej procedur. 

Na przykład pojawia się slajd z licznikiem, że ruszyła sprzedaż, która potrwa tylko do końca
webinaru. Czyli jeszcze piętnaście minut. I licznik odlicza czas: 13, 7, 2…

W tym czasie prowadzący odpowiada na pytania. Prawda jest taka, że rzadko są to pytania
zamieszczone na czacie przez uczestników, związane z tematem webinaru; najczęściej dotyczą kursu i
podrzuca je asystentka. Oczywiści nie są wymyślone i  od czapy, ale ich celem jest sprzedaż. Sesja
pytań  i  odpowiedzi  ma  sprzedawać.  I  żeby  było  jasne:  rozumiem  to.  Być  może  kiedyś  zastosuję
podobne  podejście,  bo  jestem  przekonana,  że  gdybym  podczas  webinaru  na  maksa  przycisnęła
sprzedaż i na maksa pocisnęła dziewczyny, nie zwracając uwagi, że zostanie tylko 60 procent osób, to
na pewno zysk byłby większy.

Ale nie chcę tego robić. Nie czuję się z tym dobrze. Uważam, że sprzedaż, którą osiągamy w
trakcie  webinarów,  jest  wystarczająco  dobra.  Treści  sprzedażowe  są  znikome;  po  skończeniu
prezentacji  po  prostu mówię,  że  ruszyła  sprzedaż,  i  albo  przełączam się  na  stronę  z  ofertą,  czyli
udostępniam swój ekran, albo mówię pokrótce, o czym jest kurs, z jakich modułów się składa, jakie
pakiety są do wyboru i do kiedy potrwa sprzedaż. Potem przechodzę do pytań.

A pytań zawsze pojawia się kilkaset;  nie  jestem w stanie odpowiedzieć na  wszystkie.  Nie
wybieram  tych  związanych  z  kursem,  choć  odpowiadam  na  nie,  jeśli  akurat  się  na  nie  natknę.
Wybieram takie pytania, które wiążą się z tematem webinaru.

Dostaję też sporo pytań o ubrania i biżuterię. Nie odpowiadam na nie, no chyba że mam na
sobie polską biżuterię, wykonaną przez polskie dziewczyny, które bardzo lubię i które chcę wspierać.
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Wtedy wspominam o nich, bo wiem, że taka reklama dobrze zadziała. Nie ma to nic wspólnego z
biznesem; to tylko kwestia uprzejmości. 

Obiecałam wspomnieć o wolumenie sprzedaży. 
Otóż najlepszą sprzedaż na webinarze odnotowałyśmy wtedy, gdy oferowałyśmy kurs „Zrób to

dziś”: ponad dwieście kursów sprzedanych w półtorej godziny. To niezły wynik, zwłaszcza że niektórzy
osiągają go po dwóch tygodniach promocji. Ofertę ograniczyłyśmy do webinaru, czego już nie robię.
Może się wydawać, że podkopuję własną sprzedaż, skoro rezygnuję z czegoś, co przetestowałam i co
działa, ale uważam, że to nie jest fair w stosunku do kupujących. Jeżeli zbankrutuję, to na własne
życzenie.

Ciekawą  sytuację  miałyśmy  w  marcu  tego  roku.  Uruchomiłyśmy  dwu-  albo  trzydniową
sprzedaż  kursu,  która  bazowała  na  webinarze,  czyli  chciałyśmy  sprzedawać  kurs  wyłącznie  tym
osobom,  które  pojawią  się  na  webinarze,  a  potem  obejrzą  powtórkę.  Lejek  sprzedażowy  został
dopasowany właśnie pod nie.

I webinar nie odpalił. Wtopa technologiczna. 1700 osób na żywo, a webinaru nie ma. Śmiałam
się, że była to największa sprzedaż podczas webinaru, który się nie odbył, ponieważ sprzedałyśmy
wtedy 50 kursów. Przed webinarem poinformowałam, że będzie możliwość zakupu kursu, dlatego gdy
webinar nie odpalił,  wysłałyśmy mejl, aby poinformować o środkach zaradczych, które podjęłyśmy
(nagrałam webinar offline – dokładnie taki, jaki planowałam zrobić, i następnego dnia udostępniłyśmy
powtórkę).

No dobra, co po webinarze?
Zrobiłyśmy webinar, odetchnęłyśmy z ulgą, otarłyśmy pot z czoła, ale to nie koniec. Bo teraz

najbardziej  powinno  nas  interesować  to,  żeby  jak  najwięcej  osób  obejrzało  powtórkę.  Jak  już
mówiłam: na  żywo pojawi  się  mniej  osób,  więc zadbajcie  o to,  aby  jak  najwięcej  osób obejrzało
powtórkę. 

Powtórka musi być. Nie każdy może pojawić się na żywo (a chce zapoznać się z omawianymi
treściami lub z Wami). A zatem: jasna informacja, kiedy prześlesz powtórkę i jak długo będzie ona
dostępna.

Nie obawiajcie się, że dostęp do powtórki jest ograniczony w czasie, szczególnie gdy robicie
bezpłatny webinar. No hello, nie ma obowiązku udostępniania nagrania przez czternaście lat. Bo niby
dlaczego? Webinar się odbył, potem powtórka przez 24 godziny albo 48 godzin. 

Ze względu na specyfikę mojej działalności udostępniam nagranie przez 48 godzin. Wiem, że
dziewczyny mogły coś sobie zaplanować i zwyczajnie nie wcisną webinaru. Ale po 48 godzinach nie
ma zmiłuj się. 

Sekwencja komunikacji jest taka, że webinar odbywa się w środę, w czwartek rano pojawia się
mejl z linkiem do powtórki, a w piątek rano – kolejny mejl z notatką wizualną, którą wykonuje nasza
Natalia z Pixels Factory.

Sprawdza nam się ten proces. Jeżeli faktycznie sprzedawałyśmy podczas webinaru, mejle z
powtórką w czwartek i notatką wizualną w piątek mają najwyższy wskaźnik otwarcia (sięgający 80
procent,  a  skoro prowadzicie  biznes  online,  to  wiecie,  że  tak  wysoka otwieralność  nie  istnieje  w
wypadku  standardowych  newsletterów).  Newslettery  powebinarowe  są  idealne  do  tego,  aby
poinformować w nich o sprzedaży.
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Co jeszcze robimy? Obniżamy cenę webinaru. Obniżka trwa do poniedziałku do 20.00. Zawsze
do poniedziałku i zawsze z 39 zł na 29 zł. Po skończeniu bezpłatnego dostępu do powtórki webinar
wpada do sklepu PSC i jest dostępny razem z notatką wizualną. Możesz go kupić, kiedy chcesz.

Dlaczego obniżam cenę? Z kilku powodów.
Po  pierwsze  ze  względu  na  osoby,  które  nie  zapisały  się  na  webinar,  bo  nie  zauważyły,

zapomniały, poznały mnie w międzyczasie lub w ostatniej chwili wskoczyły do grupy. 
Zawsze  w  czwartek  po  webinarze  dziewczyny  informują,  że  brały  udział  albo  obejrzały

powtórkę  i  są  zachwycone.  Udostępniają  screeny  w  grupie,  na  fanpage’u,  na  Instagramie,  na
InstaStory…  Dzięki  temu  wiele  osób  dowiaduje  się  o  webinarze  i  pyta  o  możliwość  obejrzenia
powtórki. Zawsze wtedy odpisuję, że powtórki już nie ma, jeśli nie były zapisane na listę, ale nagranie
jest dostępne w sklepie w niższej cenie.

Po drugie sporo osób, które obejrzały webinar lub powtórkę, i tak chce mieć na zawsze dostęp
do nagrania; uważają, że była to tak wartościowa wiedza, że chcą do niej wracać, przypominać ją
sobie. Chcę docenić takie osoby. 

Dlaczego niższa cena obowiązuje do poniedziałku? Z bardzo prostej przyczyny: w poniedziałek
na Instagramie odbywa się #kawazBudzyńską, podczas której  przypominam o nagraniu – i  zawsze
wtedy sporo osób kupuje webinar.

Choć  webinary  prowadzę  od  trzech  lat,  dopiero  niedawno  (mniej  więcej  rok  temu)
wprowadziłam je do stałej sprzedaży.

Kiedyś  traktowałam  je  jako  bardzo  fajny  sposób  przekazywania  wiedzy  i  budowania
społeczności; dziewczyny miały okazję zobaczyć nie jakąś kreację Budzyńskiej, tylko faktycznie mnie,
aby przed zakupem kursu zdecydować, czy im to odpowiada. 

Praktycznie z każdej listy osób zainteresowanych webinarem mamy kilkaset nowych adresów
na liście mailingowej. W pewnym momencie stwierdziłam, że sabotuję swój biznes. Skoro ktoś chce
kupić webinar, to dlaczego nie mógłby tego zrobić? Przecież to wartość dodana. 

I wrzuciłyśmy webinary do sklepu. 
Wszystkie nagrania są po 39 zł.  Dokładny zapis  spotkania i  notatka wizualna.  Niczego nie

wycinamy, nawet sprzedaży, jeżeli jakąś robiłam.
Specjalnie dla Was poszperałam w sklepowych statystykach. Od stycznia do maja 2018 roku

sprzedałyśmy  325  webinarów  i  uzyskałyśmy  przychód  w  wysokości  12  675  zł.  Gdyby  tę  kwotę
podzielić przez 5 miesięcy, wychodzi 65 webinarów miesięcznie. 

13  000  nie  jest  szokującą  kwotą,  ale  zwróćcie  uwagę,  że  nie  ma  wielu  kosztów:  notatki
wizualne, za które płacę, płatny system do webinarów, godziny pracy moje i moich dziewczyn, które
również biorą  udział  w webinarze.  Nawet  jeśli  dużo nie  zarabiam na pasywnej  sprzedaży  nagrań
webinarów, to na pewno na nich nie tracę. Stworzenie webinaru zwraca się w późniejszym czasie.

Wiem, że dla niektórych osób 325 sprzedanych webinarów w ciągu pięciu miesięcy i 13  000
przychodu mogą być niezłymi wartościami; dla mnie to kropelka w obliczu przychodów Pani Swojego
Czasu (choć lepiej mieć kropelkę, niż jej nie mieć – tak do tego podchodzę).

Pytałyście jeszcze o analizę wyników sprzedaży, frekwencję, zainteresowania, czat, temat… To
wszystko robimy. 

WebinarJam, z którego korzystamy, ma naprawdę fajny system do śledzenia wszystkiego, co
działo się w trakcie webinaru: ile osób uczestniczyło w całym webinarze, ile przez większą część i kiedy
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zaczęły  opuszczać  webinar  (to  kluczowa informacja  dla  tych,  którzy  sprzedają  podczas  webinaru,
zwłaszcza jeśli  ludzie zaczynają opuszczać spotkanie zaraz po skończeniu  prezentacji,  kiedy chcesz
zacząć sprzedawać). 

Analiza  czatu  to  moje  ulubione  zajęcie.  W  czwartkowy  poranek  ściągam  czat,  który  ma
kilkadziesiąt stron A4. Czytam i analizuję. Zapis jest zrobiony co do minuty i sekundy, więc dokładnie
wiem, kto, z jakiego adresu mailowego, kiedy i na jakie moje słowa zareagował. Myli się ten, kto myśli,
że podpisze się jako XXX i pozostanie anonimowy. Bez problemu dotrzemy do jego adresu mejlowego.

Analizujemy, co takiego się wydarzyło, że uczestnicy wyszli, i co zrobić, żeby następnym razem
zostali. Analizujemy tematykę webinarów i proces zapisywania się na webinary (na niektóre tematy
od razu mamy mniej więcej 5000 chętnych, a niektóre faktycznie wymagają dziubdziania).

Analizujemy i wyciągamy wnioski.
Nie powiedziałam o tym wcześniej, a jest to ważne: tematy webinarów nie są przypadkowe,

nie są od czapy. Tematy webinarów – tak jak artykuły na blogu – muszą wpisywać się w moją strategię
i w moje całoroczne plany.

Skoro  w maju  sprzedawałam kurs  „Mama ma czas”,  nie  ma mowy,  żebym zorganizowała
webinar o narzędziach do zarządzania czasem. Dlatego przeprowadziłam webinar dla mam o tym, jak
mają sobie radzić z czasem. Jeśli robię kurs o nieodkładaniu, webinar na pewno będzie dotyczył tego
tematu. Wszystko musi być spójne. Jedynie podcast jest o kulisach mojego biznesu online.

Aha, aha, zapomniałam powiedzieć, że ten podcast jest sponsorowany przez mój webinar – w
notatkach do podcastu znajdziesz link do nagrania. 

Technikalia, czyli z jakich narzędzi korzystam.
Gdy we trójkę prowadziłyśmy webinary, korzystałyśmy z Google Hangouts. Był to bezpłatny

system, w którym można udostępniać ekran. Idealne rozwiązanie, ponieważ nie generowało żadnych
kosztów.

Gdy spodobało mi się prowadzenie webinarów, postanowiłam przejść na płatny system, żeby
zyskać  większe  możliwości  i  większą  kontrolę  (w  Google  Hangouts,  umówmy  się,  nie  do  końca
wszystko hulało).

Rozważałam polskie rozwiązanie – konkretnie ClickMeeting – ale nie podoba mi panel, który
widzą uczestnicy.

Wtedy  trafiłam na  WebinarJam.  Przede  wszystkim  spodobało  mi  się,  że  sam system  jest
kombajnem (żeby było jasne: nie reklamuję go, nie zawarłam z nimi żadnej umowy). Możecie zrobić w
nim wszystko, co wiąże się z webinarem: stronę do zapisów, mejle z potwierdzeniem zapisu, mejle z
informacją, że za godzinę webinar, za dzień webinar, mejle z powtórką nagrania, nawet SMS-y można
wysyłać. 

Nie korzystam ze wszystkich opcji,  ponieważ wolę zrobić ładną stronę lądowania, niż mieć
taką brzydką, jaką oferuje WebinarJam (choć nigdy nie namawiałabym nikogo, aby do pierwszego
webinaru robił coś ładnego; masz robić coś, co będzie funkcjonalne). 

Jeśli  chodzi o strony lądowania (nie tylko z zapisem na webinar), korzystamy z landingi.pl.
System do newsletterów to ActiveCampaign:  zbiera  zapisy  i  wysyła  automatyczne mejle,  że  jutro
odbędzie się webinar, tu jest link, że webinar już za godzinę, tu jest link, że tu jest powtórka…
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Inny  newsletter  dostaje  osoba,  która  była  na  webinarze,  a  inny  ta,  która  nie  oglądała
spotkania. Inny mejl dostaje osoba, która w trakcie webinaru kupiła kurs, a inny ta, która tego nie
zrobiła. 

WebinarJam  jest  zintegrowany  z  YouTubem,  ponieważ  powtórki  są  także  na  YouTubie
(aczkolwiek nie odsyłamy do YouTube’a, tylko zasysamy film i wrzucamy go na stronę lądowania, żebyś
widziała wyłącznie film).

W czasie webinaru mam komputer – zwykłego Maca. Nie korzystam z kamerki komputerowej,
ponieważ ma fatalną jakość,  lecz z  niedrogiej  kamery Logitech (model znajdziesz  w notatkach do
podcastu), która ma wbudowany mikrofon i zapewnia cudowną jakość.

Dodatkowo mam dwa źródła światła: takie fotograficzne, na stojakach, z parasolkami, tyle że
nigdy nie rozkładam parasolek (jak mówiłam, jestem leniwa). 

Na wszelki wypadek dodam, że webinar jak szalony zżera internet. Gdy zaczyna się nagranie,
w domu panuje zakaz używania sieci; mąż nie ma prawa zerknąć w telefon. Nic, nic, absolutnie nic.
Zamykam programy i wszystko, co wymaga netu. A mimo to gdy zawieje, zdarzają się krótkie przerwy
– i dla mnie, i dla uczestników bywa to frustrujące.

Tyle, jeśli chodzi o temat webinarów. Starałam się zawrzeć całą swoją wiedzę, ale i tak nie
powiedziałam wszystkiego.

I  zupełnie  na  koniec  przesłanie  dla  osób zupełnie  początkujących:  jeśli  myślisz  o  dodaniu
webinarów do swojego repertuaru, zachęcam Cię, żebyś spróbowała zrobić taki webinar w formie
live’a  na  Facebooku  albo  na  Instagramie.  Zanim  wydasz  pieniądze  na  przykład  na  system  do
webinarów, przekonaj się, czy faktycznie jest to coś, co Ci się podoba.

Nie wiem skąd, ale od początku byłam przekonana, że na moje webinary będzie przychodzić
bardzo  dużo  osób.  Dlatego  od  razu  zainwestowałem  w  WebinarJam.  Miałam  intuicję,  że  moje
webinary to będzie czad. I moje webinary to jest czad!

Webinary są moją ulubioną formą komunikacji z Wami. 
Na koniec pytanie: „Po co przygotowywać webinary na zewnętrznych systemach, skoro można

robić live’y na Instagramie albo na Facebooku, który umożliwia odpalenie prezentacji?”.
Moja odpowiedź nie jest zbyt popularna.
Robisz biznes online i  działasz w świecie online, więc wydaje Ci się, że cały świat kręci się

online. Tak nie jest. Wciąż wiele osób nie ma konta na Facebooku, na Instagramie albo nie chce tam
przesiadywać. Wiem, że wydadzą Ci się Marsjanami, ale to wciąż ludzie, którzy potrzebują innego,
zewnętrznego miejsca. Dodam, że mam takie czytelniczki, takie klientki, dla których muszę stworzyć
osobne  miejsce.  Nawet  gdyby  wszystkie  moje  klientki  i  wszystkie  moje  czytelniczki  były  na
Instagramie i  Facebooku, to i  tak robiłabym webinary na zewnętrznych platformach.  Siedzenie na
Facebooku przez półtorej godziny a siedzenie na webinarze przez półtorej godziny to dwie zupełnie
inne aktywności. 

Masz  komputer  i  webinar  –  to  godzina  tylko  dla  Ciebie.  Wszyscy  wiedzą,  że  mamy  sok
porzeczkowy, czyli wino. Dziewczyny rezerwują tę godzinę, ustalając z rodzinami, z dziećmi, z mężami,
że teraz spędzą czas z Budzyńską. 

Na Facebooku czegoś takiego nie ma. Na Facebooku jest ogromne rozproszenie i  maleńka
prezentacja. Dlatego dbam o to, aby atmosfera była taka, jakiej chcę.

Teraz naprawdę kończę.
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Jeżeli Ci się podobało, jeżeli uważasz, że odcinek był wartościowy, to jasny gwint powiedz o
tym! No powiedz chociaż jednej osobie, że jest taka Budzyńska, która nagrywa podcast i ten podcast
wymiata.  I  że  ostatni  odcinek  jest  o  webinarach.  Albo  podziel  się  informacją  w  mediach
społecznościowych.

Bardzo Wam dziękuję. Informacja poufna dla tych, którzy wytrwali do końca: od jesieni będzie
więcej podcastów. Taki mam szalony plan. Jeżeli dotrwałaś do tego momentu, wpisz w komentarzu
słowo „jesień” – będziemy wiedzieć, o co chodzi. Trzymaj się, uciekam, pa, pa!


