
PSC023 -  Od kogo uczyć się biznesu? Kogo śledzi i obserwuje PSC?

Halo, halo, dzień dobry, ja brzoza, ja brzoza, Stefan wzywa Krzysztofa! Czy jak to tam... 
Dzień dobry, nazywam się Ola Budzyńska, a Ty słuchasz podcastu "Pani Swojego Czasu od 
kuchni", w którym opowiadam o tym, jak się prowadzi biznes od kuchni i od bebechów 
strony. A w zasadzie bardziej jak ja prowadzę ten biznes od kuchni i bebechów strony.

Dzisiaj mamy podcast numer 23. Podcast, na który bardzo czekałyście. I jeśli miałabym 
wymienić jedno pytanie, które dostaję od Was ciągle o prowadzenie biznesu, to jest właśnie to
pytanie, które jest tematem dzisiejszego podcastu, czyli "Od kogo i jak uczyć się biznesu i 
kogo obserwuje i śledzi i od kogo uczy się biznesu Pani Swojego Czasu?". I to jest temat 
dzisiejszego podcastu.

Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że jestem pod coraz większym wrażeniem samej siebie, jak 
szybko się zbieram do rzeczy, dwie minuty, a ja już temat podcastu podałam. I nawet się 
przedstawić zdążyłam. Brawo, Budzyńska!

(01:18) Dobra, ale tak zupełnie serio zaczynając, przypomnę tylko - dla nowicjuszy, dla 
dziewic podcastowych - przypomnę, że mój podcast opowiada o moich doświadczeniach. 
Przypomnę, że ja nie twierdze, że jestem specjalistką i ekspertką i pozjadałam absolutnie 
wszystkie rozumy i myślę, że właśnie dzisiejszy odcinek jak najbardziej to udowodni, bo będę
przecież opowiadać, od kogo ja się uczę i kto mnie inspiruje w prowadzeniu biznesu. Tak jak 
mówię - zapotrzebowanie na ten podcast było bardzo, bardzo duże. Pytacie o to dużo i też 
powiem Wam, dlaczego tak długo zwlekałam z nagraniem tego podcastu - bo faktycznie 
historia jest lekko skomplikowana. Ale zacznijmy może od tego, że jeśli oczekujecie, że ja 
Wam tutaj teraz podam pięć, dziesięć, piętnaście, sto osiemdziesiąt tysięcy osób, którymi ja 
się inspiruję, które mnie czegoś kiedyś nauczyły albo teraz - i Wy pójdzie do tych osób i 
kupicie sobie od nich kurs albo posłuchacie podcastu, albo obejrzycie webinar i rachu-ciachu, 
pamparampam, zrobicie biznes w ciągu miesiąca, bo macie przecież wiarygodne źródła 
podane przeze mnie, to niestety to tak nie działa. Dlatego ważne było dla mnie dzisiaj, żeby w
tytule podcastu było nie tylko od kogo się uczę i kogo obserwuję i kogo śledzę, ale też, jak się
uczę, bo według mnie ta druga część jest dużo, dużo ważniejsza - jak się uczymy, czyli co 
wynosimy z tych biznesów, od których się uczymy i które obserwujemy, bo wbrew pozorom 
to nie jest taka zero-jedynkowa sprawa, jak mogłoby się wydawać i za chwilę Wam powiem, 
o co chodzi.

(03:03) Drugą rzeczą, którą bym chciała powiedzieć - taką w ramach wprowadzenia, to jest 
to, że po pięciu i pół roku istnienia Pani Swojego Czasu bardzo wyraźnie widzę, że w trakcie 
istnienia Pani Swojego Czasu były różne etapy mojego uczenia się biznesu, mojej obserwacji 
innych biznesów i uczenia się od tych innych biznesów. I to, co się działo na początku, 
podejrzewam, że już nigdy nie wróci, bo to był bardzo intensywny okres właśnie mojego 
uczenia się i wzrastania, a w tym momencie, gdy mam już, no, no, powiedzmy sobie wprost - 
bardzo dobrze rozwinięty biznes (choć oczywiście będzie rozwijał się bardziej), ja zwyczajnie
nie mam takiej możliwości, żeby uczyć się aż tak bardzo i rozwijać się aż tak bardzo, bo 
trzeba prowadzić biznes.

Oczywiście absolutnie nie chcę przez to powiedzieć, że w pewnym momencie przestajesz się 
uczyć - wręcz przeciwnie - jak powtarza cały czas mój tata: "Uczyć się trzeba ciągle" - i ja się
z tym jak najbardziej zgadzam - to znaczy się, gdybym spotkała kiedyś jakiegoś 



PSC023 -  Od kogo uczyć się biznesu? Kogo śledzi i obserwuje PSC?

przedsiębiorcę, który powie, że on już wszystko umie, on w ogóle się niczego już nie musi 
uczyć ani nikogo obserwować, to... o Jezu, alarm by mi się włączył pewnie w głowie, bo, no, 
nie wierzę w coś takiego. Nie wierzę w coś takiego, bo to jest neverending story i to cały czas 
się uczymy i cały czas się rozwijamy, i cały czas dowiadujemy się czegoś nowego - a 
przynajmniej powinniśmy dowiadywać się czegoś nowego, ale ewidentnie ilość czasu 
poświęcona na to - i też intensywność tej nauki - na przestrzeni rozwoju naszego biznesu jest 
różna, więc jak będę opowiadać o tym, jak to u mnie wyglądało, to, weź, proszę, to pod 
uwagę, gdy będziesz to analizować w stosunku do swojego biznesu albo do swojego pomysłu 
na biznes, bo być może jesteś na zupełnie innym etapie niż ja i być może to, jak ja się teraz 
uczę i od kogo się teraz uczę, nie jest adekwatne do Twojego etapu. Okej? To jest dla mnie 
zawsze bardzo ważne, żebyście działali w swoich kontekstach i umieli rozpoznawać czyjeś 
konteksty i analogie między nimi lub brak tej analogii.

(05:14) Chciałabym jeszcze powiedzieć, że w momencie, gdy słuchasz tego podcastu, jest już
do pobrania e-book, który jest e-bookiem bardzo, bardzo wyjątkowym. To jest e-book, który 
ma "subtelny" tytuł "Kobiece biznesy, które wymiatają. Subiektywny przewodnik Oli 
Budzyńskiej". Jest to e-book, co ważne, bezpłatny.

Skąd on się wziął? Postanowiłam kiedyś przejrzeć i zapytać też Was, jakie fajne biznesy - 
kobiece biznesy - obserwujecie w polskim Internecie. I z tego, co Wy napisałyście i z tego, 
kogo ja obserwuję, powstał właśnie taki e-book "Kobiece biznesy, które wymiatają", w 
którym daję Wam kilkadziesiąt kobiet prowadzących superfajne biznesy, w których opisujemy
to, co nas w tych biznesach ujęło, ale nie opisujemy tylko i wyłącznie tego, co te kobiety 
robią, tylko bardziej mnie interesuje to właśnie, jak robią i czego Ty - jako inna potencjalna 
kobieta biznesu - możesz się od nich nauczyć, więc w notatkach do tego podcastu masz link 
do pobrania tego e-booka. Jest on bezpłatny, więc byłabym superwdzięczna, gdybyś pobrała, 
ale też tym linkiem do pobrania podzieliła się z innymi, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, 
bardzo, bardzo fajna sprawa.

(06:45) Okej, to zacznijmy w takim razie od początku. Zaczynamy od 2014 roku, od 
momentu, kiedy nie istnieje jeszcze Pani Swojego Czasu - w żaden możliwy sposób - nie 
istnieje fizycznie, nie istnieje na papierze, nie istnieje nawet w mojej głowie. To znaczy, ta 
idea jeszcze absolutnie nie zaświtała. Budzyńska ze swoim poprzednim biznesem, który był 
biznesem stacjonarnym, biznesem w Krakowie, biznesem jak najbardziej fizycznym i 
opartym o moją osobę, poszła do Latającej Szkoły Agaty Dutkowskiej - która wtedy też była 
szkołą stacjonarną i odbywała się w Krakowie - żeby rozwinąć ten biznes.

Przypominam, Pani Swojego Czasu jeszcze nie istnieje.

I co się dzieje w tej szkole? Otóż w Latającej Szkole, jak bardzo wiele osób błędnie myśli, ja 
nie rozwijałam Pani Swojego Czasu w Latającej Szkole - to znaczy się, idea Pani Swojego 
Czasu nie powstała w Latającej Szkole, ale Latająca Szkoła ma bardzo duży udział w 
powstaniu Pani Swojego Czasu, dlatego że Agata Dutkowska pokazuje nam świat biznesu 
online. I to w Latającej Szkole ja pierwszy raz usłyszałam o Marie Forleo. To tam usłyszałam 
pierwszy raz o Uli Phelep, która kiedyś bardzo intensywnie zajmowała się marketingiem 
online w Polsce, teraz już się tym nie zajmuje. To tam usłyszałam o Danielle LaPorte. I 
generalnie o wszystkich innych osobach, które ze świata online zrobiły sobie swoje miejsce 
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prowadzenia biznesu. I to tam zaczęłam się zastanawiać, jak ten mój biznes, który był 
stacjonarny, przenieść do świata online. To tam pierwszy raz usłyszałam o newsletterach, tam 
pierwszy raz zaczęłam się uczyć budować stronę na Wordpressie, tam pierwszy raz uczyłam 
się pisać oferty w Internecie, więc jest to dla mnie bardzo ważne miejsce w sercu, bo - tak jak 
mówię - świat online wtedy się otworzył i ja zobaczyłam, że: "Okej, to jest coś fajnego. To 
jest coś możliwego". I w momencie, gdy powstała Pani Swojego Czasu w sierpniu 2014 roku,
te dwa światy mi się połączyły. To już było absolutnie naturalne, że Pani Swojego Czasu 
będzie działać w Internecie - i wszystko to, czego się tam dowiedziałam i to, że trochę 
"liznęłam" tego świata online - w tym momencie wskoczyło na swoje miejsce i mogłam 
zacząć działać tak, jak chciałam.

I chciałabym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że pierwsze dwa lata istnienia Pani Swojego Czasu 
to był taki etap uczenia się, jakiego chyba nigdy w całym swoim dorosłym życiu nie miałam. 
Ja miałam też chyba taką specyficzną sytuację - to znaczy się, to nie było tak, że ja byłam 
obeznana z blogami, Facebookami i Instagramami - i stwierdziłam: "O, wow, zrobię sobie 
biznes online". Wręcz przeciwnie. Ja przed Panią Swojego Czasu nie czytałam żadnych 
blogów. Miałam swojego Facebooka, ale go w ogóle nie używałam. Nie miałam Instagrama i 
nawet nie wiedziałam, że istnieje Instagram - więc w ogóle nie istniałam w mediach 
społecznościowych. Nie miałam nic wspólnego z żadną technologią, nie miałam zielonego 
pojęcia o stronach internetowych, o newsletterach i tego typu rzeczach - i jak sobie 
wyobrazicie... jakbyście sobie rozłożyły, nie wiem, teraz mój biznes na części pierwsze - 
webinary, podcasty, strony, newslettery, zapisy, landingi, wtyczki, widgety, live'y, Facebooki, 
Instagramy - wszystko, to ja się musiałam tego wszystkiego nauczyć. Nic absolutnie o tym 
nie wiedziałam i pierwsze dwa lata to miałam wrażenie, że w mojej głowie następowały 
ciągłe wybuchy. Ciągłe. Jak gdziekolwiek słuchałam jakiegoś podcastu czy uczestniczyłam w 
jakimś webinarze, czy czytałam jakiś artykuł na czyimś blogu, to były dla mnie ciągłe 
wybuchy nowości. Ja byłam jednym wielkim zbieraczem informacji. 

Miałam całe zeszyty przeznaczone do jednych podcastów, miałam do danego kursu online - 
zaraz Wam będę oczywiście mówić, jakie to były podcasty, jakie to były osoby, u których się 
uczyłam - ale chcę Wam opowiedzieć o tym procesie. Ja wtedy pochłaniałam absolutnie 
książki. Najbardziej lubowałam się w tych książkach, które były napisane przez praktyków, 
czyli osoby, które prowadziły biznes i postanowiły coś o tym swoim biznesie napisać. 
Absolutnie moją ulubioną formą były - i dalej są - podcasty, dlatego że podcasty pozwalały 
mi wchłaniać tę wiedzę w tzw. "międzyczasie", to znaczy się, nie musiałam - no zresztą 
wiecie, bo przecież słuchacie mojego podcastu - ale ja wtedy jeszcze pracowałam poza Panią 
Swojego Czasu, bardzo dużo podróżowałam, bo jeździłam na szkolenia, więc w czasie 
pięciogodzinnej podróży mogłam wysłuchać pięć podcastów, mogłam zrobić masę notatek i 
mogłam - co bardzo ważne w kontekście nawyku niektórych osób, który ja nazywam 
"ćpaniem wiedzy" - zapisać konkretne rzeczy, które będę chciała spróbować w swoim 
biznesie. I bardzo Was zachęcam, jeżeli jesteście na takim etapie totalnego pochłaniania 
wiedzy, czyli słuchacie "tego, tego, tego i tego, i tego", być może nawet zaczynacie się trochę 
gubić w tych ilościach (to też jest normalne na początku), to bardzo Was zachęcam, żeby to 
trochę uporządkować, żebyście robili sobie z każdego źródła wiedzy, które jest dla Was 
wartościowe, swojego rodzaju plan akcji, co się będzie działo. Czyli, nie wiem, słuchałam, jak
Nathalie Lussier, opowiada o jakiejś swojej kampanii sprzedażowej i opowiada o tym, jakie 
efekty robi jej wtyczka pop-up, którą ona zresztą sama zaprojektowała, i z której ja 
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oczywiście korzystałam - co powoduje taka wtyczka, jak ta wtyczka się przekłada na 
konwersję zapisów na listę osób zainteresowanych tym jej kursem czy jakimś tam produktem 
- i ja od razu miałam na swojej liście: "Zainstalować wtyczkę pop-up od Nathalie" i zobaczyć,
co tam się będzie działo. I ja kończyłam wszelkie pochłanianie źródeł wiedzy z taką listą 
rzeczy do zrobienia. Nigdy nie pozwalałam sobie, żeby to było tylko i wyłącznie słuchanie i 
żeby tam nie było wdrażania. Jeśli miałam ileś rzeczy do zrobienia, to po prostu przerywałam 
słuchanie, ale najczęściej też sytuacja tak wyglądała, że to niekoniecznie było tak, że 
słuchałam odcinka Marie Forleo, MarieTV, i ona mówiła, że: "Zrobiłam tak, tak, tak i tak" i ja
zapisywałam te kroki, żeby je zrobić. Najczęściej to wyglądało tak, że ja chodziłam z kijami 
nad Wisłą, słuchałam jakiegoś podcastu o tym, nie wiem, jak wyglądają reklamy na 
Facebooku, jak powinno się robić reklamy na Facebooku i mi przychodziły do głowy 
pomysły, które były zainspirowane tym, co słuchałam, ale nie były odzwierciedleniem tego. 
Ja sobie myślałam, że: "Hm, może by to w takim razie spróbować TAK zrobić? A może u nas 
by to zadziałało inaczej?". Przychodziły mi do głowy konkretne produkty, przychodziły mi do
głowy konkretne sposoby na sprzedaż, gdy słuchałam tego wszystkiego, choć niekoniecznie 
to było właśnie przełożenie 1:1.

I tutaj jeszcze chciałam dodać, że bardzo mi się przydała moja zasada "Zrobione jest lepsze 
od doskonałego", bo jak ja miałam tą listę akcji, które miałam wykonać, to, szczerze mówiąc, 
miałam głęboko gdzieś, czy ta wtyczka, którą ja zainstaluję - ten pop-up - to czy on będzie 
piękny, dopracowany itd. Ja po prostu chciałam, żeby on był. Żeby on był najlepszy, jaki 
jestem w stanie zrobić, oczywiście, ale żebym nie poświęciła na niego nie wiadomo jak dużo 
czasu i nie dopieszczała go nie wiadomo jak bardzo, dlatego że ja miałam całą listę 
następnych rzeczy, które powinnam zrobić, a przede wszystkim miałam takie oczekiwanie, że 
to, co ja tutaj zainstaluję, to, co ja teraz robię, to, co ja teraz zmieniam, ma mi coś przynieść, 
więc ja jak najszybciej chciałam to wdrożyć, żeby te efekty mieć i żeby móc je sobie 
poobserwować, bo to jest najciekawsze dla mnie.

(14:46) No dobra. No i teraz przejdziemy może do tego, kim były te osoby, od których ja się 
wtedy uczyłam, kogo słuchałam, kogo obserwowałam - na tamtym etapie - bo wydaje mi się, 
że to mogłoby być bardzo ciekawe.

Więc, po pierwsze, zacznę od naszego rodzimego podwórka, które jest tutaj w mniejszości 
reprezentowane, ale za to ma mocną i silną reprezentację.

Więc, po pierwsze, Michał Szafrański. I ja o tym wspominałam bardzo często. Michała 
obserwuję bardzo wybiórczo, w ogóle mnie nie interesują kwestie finansowe - strasznie mnie 
w ogóle nudzą kwestie finansowe - natomiast wszystko to, co związane z prowadzeniem 
biznesu i z przedsiębiorczością i ze sprzedażą, ze strony Michała, ja to bardzo wnikliwie 
obserwuję do teraz. Michał jest jedną z niewielu osób, które obserwuję do teraz i sprawdzam, 
co i jak robi. I była to o tyle ciekawa sytuacja, że Michał był chyba pierwszą osobą w Polsce, 
która wypuściła kurs online, czego potem nie kontynuował, nie poszedł w tym kierunku, ale 
był dla mnie takim case study i ja, gdy postanowiłam, właśnie w 2014 roku wypuścić również
kurs online, to case study Michała na temat wypuszczenia swojego kursu online przeczytałam
bardzo, bardzo wnikliwie i postanowiłam uderzyć od razu do Michała Jaworskiego, który 
pomagał wtedy Michałowi Szafrańskiemu stworzyć ten kurs online. 
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To jest też taka ciekawa sprawa, bo Michał Jaworski ma teraz oczywiście swoją wielką, 
gigafirmę i tworzy oprogramowanie do kursów online - z którego zresztą my korzystamy i 
jesteśmy bardzo zadowolone (linka możecie sobie zobaczyć w notatkach do tego podcastu) - 
ale bardzo lubię patrzeć na to, jak Michał się rozwija, bo my się rozwijaliśmy (Michał 
Jaworski - w tym momencie mam na myśli), my rozwijaliśmy się niejako jednocześnie, to 
znaczy się, ja uderzyłam do Michała Jaworskiego z pytaniem bardzo wprost: "Cześć Michał, 
wiem, że pomagałeś Szafrańskiemu zbudować jego kurs online, pomóż także i mnie". I 
Michał faktycznie mi pomógł, powiedział mi wszystko, co i jak, zbudował platformę do tego i
potem prowadził mnie za rękę w kontekście tego, co tam wrzucać, kiedy tam wrzucać, jak to 
powinnam mieć wszystko przygotowane. Opanował mi połączenie tej platformy z 
płatnościami, z systemem do newsletterów, z zakupami przede wszystkim. I później każdy 
kolejny kurs robiłam z Michałem Jaworskim i z jego platformą - i można powiedzieć, że 
niejako jego oferta tych platform rozwijała się, ponieważ ja się rozwijałam - i ja chciałam 
coraz więcej, i chciałam "a jeszcze taką możliwość", "a jeszcze taką możliwość", "a tutaj 
esemesy", "a tutaj coś innego" - no i w tym momencie widzę, że Michałowi rozwinęło się to 
w bardzo mocny sposób i super, bo to jest bardzo fajna oferta. I cieszę się, że, no, mogłam 
mieć trochę w tym udział - oczywiście nie tylko ja, bo w tym momencie na platformach 
Michała stoi bardzo dużo kursów online, nie tylko mój. No, ale nieważne, wyszłam od 
Michała Szafrańskiego, bo faktycznie on był tym case'em, pokazał, jak robić te kursy online, 
zaczął z bardzo wysokiego konia, że tak powiem, ponieważ nie poszedł na łatwiznę i nie 
zrobił kursu online najprostszego, czyli takiego... wysyłki newsletterowej z PDFami, tylko 
postanowił zrobić wypas po całości, czyli nagrania wideo, nagrania audio, PDFy do pobrania 
- właśnie na platformie.

I ja też chciałam coś takiego zrobić, tym bardziej że w międzyczasie zapisałam się na B-
School Marie Forleo. Marie Forleo, przypominam, dowiedziałam się o niej w Latającej 
Szkole Agaty Dutkowskiej. I cała koncepcja tego, jak Marie Forleo prowadzi swój biznes była
dla mnie bardzo interesująca - i dalej jest bardzo interesująca. Po pięciu latach, gdzie Marie 
Forleo już ten biznes pewnie prowadzi z piętnaście lat (albo może i nawet więcej) - to jest 
dalej interesująca koncepcja i ja wiem, że bardzo wiele osób, wchodząc na MarieTV widzi 
tylko stronę, widzi Marie ze znanymi osobami - bo oczywiście Amerykanie zawsze muszą 
robić sobie zdjęcia ze znanymi osobami, bo inaczej by skiśli. Widać tą taką otoczkę, 
natomiast, jak się trochę czasu na to poświęci, to widać za tym strategię - i ta strategia jest 
bardzo ciekawa i bardzo interesująca. Oczywiście trochę teraz przesadzam, bo to nie jest tak, 
że, wiecie, poszłam z Marie na kawę i: "Yo, Marie, jaka jest twoja strategia?", a ona mi 
powiedziała. Chociaż byłoby fajnie! Ha, ha! Ale wszystko przed nami, heloł.

(19:19) W każdym razie kupiłam B-School Marie Forleo i drugie pytanie, które często dostaję
w ramach uczenia się biznesu online, jest właśnie takie, czy polecam B-School. I to nie jest 
proste pytanie z prostą odpowiedzią - że polecam albo nie polecam. To znaczy się, jeśli jesteś 
na takim etapie, na jakim ja byłam, czyli nic nie wiesz i nic nie umiesz i absolutnie, no, jesteś 
totalnie zielona, a przy okazji chcesz się nauczyć, jak to robić profesjonalnie - to tak, to B-
School jest świetnym wzorem tutaj na to. Po pierwsze, Cię nauczy, a po drugie, możesz 
zobaczyć najbardziej wypasiony produkt ever. I to nie jest tak, że ja zachęcam Cię do robienia
najbardziej wypasionych produktów ever, ale zachęcam Cię niejako do mierzenia wysoko. To 
znaczy się, jak ja robiłam swój pierwszy kurs, to ja wiedziałam, że on nie będzie wyglądał, 
jak kurs Marie Forleo. Ja robiłam grafiki sama, ja nagrywałam audio sama, nagrywałam 
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wideo sama, w ogóle robiłam strony lądowania samodzielnie, więc było oczywiste, że to nie 
będzie takie, ale ja wiedziałam, jak wygląda profesjonalny kurs online. I ja wiedziałam, że 
moje kursy online w przyszłości też będą wyglądać tak profesjonalnie - i dokładnie do tego 
dążyłam i to się na przestrzeni czasu elegancko zrealizowało.

Więc, oczywiście jest to bardzo droga inwestycja, bo... nawet nie wiem, ile teraz B-School 
kosztuje, ja płaciłam około dwóch tysięcy dolarów, wydaje mi się, ale nie mam pojęcia, ile 
teraz to kosztuje. Na pewno też warto zwrócić uwagę na coś, czym wiele osób może być 
rozczarowanych, otóż, B-School jest ogromną społecznością osób chcących założyć swój 
własny biznes i B-School będzie świetne dla osób, które już teraz wiedzą, że chcą działa
 międzynarodowo. Które na przykład sprzedają na Etsy jakieś swoje produkty. Ja sprzedaję 
tylko i wyłącznie na rynek polski i w zasadzie z tej społeczności nie korzystałam w dużym 
stopniu, bo jest bardzo niewiele osób w Polsce, które B-School robiły, chociaż akurat Ula 
Phelep, z którą byłam przez moment w mastermindzie, też swoje B-School robiła. Ale to, co 
trzeba pamiętać na pewno - oprócz tego, że jest to społeczność międzynarodowa - to to, że 
jest to produkt amerykański. I jako produkt amerykański, w wielu momentach będziesz takie 
zgrzyty trochę miała, że, no, to są jednak różnice kulturowe pomiędzy tym, jak my się 
komunikujemy i jak oni się komunikują i w kilku sytuacjach będzie zasadne, żeby 
zastanawiać się, "Czy to na pewno u mnie zadziała?", ale ja - z drugiej strony - uważam, że 
zastanawianie się, czy to na pewno u mnie zadziała, to jest chleb powszedni każdego 
przedsiębiorcy i to powinno być absolutnie normalne, i nie ma znaczenia, czy mówimy o 
Michale Szafrańskim czy Marie Forleo.

Wszystko, co obserwujesz w innych biznesach - wszystkie pomysły, wszystkie rozwiązania, 
wszystkie strategie, działania, reklamy, grafiki, hasła reklamowe, wszystko powinno być 
przemielone przez Twój filtr "Czy to u mnie zadziała?", a ten filtr to jest: "Czy to mnie 
pasuje?", jako osobie. "Czy ja chcę się tak komunikować?". "Czy mnie się to podoba?". "Czy 
moi klienci to kupią?". "Czy to się podoba moim klientom?". "Czy to jest w ogóle coś 
adekwatnego?". I ja myślę, że jedno z największych nieporozumień, chyba, które generalnie 
jest, to jest właśnie takie, że bierzemy bez zastanowienia czyjeś strategie. "Tak, ktoś zrobił tak
i tak, to ja będę robić dokładnie tak samo". Już nie mówię o tym... Ostatnio widziałam u 
Bartka Popiela, że Bartek reklamował swój webinar za pomocą mema i inna osoba - zresztą, 
specjalista od marketingu - skopiował słowo w słowo. Skopiował całego mema, skopiował 
słowo w słowo wszystko, "no bo świetnie działa, bo ta strategia świetnie działa". Jednak 
patrzenie na to, jaką ktoś ma strategię i czy to działa świetnie, nie oznacza, że to kopiujemy. 
To są zupełnie inne rozwiązania i mam nadzieję, że to wiesz.

(23:26) Dobra, to o Marie Forleo już powiedziałam. Kolejną osobą, którą bardzo dużo 
obserwowałam swego czasu, był Gary Vaynerchuk, który też jest takim ciekawym case'em. 
Jak się przyjrzysz człowiekowi prowadzącemu biznes, to to jest bardzo, bardzo ciekawy case, 
bo Gary najpierw zaczął prowadzić biznes, tak jakby swojego ojca, związany ze sprzedażą 
win i dopiero później zaczął się zajmować tym, czym się zajmuje teraz, czyli marketingiem i 
sprzedażą - i ma całą swoją agencję i w ogóle mega, giga, wielki biznes. I pamiętam, że - 
oczywiście u Gary'ego mnóstwo rzeczy mi nie pasuje - ale pamiętam, że przeczytałam jego 
książkę "Ekonomia wdzięczności" i ta książka powinna być absolutnie lekturą podstawową 
każdego przedsiębiorcy na samym początku prowadzenia swojego biznesu, więc jeśli jej nie 
czytaliście – „Ekonomia wdzięczności” - to bardzo Was zachęcam, bo jest świetna.
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Gary jest na pewno osobą, która pokazywała mi na początku, że: "Kurde, faktycznie można to
tak zupełnie po swojemu robić, można to robić z jajem, można, wiecie, robić tak nawet... 
obcesowo", bym powiedziała. Facet przeklina, chodzi w jakichś starych, podartych dżinsach 
na scenie i w swetrze i mówi do biznesmenów. I był sporą inspiracją. Pamiętam, że na 
przykład to, co mi pokazał Gary Vaynerchuk… widziałam jakieś jego wystąpienie, nie mam 
zielonego pojęcia, jakie i skąd, ale to, co mi najbardziej utkwiło, to to, że rozmawiał do sali 
bardzo napuszonych, napompowanych "byznesmenów". Bo, nie mówię o tym... nie chcę o 
tym mówić w sposób oceniający, tylko sam do tego się odniósł na tym wystąpieniu i sam się 
odniósł do tego, że on właśnie tutaj stoi w jakichś dżinsach, adidasach i starym swetrze, a oni 
wszyscy są tacy odstrzeleni w najdroższe markowe garnitury. Ale właśnie mówił o czymś 
takim, że, „Tak, ale to on dostaje jakieś horrendalne pieniądze za to wystąpienie”. I ja, 
pamiętam, że wtedy mi zaświtał właśnie taki pomysł, że: "Okej, to ja w przyszłości też chcę 
robić coś takiego. Jeśli mam robić jakieś wystąpienie, to za horrendalne pieniądze i na moich 
zasadach". Nie to, że się tam będę wbijać w garniturek, bo akurat jest taki dress code w danej 
firmie. Albo robię to na moich zasadach za duże pieniądze, albo nie będę robić tego w ogóle.

(25:46) Kolejną osobą, od której się bardzo dużo uczyłam, była Amy Porterfield. Chyba 
najbardziej intensywnie u niej zgłębiałam temat webinarów. Amy Porterfield w tym świecie 
marketingu online w Stanach Zjednoczonych jest znana właśnie z webinarów i jest znana z 
tego, że w dużym stopniu swój biznes opiera o webinary i ja tutaj trochę poszłam tym tropem 
i też faktycznie, jak zaczęłam prowadzić webinary i spodobało mi się to bardzo, to doszłam 
do wniosku, że faktycznie budowanie listy subskrybentów za pomocą webinarów, to może 
być jakaś moja moc i moja siła. I pamiętam, że od Amy Porterfield kupiłam też kurs online 
"Webinars That Convert", który też kosztował jakieś horrendalne pieniądze, też jakiś tysiak 
dolarów. Zrobiłam ten kurs bardzo, bardzo, bardzo dokładnie i, co ciekawe, bardzo wiele 
rzeczy z tego kursu świadomie odrzuciłam - właśnie na poziomie takich różnic kulturowych.

Amerykanie mają bardzo specyficzny sposób prowadzenia webinaru, to znaczy się, zawsze na
początku się długo przedstawiają, zawsze na początku podają social proof swojej działalności,
czyli właśnie swoje zdjęcia, wiecie, z Richardem Bransonem albo z Oprah, albo tam, nie 
wiem, z Barackiem Obamą, jak któryś ma, to jasne, oczywiście, że się przyda, bo, no, "Jak 
tutaj mnie Oprah objęła, to znaczy, że jestem cool babka i dużo umiem". Z Tonym 
Robbinsem, oczywiście. No, Amy Porterfield miała o tyle do przodu, że ona pracowała dla 
Tony'ego Robbinsa, więc zdjęć pewnie z nim dużo miała.

Trochę się z tego śmieję, ale, wiecie, jeśli oglądałyście kiedyś jakiś amerykański webinar, to 
na pewno to zauważyłyście - to jest bardzo, bardzo, bardzo u nich wyraźne, to w ogóle 
żadnego webinaru... zresztą, to jest część strategii, której uczą właśnie w ramach webinarów, 
że ten social proof musi być. Jest też w jakich telewizjach występowałaś, gdzie tam cię radio 
zaprosiło - i tego typu rzeczy. I nie kojarzę w tym momencie kogoś, kto by webinary 
prowadził regularnie z tamtego świata. To znaczy się, te webinary są prowadzone tylko i 
wyłącznie przy okazji akcji promocyjnych i na tych webinarach dosyć mocno i intensywnie 
prowadzą sprzedaż, co mnie osobiście nie przeszkadza, dlatego, że jeśli webinar był 
wartościowy, a na wielu webinarach, na których byłam, to były naprawdę bardzo wartościowe
webinary i ja na bezpłatnym webinarze nauczyłam się ogromnej ilości rzeczy - to ja nie mam 
problemu z tym, że potem przez pół godziny sprzedaje. Nie mam problemu z tym też dlatego, 
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że ja to wszystko traktuję jako lekcję. I jak ten ktoś sprzedaje, to ja po prostu obserwuję. Ja 
nie traktuję tego, jako konsument, ja to odbieram jako uczeń - i po prostu uczę się, jak ten 
ktoś sprzedaje. "Aha, okej, teraz pokazuje taki slajd, a teraz zobaczmy, jak długo widzi taki 
slajd, a teraz odpowiada na takie pytania. Hm, ciekawe, czemu odpowiada na takie pytania? 
Czemu na takie, a nie inne?". No i to, to jest dla mnie wszystko proces nauki, o którym będę 
jeszcze za chwilę mówić więcej, bo to jest bardzo ważne, natomiast, no, trzeba sobie zdawać 
sprawę, że amerykański sposób sprzedaży jest bardzo mocny, jest bardzo napastliwy. Znaczy, 
"napastliwy" w cudzysłowie. Ja to tak odbieram, ja tego nie lubię i jest to bardzo blisko już 
takiej granicy, mówiącej, że: "No, jak nie kupisz, no to niestety nic z ciebie nie będzie".

Nie mówię akurat, że Amy Porterfield ma takie podejście, bo ona akurat jest dosyć łagodna w 
tej sprzedaży, ale niektórzy takie mają i ewidentnie widzę, że Polacy się bardzo tej strategii 
uczą - szczególnie mężczyźni - i bardzo taką strategię lubią stosować. Mnie ona nie pasuje, 
ona nie pasuje do mojej osobowości. Ja nie lubię czegoś takiego robić, więc tutaj się z tym nie
zgadzam.

Ciekawą sytuację odkryłam, od razu już to powiem, właśnie z webinarami, otóż w momencie 
gdy... ja chyba uczestniczyłam w pierwszej edycji tego kursu, więc było to już jakiś czas temu
- i tam jednym z najważniejszych elementów dla Amy w prowadzeniu webinaru, jest - nie 
pamiętam jak to się nazywa po angielsku - chodzi o prezentację. Chodzi o prezentację, o to, 
jak wygląda prezentacja, zresztą nawet dosprzedaż po... jak kupowałam ten webinar, to w 
ramach dosprzedaży można było sobie kupić - tam było chyba pięć szablonów prezentacji, 
które Amy poleca. Dlaczego? Dlatego że na amerykańskich webinarach bardzo rzadko 
widzimy twarz osoby prowadzącej. Bardzo często widzimy tylko i wyłącznie prezentację, 
świetnie przygotowaną, świetnie zaplanowaną, bardzo dobrze rozpisaną, ale rzadko widzimy 
twarz - i to było coś, co mnie długo uwierało, ponieważ ja lubię, jak widać moją twarz - i 
wiem, że moja społeczność też to lubi. I w pewnym momencie ja zupełnie zrezygnowałam z 
prezentacji na webinarze i w żaden sposób się to nie odbiło negatywnie na webinarze - wręcz 
przeciwnie. Moja społeczność bardzo lubi gapić się na mnie w czasie prowadzenia webinaru 
przeze mnie. No i kilka innych takich ciekawostek, właśnie które z premedytacją odrzuciłam, 
wiedząc, że nie będę tego chciała na pewno robić na swoich webinarach...

(31:08) Jeszcze kilka innych osób, które bardzo intensywnie śledziłam na początku mojego 
biznesu - jedną z tych osób był Rick Mulready - w sumie nie wiem, czy się go czyta 
"Mulready", "Marleady" - będzie na dole link, to sobie klikniesz. Od niego oczywiście 
uczyłam się reklam facebookowych, bo - jak już wiele razy mówiłam - na początku ja swoje 
reklamy robiłam samodzielnie. Nie było wtedy managera reklam, nie było to tak bardzo 
skomplikowane, jak teraz, więc można to było ogarnąć samodzielnie. Znaczy, teraz też to 
można ogarnąć samodzielnie, tylko fajnie jest mieć jakiś przewodnik po tym. Swoją drogą, 
tutaj skoro o tym mówię, to wspomnę, że Dagmara, czyli nasza specjalistka od reklam, 
napisała taki przewodnik i w kwietniu, razem z moim e-bookiem o budowaniu społeczności, 
wyjdzie e-book Dagmary o robieniu reklam na Facebooku, więc będę Wam bardzo, bardzo, 
bardzo polecać, bo ja jestem w ogóle takim królikiem doświadczalnym i testerem Dagmary. 
To znaczy, ja to czytam i jak mówię Dagmarze: "Dagmara, ja nie wiem, o co tutaj chodzi", to 
znaczy, że społeczność też nie będzie wiedzieć, o co chodzi. Dagmara jest już totalną 
specjalistką i freakiem od reklam - chcemy, żeby to było jasne dla osób, które właśnie 
zupełnie nic nie wiedzą o reklamach.
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Więc na początku te reklamy robiłam samodzielnie i uczyłam się tego samodzielnie i 
intensywnie słuchałam. Pamiętam, że miałam wtedy Facebook zupełnie w języku angielskim, 
żeby cały ten interfejs mieć dokładnie taki, jak oni mówią. Czyli, żeby nie zastanawiać się, 
czy to, co ja widzę po polsku, to jest to, co oni widzą po angielsku, tylko miałam i chyba 
nawet miałam właśnie na angielski amerykański przełączony, żeby to na pewno wyglądało 
dokładnie tak samo.

(32:52) Kolejną osobą, którą miałam na swoim radarze, gdy uczyłam się swoich biznesów 
online, była osoba, na którą dzisiaj patrzę i tak myślę sobie: "Serio?!", haha! Ale powiem 
Wam, no bo dlaczego nie? Była to Kimra Luna - osoba, która jest bardzo, bardzo, bardzo 
specyficzna. Jak sobie wyguglacie "Kimra Luna", to zobaczycie. Zresztą teraz, jak ostatnią ją 
guglałam, bo już bardzo dawno tam nie zaglądałam, to widzę, że po prostu jest tylko landing i
nic więcej, nawet się nie dowiesz, kim Kimra Luna jest, no ale jak pogrzebiesz na YouTubie, 
to zobaczysz. Jest to osoba bardzo kontrowersyjna, bardzo kontrowersyjnie też wyglądająca i 
prowadząca swój biznes w bardzo kontrowersyjny sposób. Ale ja nie uczyłam się od niej 
biznesu jako tako - w sensie, nie mam żadnego płatnego produktu od niej - ale kiedyś 
wpadłam na jakiś webinar, nie pamiętam nawet o czym - zobaczcie, że to jest też ciekawe, że, 
wiecie, wpadłam na jakiś webinar, to był na pewno webinar merytoryczny i mi z tego 
webinaru utkwiło coś zupełnie innego - to jest to, co ja mówiłam na początku w kontekście 
uczenia się. Że to nie zawsze to, co słucham, to było to, co wyniosłam i to, czego się 
nauczyłam. Te inspiracje mogą iść w bardzo różnym kierunku. I to, co zobaczyłam, to to, że 
Kimra Luna miała totalnie wywalone - bo tego się nie da inaczej nazwać, a to też jest chyba 
bardzo spójne z jej osobowością - na to, żeby ten webinar był ładny, na to, żeby on tam miał - 
tak jak właśnie Amy Porterfield ma te, wiecie, te prezentacje takie wypasione, eleganckie, no 
to u Kimry... Kimra zrobiła coś takiego, że udostępniła swój ekran, otworzyła Evernote'a i w 
tym Evernocie miała notatki - i to nie jakieś ładne notatki, że tam, wiecie, podkreślenia, 
nagłówki i coś tam, tylko tak, jakbyś wzięła Worda i po prostu zapisała całą kartkę tekstu, to 
ona to miała w Evernocie. Na dodatek chyba na czarnym tle, z tego, co pamiętam - i ona 
prowadziła webinar, pokazując te swoje notatki, totalnie maczkiem zapisane, i jedyne, co 
ewentualnie czasem robiła, to myszką, tak jakby, zakreślała ten fragment, przy którym jest. 
Podejrzewam, że bardziej nawet dla siebie, żeby się po prostu nie zgubiła, w którym jest 
momencie - bo robiła jakąś dygresję, bo gdzieś tam jakiś przykład dawała. I ja sobie 
pomyślałam: "Wow". To znaczy się, nie tak, że chciałabym tak robić, bo to było faktycznie 
paskudne, ale ja sobie pomyślałam: "Ja pierdzielę, jaka to jest siła społeczności", że, wiecie, 
że ci ludzie ją lubią, kochają, lubią to, co ona robi i będą tam siedzieć, chociaż widzą przed 
sobą czarny ekran zapisany setkami tysięcy drobnych literek.

I pomyślałam sobie, że właśnie to jest ważne - stworzyć taką społeczność, która będzie z Tobą
i będzie jej pasować Twój sposób przekazu. I po połączeniu tego z jeszcze jedną osobą - a tą 
osobą jest Hilary Rushford, która jest bardzo... w dużym stopniu się utożsamiam z Hilary, 
dlatego że ona też jest osobą, której biznes ma dwie odnogi, czyli z jednej strony Hilary jest 
po prostu stylistką i uczy ludzi, jak się ubierać, jak stylizować swoje ubrania, ale z drugiej 
strony jest strateżką i uczy, jak robić strategię w swoim biznesie i jak robić biznes online. I w 
związku z tym, robiła kurs o Instagramie. Nie przypomnę sobie w tym momencie jego nazwy 
- ja ten kurs kupiłam i bardzo byłam z niego zadowolona, ale o kursie instagramowym 
powiem za chwilę, a teraz chciałam powiedzieć o webinarach. Bo mówiłam, że Kimra Luna 
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w połączeniu z Hilary Rushford. Otóż pierwszy raz zapisałam się na webinar Hilary właśnie 
chyba o Instagramie, jak tam prowadzić instagramową markę i, słuchajcie, przychodzę, jest 
dziewczyna, fajna, wesoła, roześmiana i mówi, że tam: "Hello, hello", puszcza muzykę, 
odsuwa krzesło i przez całą muzykę, całą piosenkę trwającą tam, nie wiem, trzy minuty czy 
tam dwie i pół minuty - tańczy! Napierdziela jak dzika i nie to, że tam sobie podryguje, tylko 
po prostu tańczy. Na tyle ma szeroki kąt swojej kamery, że widać cały jej pokój, a ona lata po 
tym pokoju i po prostu tańcuje. I ja sobie myślę: "WHAT?!". Wiece, teraz mnie to nie dziwi, 
bo sama tańczę na swoich webinarach i na #kawachzbudzyńską i nikogo już to nie dziwi, ale 
wtedy ja, słuchajcie, myślę: "Co to się odpinkala?". Miała przepiękną przestrzeń za sobą, więc
to było, wiecie, fajne nawet do patrzenia, w sensie, co to jest, bardzo byłam ciekawa tego 
Instagrama, bardzo byłam ciekawa tej treści, więc mówię: "Zostanę". No i potem się podziała 
miazga. To znaczy, Hilary usiadła, odsunęła grzywę z oczu, odetchnęła, napiła się, 
zmniejszyła kąt tej swojej kamery, żeby już nie było faktycznie widać całego pokoju i zaczęła
prowadzić wykład. I kolejne czterdzieści minut, to było takie czterdzieści minut, że mnie 
długopis rozgrzewał się do czerwoności - tym bardziej że Hilary mówi tak samo szybko jak 
ja, a nie wiem nawet, czy nie szybciej. Więc, notowałam jak szalona, dowiedziałam się 
ogromnie dużo i pamiętam, że to był jeden z niewielu webinarów, którego ja nie 
analizowałam od strony prowadzenia webinaru i prowadzenia biznesu - poza tym elementem 
tańca - tylko faktycznie się z niego uczyłam i to był jeden z niewielu webinarów, na którym ja
kupiłam - od razu coś, natychmiast. Bo ja najczęściej potrzebuję więcej czasu do 
przemyślenia, a tutaj zrobiłam to natychmiast - kupiłam właśnie ten kurs o Instagramie, z 
którego również byłam zadowolona. I, no, może nie było tak, że Instagram mi wtedy wybuchł
w niesamowity sposób, ale na pewno zaczęłam patrzeć na to medium inaczej - i to pomogło.

(38:47) Od razu Wam też powiem, też jeszcze jeden kurs, który kupiłam. I, jeśli myślicie, że 
tylko Wy kupujecie kursy i nigdy ich nie robicie, to nie, jesteście w błędzie. Ale to jest chyba 
jedyny kurs, który kupiłam i go nie zrobiłam. To znaczy się, no, zajrzałam do niego, 
przejrzałam tam kilka modułów, ale nie jest zrobiony w całości - ale też Wam powiem 
dlaczego. Obserwowałam też Melanie Duncan, zresztą, Melanie Duncan była dosyć sporą 
moją inspiracją, jeśli chodzi o pierwszą rekrutację menadżerki projektów Joanny - naszej 
Wszechogarniającej Joanny - bo akurat, gdy ja o tym myślałam, to Melanie Duncan 
prowadziła rekrutację i ta rekrutacja właśnie wyglądała w taki sposób - była bardzo 
skomplikowana, miała przepiękną stronę lądowania, miała kilka etapów. I pomyślałam sobie: 
"Hm, może też bym w taki sposób spróbowała tę rekrutację zrobić?" - i od tego momentu już 
tylko i wyłącznie w taki sposób rekrutacje robimy. Uważam to za jeden z lepszych sposobów 
rekrutacji, przynajmniej do biznesu online, aczkolwiek na stanowiska offline rekrutowałyśmy 
dokładnie tak samo - trochę zmieniam temat, ale Sara, która jest asystentką Gangu, była 
rekrutowana dokładnie tak samo, Natalia - menedżerka Przestrzeni Pełnej Czasu - była 
rekrutowana dokładnie tak samo - i bardzo, bardzo, bardzo sobie to chwalę.

Ale kurs, którego u Melanie nie dokończyłam, to jest kurs o Pintereście. Otóż kupiłam ten 
kurs w czasie, gdy robiłam tylko i wyłącznie kursy online i nie miałam żadnego produktu 
fizycznego i z jednej strony kompletnie nie czułam Pinteresta i w ogóle nie rozumiałam, po co
ten Pinterest miałby mi się przydać - i bardzo długo tego nie czułam, i bardzo długo tego nie 
rozumiałam. Dopiero od, nie wiem, czterech miesięcy, może, może zobaczcie sobie na... to 
znaczy, Wy tych statystyk nie widzicie, no, ale pięć miesięcy temu, może sześć miesięcy temu
na moim Pintereście było 11 tysięcy osób. Teraz jest 150 tysięcy osób, więc różnice są 
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ogromne, ale nie jest to bynajmniej zasługa kursu Melanie - sorry, Melanie - pójdziemy 
kiedyś na kawę, to Ci powiem dlaczego. Natomiast najbardziej nie pasowało mi to, co nie jest
oczywiście żadną winą Melanie, ale sposób przekazywania treści i w ogóle taka forma 
wizualna. Melanie jest taką damą, wiecie, ona, jak sobie wejdziecie na jej stronę, to 
zobaczycie taki francuski szyk - tu jest dużo złota, dużo jakichś tam pierścieni, i takie szpilki, 
no, kompletnie nie mój styl, umówmy się, i mnie ten sposób po prostu przekazywania treści 
drażnił i irytował i nie byłam w stanie tego przejść, co zresztą według mnie jest bardzo 
fajnym przykładem na to, że bardzo różne osoby lubią różne sposoby przekazywania treści. I 
być może to jest dokładnie to samo, co przekazuje ktoś inny, ale jest to przekazane w innej 
formie - i ja tej formy nie trawię, w związku z czym, akurat od Melanie się nie uczyłam, 
przynajmniej nie prowadzenia Pinterestu.

(41:55) Dobra, myślę, że to wystarczy, jeśli chodzi o tą listę osób, od których uczyłam się na 
początku, bo, Boże, ja już 46 minut mówię, a jestem dalej na początku, ale zauważyłam w 
pewnym momencie, że to uczenie się zaczyna mnie męczyć. To znaczy się, obserwuję tam 
kolejną osobę, słucham kolejnego podcastu, czytam kolejną książkę i trochę mam już dosyć, 
trochę nie dowiaduję się niczego nowego, trochę myślę sobie: "To wiem, to wiem, to już 
robię, to już robię, to już robię, heloł". I to był taki moment, kiedy ja przestałam tak 
intensywnie tego wszystkiego słuchać i zaczęłam na przykład podczas swoich spacerów z 
kijami słuchać muzyki, a nie uczyć się. Miałam dosyć trochę uczenia się, ale też chyba takim 
najważniejszym elementem tego przesytu było to, że moje, jakby to Wam powiedzieć, 
"autorytety", trochę się zaczęły sypać. Oczywiście nie mówię tego z żadną złą intencją - 
zresztą te osoby nigdy nie były dla mnie autorytetami w takim rozumieniu, ja nigdy, nigdy nie
miałam żadnego autorytetu, więc to nie były wcześniej takie "autorytety", takie "posągi", ale 
trochę gdzieś tam zaczęłam zauważać, że: "Heh, przecież to są tacy ludzie jak ja, ja 
pierdzielę" i że ja spokojnie też do tego dochodzę albo nawet doszłam. I było kilka takich 
momentów kluczowych - na przykład jednym z takich momentów było, jak Amy Porterfield 
nagrała podcast, w którym dokonała wielkiego odkrycia, znaczy, ona o tym tak mówiła, jakby
to było wielkie odkrycie. Ponieważ, przypomnę, ona zawsze robiła tak, że były te slide deck, 
czyli te... slajdy u niej i w trakcie prezentacji ze slajdami Amy zawsze wyłączała komentarze 
na webinarze, czyli nie mogłaś po prostu nic komentować na webinarze, mogłaś tylko słuchać
i oglądać. No i oczywiście jest to zasadne, bo słuchasz, oglądasz, uczysz się, dowiadujesz się 
o produkcie Amy i o Amy, natomiast Amy w pewnym momencie odkryła - chyba zapomniała 
wyłączyć jakichś komentarzy, kiedyś na którymś webinarze - i odkryła, że to jej społeczności 
dobrze robi, że oni się tam integrują, że oni sobie pomagają, że oni sobie przypominają, 
wiecie, ktoś tam się zagubił, co ona mówiła, to ktoś jej przypomniał, że - co więcej - polecają 
sobie produkty Amy, bo wiadomo, że Amy będzie to sprzedawać, a osoby z poprzedniej 
edycji wtedy mówią, że "wow, super". I ja tak słuchałam tego i myślałam sobie: "Amy, serio? 
Serio, teraz to dopiero odkryłaś? Ja to, kobieto, robię od trzech lat. I doskonale o tym wiem, 
że to tak działa i że tam się buduje społeczność i że to jest wartość dodana". Oczywiście, 
zawsze się znajdą jakieś osoby, które tam, wiecie, chcą gównoburzę zrobić, albo coś takiego, 
ale generalnie ta społeczność to jest wartość dodana i bardzo wyraźnie to widzę teraz w 
Klubie Pań Swojego Czasu, gdzie naprawdę na tym czacie jest trochę drugie życie, bardzo 
sobie wszyscy pomagają, wspierają się, udzielają sobie takich indywidualnych porad, których 
ja nie jestem w stanie udzielić, a to jest wartość dodana. I wtedy właśnie miałam takie: 
"Eeee?", taki zjazd, że: "O mój Boże, moja mentorka dopiero teraz dowiedziała się czegoś, co
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ja już wiedziałam dawno temu". Mogłam jej napisać maila, no nie wiem, no, z poradą jakąś, 
czy coś. I to była taka rysa trochę.

(45:18) Druga taka sytuacja była, na przykład ostatnio się zastanawiałam, dlaczego ja już w 
sumie nie obserwuję Hilary Rushford. Dalej ją lubię, dalej wiem, że fajnie prowadzi swój 
Instagram, że robi wszystko tak fajnie, jak robiła, ale z jakichś powodów już jakoś, nie wiem, 
nie wyświetla mi się, nie wchodzę. Mam ją pewnie w swoich obserwowanych na Instagramie,
ale nie wyskakuje tak często - nie wyskakuje tak często, bo ja nie zawieram żadnych 
interakcji z nią - i sobie tak przeanalizowałam, dlaczego. I zrozumiałam dlaczego. Otóż ja 
obserwowałam Hilary, jak tam miałam, wiecie, 230 osób na Instagramie, a mój biznes składał
się ze mnie i mojej wirtualnej asystentki, więc biznes Hilary, który tam się składał z, nie 
wiem, 10 osób prowadzących jej biznes i z konta instagramowego, na którym było 100, tam 
chyba 140 tysięcy osób - to było takie wielkie "wow", to było takie coś, do czego można było 
dążyć, a w tym momencie, gdy ja mam kilkanaście osób - już zaczynam się gubić, ile osób 
mamy w zespole - gdy mam kilkanaście osób, gdy otwieram, wiecie, trzystumetrową 
przestrzeń, gdy mam sklep, w którym mam kilkaset produktów fizycznych i cały zespół 
niejako do dyspozycji i Instagram, na którym jest już 100 tysięcy osób, to to, co ma Hilary, 
już nie jest dla mnie takim "wow", wielkim czymś, do czego ja mogłabym dążyć. Wręcz mam
takie wrażenie, że jakbym kiedyś poznała Hilary, to raczej nie w takim kontekście: "Ojej, ojej,
Hilary!", tylko raczej: "Hej, chodźmy na kawę i pogadajmy, jak ty robisz biznes, jak ja robię 
biznes, bo to są strasznie fajne rzeczy, możemy się dużo od siebie wzajemnie nauczyć". Czyli 
bardziej taka relacja partnerska niż mentorska.

(47:06) No i to, co się podziało, to, co ja mówię, spowodowało, że ja zaczęłam trochę inaczej 
patrzeć na uczenie się. Zaczęłam trochę mniej uczyć się z treści typu: "Zrób tak, zrób tak, 
zrób tak, tu napisz tak, a tu coś tam wklikaj, a tu nie wklikuj, a tu taki kolor użyj, a tu taki" - 
czyli mniej zaczęłam patrzeć na treści, które mi mówiły, jak coś robić krok po kroku, a 
bardziej zaczęłam obserwować biznesy i to, jak one działają, niż to, czego one uczą. Nie 
wiem, czy mówię to z sensem i nie wiem, czy rozumiecie co mam na myśli, ale niejako 
przestałam się trochę uczyć od tych biznesów, które mówią dosłownie, co tam trzeba robić, a 
zaczęłam obserwować ich działania - i wynoszę z tego bardzo, bardzo dużo.

Żeby Wam powiedzieć i tak jakby naświetlić, jak coś takiego działa - prawda jest taka, że my, 
jako konsumenci, my jako klienci i odbiorcy marek, my w mediach społecznościowych, w 
newsletterach, w mailach, na stronie internetowej widzimy to, co jest efektem strategii 
reklamowej, marketingowej i sprzedażowej danej firmy. I jak trochę pogrzebiemy, to 
zobaczymy, jak ten efekt jest osiągany. Czyli, jeśli chcesz, żeby ludzie się zapisywali na 
Twoje webinary albo jeśli chcesz, żeby ludzie kupili Twój kurs online, albo jeśli chcesz, żeby 
kupili jakiś tam Twój produkt, to zobacz, jak inne osoby zachęcają do zapisywania się na ich 
webinar, zachęcają do kupna swojego produktu czy do kupna swojego produktu online. Ja 
dosłownie robiłam to w taki sposób, że wiedząc, że są różne ścieżki pozyskiwania danych 
klientów - kurs online na przykład - jak możesz kupić kurs online? Możesz wejść na landing, 
zobaczyć, że jest do sprzedaży kurs online i go po prostu kupić, zupełnie przypadkiem, nie 
wiem, tam Zocha Ci powie, że jest taki kurs i Ty wchodzisz i go kupujesz. Ale możesz być w 
społeczności danej osoby, zapisana do niej na newsletter i będziesz dostawać informacje o 
tym kursie. No i właśnie pytanie - czy będziesz dostawać informacje o kursie: "Hej, hej, hej, 
jest taki kurs", czy być może najpierw będziesz dostawać informacje o tym, żeby zapisać się 
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na wyzwanie, albo żeby zapisać się na jakiś mastermind, albo zapisać się właśnie na jakiś 
webinar. I to, co - i tutaj się dla mnie zaczyna magia - bo w tym momencie ja, jako osoba 
ucząca się, ja chcę poznać wszystkie te ścieżki, w związku z czym ja bardzo często robiłam 
tak - ponieważ mamy milion adresów mailowych, no bo testujemy swoje maile na różnych 
adresach mailowych - że ja do każdej z tych ścieżek zapisywałam się z innego adresu 
mailowego. Czyli z jednego już byłam zapisana, bo byłam zapisana po prostu na czyjś 
newsletter. Ale z drugiego na przykład zapisywałam się na reklamie - zobaczyłam reklamę na 
Facebooku i zapisywałam się na tej reklamie na Facebooku z innego adresu mailowego. Z 
innego adresu mailowego zapisywałam się na webinar. Z jeszcze innego adresu mailowego 
zapisywałam się na webinar w takim celu, że wiedziałam, że na przykład ten kurs kupię. I 
chciałam go kupić na webinarze i chciałam go nie kupić na webinarze - wiecie, jako dwa 
adresy mailowe, bo to też oznacza różną ścieżkę komunikacji - jak wygląda komunikacja z 
osobą zapisaną na listę osób zainteresowanych danym kursem, która była na webinarze i nie 
kupiła, a jak wygląda komunikacja z taką osobą, która nie była na webinarze, a webinar się 
już odbył. Wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że te wszystkie ścieżki komunikacji, one u
osób bardzo długo zajmujących się już biznesem online są bardzo, bardzo zróżnicowane i 
bardzo skomplikowane. I usiąść z kimś, ze mną na przykład, i wypytać mnie o to, jaka 
ścieżka idzie do tej osoby, która Cię zobaczyła na Instagramie, a jaka do tej, która Cię 
zobaczyła na Facebooku, a jaka do tej, która się zapisała na newsletter, a jaka do tej, która 
weszła z bloga itd. itd. - dla mnie to jest wiedza bezcenna. I to się da zdobyć - i to się da 
zdobyć właśnie w taki sposób, strategicznie rozpisując sobie, jak i od kogo, z jakiego miejsca 
się gdzieś zapisać. Wtedy widzisz wszystkie ścieżki. Mówiłam Wam, że kupiłam "Webinars 
That Convert" od Amy Porterfield i, co ciekawe, jednym z elementów tego kursu było to, co 
ja wcześniej wybadałam w mojej pracy śledczej, czyli wszystkie te właśnie ścieżki 
komunikacji i wszystkie te maile. Czyli dosłownie było: "Ścieżka komunikacji od osoby, 
która zapisała się poprzez reklamę na Facebooku i była na webinarze, ale nie kupiła", pyk, i 
jedzie ścieżka komunikacji rozpisana jako drzewko i rozpisana jako maile. Czyli 
poszczególne maile, jakie dostawałaś.

I to jest, słuchajcie, wiedza, od której puchnie głowa! To nie jest wiedza właśnie w której ktoś
Ci mówi: "Zrób tak, tak, tak, tak i tak", tylko to jest, tak jakby, patrzenie od środka, jak ktoś to
robił. I dla mnie to był okres, który do tej pory trwa - trochę mniej w tym momencie, bo, tak 
jak mówię, biznes mi się tak rozwinął, że muszę się biznesem trochę bardziej zająć - ale dalej 
to jest mój ulubiony sposób uczenia się, między innymi pewnie dlatego nagrywam „Pani 
Swojego Czasu od kuchni”, bo właśnie ta "kuchnia" jest dla mnie najbardziej ciekawa. Jak 
teraz moim ulubionym medium jest zdecydowanie Instagram, no to ja w chwili obecnej 
podglądam, co się dzieje na Instagramie i bardzo często Wam mówię o Monice Kamińskiej, 
która ma markę premium. Monika jest moją koleżanką, więc oprócz tego, że ją podglądam, to
też mam wgląd w środek tej strategii, bo po prostu zwyczajnie ją często pytam o to. Monika 
prowadzi markę premium, jest mi o tyle bliska, że ma swój butik w Warszawie, ja za niedługo
otwieram Przestrzeń, więc ta przestrzeń fizyczna nas łączy, bo jest to coś zupełnie innego niż 
świat online, no i patrzę, jak się komunikuje, jakie story wrzuca, jak reklamuje swoje ubrania,
jak nie reklamuje swoich ubrań.

Bardzo dużą inspiracją w, no, jakieś półtora roku temu, może, było dla mnie podglądanie, 
uwaga, blogerek modowych. Na przykład, to jest w ogóle też dla mnie ciekawe, bo ja nie 
sądziłam nigdy, że inspiracja przyjdzie z takiego miejsca - na przykład Jessica Mercedes, 
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która jest oczywiście blogerką i influencerką modową, ale ma też swoją własną markę i... w 
zasadzie ma swoje dwie własne marki, bo ma markę kostiumów kąpielowych i ma markę 
odzieżową po prostu, i przy kostiumach kąpielowych, MOIESS chyba się ta marka nazywa, 
zobaczyłam, że każda nowa kolekcja jest, wiecie, otwierana z taką wielką pompą, czyli jest 
taka profesjonalna sesja zdjęciowa, modowa, robiona, najczęściej nie jest to gdzieś tam w 
Pcimiu, a nawet jeśli to jest w Pcimiu, to to jest, wiecie, też wydarzenie, że to jest w Pcimiu, i 
to było dla mnie inspiracją do tego, żeby przenieść kolekcje odzieżowe na kolekcje 
papiernicze. I właśnie wypuszczać kolekcjami i, co więcej, robić z tego właśnie wielkie 
wydarzenie. Miałyśmy kilka falstartów w tym, znaczy się, to nie były takie wydarzenia na 
taką skalę, na jaką bym chciała, ale już na przykład nasza najnowsza kolekcja, która będzie 
wchodzić w marcu, która, jak to słuchasz, jeszcze jest tajemnicą, ona będzie miała właśnie 
takie wejście, czyli ona w tym momencie jest już na końcówce druku, czyli miesiąc przed 
wejściem kolekcji będziemy miały ją wydrukowaną. 8 marca lecimy z moją szefową działu 
online na targi papiernicze do Dubaju, żeby, no, popodglądać i sprawdzić, co się dzieje w 
ogóle w świecie papierniczym, bo to są największe targi papiernicze na świecie. Ale lecimy 
już z nową kolekcją i będziemy robić sesję zdjęciową w Dubaju. Potem po powrocie 
będziemy miały sesję zdjęciową taką stylizowaną właśnie w stylu tej kolekcji - ciężko Wam 
opowiedzieć, bo nie mogę Wam zdradzić, jaka to jest kolekcja - tutaj w Krakowie. I 
przyjedzie prawie cały Gang i to będzie nie tylko sesja zdjęciowa moja, ale też całego Gangu i
tych produktów - bo one będą miały oczywiście bardzo ważną rolę, no i po prostu jest wielka 
cała akcja z tym związana. A inspiracja jest właśnie od blogerek modowych, które w taki 
sposób działają ze swoimi nowymi kolekcjami.

(56:15) To skoro już jesteśmy na tym, co się dzieje tu i teraz, to powiem Wam, kogo teraz 
obserwuję i od kogo się uczę, ale na początek powiem tak: robię to w gigantycznie mniejszym
stopniu niż kiedyś. Nie mam takiej osoby, od której uczę się regularnie, w taki sposób, że 
słucham każdego podcastu albo każdego odcinka, albo kupuję każdy kurs, albo coś w tym 
stylu. Mam trochę wrażenie... Mam nadzieję, że to nie, wiecie, nie wybrzmi butnie, ale mam 
trochę wrażenie, no, już jestem na takim etapie, że szereg rzeczy muszę wymyślać sama. I to 
nie jest tak, że ktoś mi gdzieś tam powie. Z wielką chęcią przyjęłabym takiego mentora w 
zakresie e-commerce'u i przestrzeni fizycznej, z wielką chęcią. Słuchajcie, o ile o biznesie 
online jest masa wiedzy w Internecie, o tyle spraw związanych z prowadzeniem biznesu 
takiego realnego na miejscu jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Więc jakby tu by mi się jakiś 
mentor pojawił - ło bozicku, ja bym go złotem łobsypała. Jak jesteś takim mentorem albo 
mentorką, to dawaj znać, ja z wielką chęcią…

No więc, na pewno taką osobą dalej jest Michał Szafrański. Michał robi teraz dużo, dużo 
mniej, jest dużo mniej aktywny niż kiedyś, ale zdecydowanie, jak każdy case study, który 
Michał wypuści, to jest taki case, że gacie spadają. I tutaj w ogóle palma i czapki z głów i bez 
dwóch zdań, nawet jeśli nie mamy nic wspólnego z wydawaniem książek - bo Michał 
najczęściej o tym mówi - z self-publishingiem, to według mnie to, jak Michał podchodzi do 
kwestii przedsiębiorczości, konieczne do przeanalizowania. Niekoniecznie do zgadzania się - 
bo to wcale nie oznacza, że ja się ze wszystkim tym zgadzam, co tam Michał mówi, ale 
koniecznie do przeanalizowania. Więc, jak najbardziej tutaj, jeśli chodzi o te kwestie 
przedsiębiorczości, to Michała śledzę.
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(58:19) A moim ulubionym polskim podcastem związanym z biznesem jest podcast Mała 
Wielka Firma Marka Jankowskiego. Uwielbiam Marka jako podcastera, uwielbiam Marka 
jako osobę - jest człowiekiem przecudownym, przemiłym, do rany przyłóż, no, naprawdę. Tak
że tutaj bez dwóch zdań.

Bardzo ciekawą osobą, która, uważam, że nie ma takiego jeszcze rozgłosu, na jaki zasługuje, 
nie wiem, kurde, czemu, jest Ola Kotowska, prowadząca swoją firmę Kajo - i teraz to trudne 
słowo - jewellery (ja nie umiem nigdy wypowiedzieć tego słowa, przykro mi). Kajo Jewels, 
Kajo Jewels, Ola, wybacz, że Ci tutaj kaleczę nazwę firmy, ale dla mnie to jest bardzo trudne 
słowo. Ola prowadzi markę biżuteryjną, ale ogromną ilością biznesu się dzieli na swoim 
Instagramie. I robi to w piękny wizualnie, supersmaczny sposób, ma świetne - mają, w 
zasadzie - razem ze swoim mężem Adamem, mają świetnie rozpracowane to właśnie, jaką 
rolę ma Ola, jaką rolę ma Adam. To, jak się Adam włącza w promowanie, kurde, marki 
biżuteryjnej pereł - chłop reklamuje perły! - to jest majstersztyk! I, znowu, niekoniecznie 
zalecam obserwowanie, żeby robić tak, jak Ola mówi. Tak, że: "My tam robimy paczki tak, to
Wy też róbcie tak", tylko właśnie... patrząc jako konsument, patrzcie jako osoba ucząca się. 
Bo przecież to nie jest przypadek, no, kurde, to nie jest przypadek, że oni działają w taki 
sposób. To nie jest przypadek, że część story idzie na tym profilu - czyli na profilu Oli 
prywatnym, a część story idzie na profilu firmowym. To nie jest przypadek, że Adam 
reklamuje perły w taki, a nie inny sposób. To jest przemyślana strategia. To jest świetna 
strategia - i naprawdę warto, według mnie, do tego zajrzeć.

Do Moniki Kamińskiej już mówiłam. Monika Kamińską zresztą była dla mnie inspiracją, bo 
była gdzieś tam znowu na jakichś targach - ona się ciągle włóczy po jakichś targach - i ja 
patrząc właśnie na jej relację z targów, pomyślałam sobie: "Boże, dlaczego my nie jeździmy 
na żadne targi?", takie, wiecie, papiernicze. Było to w momencie pisania mojego e-booka o 
budowaniu społeczności, więc z chęcią podchwyciłam temat i sobie sprokrastynowałam 
pisanie e-booka i uciekłam do szukania najlepszych targów papierniczych w Polsce. 
Oczywiście, dupa, nie ma takich, Polska jest zaściankiem totalnym, nie ma u nas żadnych 
fajnych targów, ale znalazłam, że są największe targi papiernicze Paperworld, które się 
właśnie skończyły we Frankfurcie, bo były w styczniu 2020, ale w marcu jest kolejna edycja 
w Dubaju i stwierdziłam: "Lecimy, lecimy, Asieńka!", czyli do mojej Joanny, szefowej działu 
online, i faktycznie lecimy.

(1:01:29) I, no i to tyle. W sensie, nie mam jakoś tych osób dużo, dużo więcej. Wiem, że 
możecie być rozczarowane tym. To znaczy się, podejrzewam, że liczyłyście na, wiecie, taką 
listę, ale uwierzcie mi, jak zaczniecie robić taki biznes, który ma rozwinięte tyle kanałów, co 
ja, w którym będziecie tworzyć takie dosyć długie treści, jak na przykład ten podcast, w 
którym będziecie miały całą strategię tworzenia, wypuszczania, promocji i sprzedaży treści od
teraz, mamy luty, do końca czerwca - a my taką strategię mamy, mamy rozpisane, co 
oczywiście wychodzi, jakie nowe kolekcje wychodzą, jak one będą promowane na 
Instagramie, jak będą promowane na InstaStory, na Facebooku, jak będą promowane za 
pomocą reklam, jak będą promowane za pomocą newsletterów, artykułów na blogu, jakie 
będą ścieżki, właśnie, o których wcześniej mówiłam, kto się czym zajmuje - my to wszystko 
mamy rozpisane w tym momencie - no to nie będzie takiej możliwości, żeby być w tak dużym
stopniu konsumentem i oglądać innych.
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Ja mam takie wrażenie, że wiem prawie wszystko, co się dzieje u innych online, natomiast nie
jest tak, że słucham wszystkiego i oglądam wszystko - no bo zwyczajnie nie ma takiej 
możliwości i też nie ma takiej potrzeby - po prostu nie ma takiej potrzeby. W pewnym 
momencie trzeba się zająć swoim i robieniem swojego.

(1:03:00) Na koniec chciałabym jeszcze raz polecić Wam tego e-booka, o którym mówiłam 
wcześniej, czyli "Kobiece biznesy, które wymiatają. Subiektywny przewodnik Oli 
Budzyńskiej". Jest tutaj kilkadziesiąt kobiet prowadzących swoje biznesy, które ja Wam 
polecam. Wszystkie te kobiety znam - w taki czy inny sposób - niektóre znam osobiście, 
niektóre znam tylko i wyłącznie internetowo. Przygotowanie tego e-booka zajęło nam 
horrendalną ilość czasu. Słuchajcie, to jest bezpłatny e-book, nie wiem, być może będę 
nagrywać podcast albo na którejś #kawiezbudzyńską będę o tym opowiadać, ale jest on 
piękny wizualnie, wymagał ogromnej ilości pracy, bo wymagał skoordynowania pracy 
kilkunastu osób - bo z każdą z tych kobiet, które w tym e-booku są, też byłyśmy w kontakcie, 
więc bardzo, bardzo Was zachęcam do pobrania i do sprawdzenia, co te kobiety mają do 
zaoferowania i jak można się od nich uczyć.

Ode mnie to tyle. Znowu nie zrobiłam za dużo błędów i znowu Marcin nie będzie miał co 
wycinać. Może chociaż to burczenie w brzuchu, Marcin, by wyszło?

Dobra, uciekam, w takim razie trzymajcie się, całusy wielkie, do usłyszenia w kolejnym 
odcinku podcastu, które ostatnio nagrywam jak szalona, umówmy się, kto to widział, 
nagrywałam dwa tygodnie temu podcast i znowu nagrywam podcast, heloł!

Ach, dobrze, to pa.


