Program rozwoju Twojego biznesu online
Skup się na efektach i zacznij stabilnie zarabiać w sieci!

wersja "MINI AFP"
edycja 2021
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Czym jest "mini AFP"?
AFP to grupowy program rozwoju biznesu online dla osób, które chcą
zarabiać nawet bez ogromnych zasięgów w social media. Program pomaga
skutecznie rozwijać zwłaszcza usługowe biznesy online i w wersji pełnej
zawiera duży zakres mojego wsparcia w formie grupy i sesji Q&A.

Po jego ukończeniu uczestniczki zyskują biznesową pewność
siebie i jasność działania w sieci.
Wiedzą, jakie są ich kierunki rozwoju i zdecydowanie przyspieszają
z rezultatami, rozpoczynając stabilnie zarabiać online.
Ze względu na moje osobiste wsparcie, w programie jest limit 50 osób
i NIE MOŻNA dołączyć w trakcie trwania programu (kolejna edycja
najszybciej pod koniec 2021).
Jeśli jednak potrzebujesz samych szkoleń merytorycznych, bez dostępu
do grupy i sesji Q&A, to przygotowałam "mini AFP", co jest kursem w formie
abonamentu, przeznaczonym do samodzielnej pracy.

AFP

MINI AFP

program + wsparcie grupowe
i sesje Q&A / audyty

sam program szkoleniowy
(szczegóły dalej), bez wsparcia

przerabiasz pełny program
(zobowiązanie na co najmniej 6
miesięcy)

w każdym momencie możesz
zrezygnować - zostajesz jak długo
potrzebujesz

dostajesz indywidualny feedback
i maile cotygodniowe
zachęcające do pracy
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dostajesz dostęp do panelu
i samodzielnie korzystasz,
jak chcesz i kiedy chcesz
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MINI AFP to moja spontaniczna propozycja dla osób,
które chcą wypróbować pracę w AFP z mniejszym
zobowiązaniem finansowym.
Jest to oferta totalnie nieplanowana, "spod lady", stworzona
w odpowiedzi na potrzeby osób, które cenią moje szkolenia
i nie mogą się doczekać startu kolejnej edycji AFP (bo to
dopiero w przyszłym roku).
Poza brakiem wsparcia w grupie i sesji Q&A, dostajesz dokładnie TO SAMO,
co uczestnicy w pełnej wersji.
Po pierwsze, na start dostaniesz swoją "mapę działania", która pomoże
Ci określać lepiej to, na czym się skupić w danym momencie (a co olać i czym
się niepotrzebnie nie frustrować).
Czeka Cię QUIZ, który określi DOKŁADNIE Twój poziom rozwoju biznesu
online, lepiej niż szacunek po odsłuchaniu podcastu.
Po wypełnieniu quizu otrzymasz MINI E-BOOK o danym etapie. A w nim to,
co tygryski lubią najbardziej: konkretne przykłady celów na 12 tygodni.
Zwłaszcza dla etapu 4 (stabilizacja w biznesie online) jest to bardzo ważne,
aby móc umiejętnie się "skalować".
A potem realizujesz swoje rzeczy w biznesie, korzystając ze
zgromadzonych zasobów. AFP ma swój program i strukturę, ale to TY
decydujesz, z których modułów rozwojowych korzystasz i co na danym
etapie jest dla Ciebie najistotniejsze.
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UWAGA: w tym modelu (mini AFP) SAMODZIELNIE
pracujesz ze zgromadzonymi szkoleniami,
treningami i programami rozwojowymi
(nie bieżąco pojawiają się nowe treści)
NIE MA możliwości konsultacji na grupie. Będziesz widzieć w panelu
zakładki "sesje LIVE" oraz grupa FB, ale nie będziesz mieć do nich
dostępu.
INTRO: quiz + e-book "opracuj odpowiednie cele na swoim etapie"

12-tygodniowe indywidualne cele oparte
o Twój etap rozwoju biznesu online

Planowanie
i organizacja pracy

Tworzenie
i komunikacja ofert

Fundamenty
biznesu online (sklep,
newsletter, strategia
komunikacji w sieci)

Skuteczna sprzedaż
i promocja online

Szczegóły programu na następnych stronach...
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Chcesz skorzystać z "mini AFP"?
Opłata to 697 zł na start + potem 147 zł
miesięcznie, tak długo, jak będziesz
w programie.
W każdej chwili można zrezygnować, a w momencie startu
kolejnej edycji AFP "na żywo" będziesz mieć lepsze warunki na
dołączenie do pełnej wersji niż reszta świata ;)
UWAGA: Jest też jednak druga strona medalu. Po rezygnacji po
miesiącu już nigdy nie będziesz mogła dołączyć do AFP czy żadnego
mojego innego programu w wersji "na raty".
Jest to spowodowane faktem, że w cenie już od 697 zł daję Ci OGROM
materiałów w AFP (sprawdź pełną listę dalej!) i po prostu to też ode
mnie duży kredyt zaufania.

Chcę zamówić!

PS. Brzmi ciekawie, ale czegoś nie rozumiesz? W razie pytań pisz:
kontakt@italianamarketing.pl lub na instagramie!
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Spis treści
UWAGA: szkolenia pomocnicze i główne masz dostępne OD RAZU po dołączeniu
do AFP. Wartość tych wszystkich nagrań i kursów to co najmniej 2397 zł, Ty
dołączysz za 697 zł + opłata miesięczna tak długo, jak chcesz z nich skorzystać
(niestety przez miesiąc na pewno nie przerobisz wszystkiego ;)).
Natomiast programy rozwojowe i niektóre inne szkolenia będą realizowane na
bieżąco - w panelu będą pojawiać się nagrania, chronologicznie według tej rozpiski.
INTRO: Opracuj odpowiednie cele
na swoim etapie rozwoju biznesu online!
INTRO/ QUIZ Twój poziom rozwoju biznesu online + ebooki
INTRO/ Szkolenia pomocnicze:
Twój plan na 10 tysięcy miesięcznie - nagranie webinaru
5 kroków do udanego biznesu online - mini kurs z ćwiczeniami i przykładami
na ustalenie strategii
3 kroki do stabilnego przychodu w biznesie online - warsztaty

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY

PLANOWANIE/ Szkolenia główne:
Jak wykorzystać planowanie 12-tygodniowe w biznesie online
Jak przekuć plan 12-tygodniowy w codzienne działania?
Zarządzanie projektami w asanie - wersja minimum
PLANOWANIE/ Szkolenia pomocnicze:
Biznesowe podsumowanie roku
Jak podsumowywać miesiąc i planować nowy? Kontrola efektów
Co zrobić, kiedy nie wszystko idzie zgodnie z planem?
PLANOWANIE/ Materiały do druku
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Spis treści
PLANOWANIE/ Praktyczny program rozwojowy (kwiecień 2021)
Ekspert Iwona Adamowicz: Jak przestać patrzeć na to,
co ludzie powiedzą, i śmiało robić swoje w biznesie?
Część 1: Jak umocnić swoją wiarę w siebie?
Część 2: Jak doprecyzować swoje cele w zgodzie ze sobą?
Część 3: Jak poradzić sobie z obawami w biznesie online?

1. FUNDAMENTY BIZNESU ONLINE

1. FUNDAMENTY BIZNESU/ Szkolenia główne:
Jak opracować strategię treści w social media i tzw. content planner?
Newsletter od A do Z - jak go najlepiej wykorzystać w biznesie?
Sklep internetowy od A do Z - jak tworzyć oferty i kursy online?
Jak sprawić, aby o Tobie mówili i kupowali Twoje oferty online.
Trening widoczności w sieci (kwiecień 2021)
Część 1: Fundamenty widoczności w sieci, czyli co tak naprawdę
ma znaczenie, aby ludzie zwrócili na Ciebie uwagę
Część 2: Strategie widoczności w sieci, czyli wyjdź poza swoje podwórko
Część 3: Jak stać się pierwszym wyborem dla swoich odbiorców i sprawić,
aby konkurencja zniknęła
1. FUNDAMENTY BIZNESU/ Szkolenia pomocnicze:
Jak założyć newsletter w mailerlite
Fundamenty skutecznego newslettera - 3-częściowe szkolenie
Podstawy RODO
Schemat skutecznego landing page
Optymalizacja zapisów na newsletter na www
Jak stworzyć udany lead magnet
Opracuj świetną wiadomość powitalną
Technika content upgrade
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Spis treści
1. FUNDAMENTY BIZNESU/ Praktyczny program rozwojowy (maj 2021)
Ekspert Agnieszka Kuczyńska: Jak stworzyć fundamenty
komunikacji w sieci, która zachwyca i sprzedaje?
Część 1: Fundamenty marki
Część 2: Wstęp do Insta komunikacji
Część 3: Świadome działanie w social media

2. TWORZENIE I KOMUNIKACJA OFERT

2. TWORZENIE OFERT/ Szkolenia główne:
Modele biznesowe
Ścieżki klienta
Oferta podstawowa
2. TWORZENIE OFERT/ Szkolenia pomocnicze:
Strategie cenowe
Copywriting
Stwórz pierwszy produkt online
Sprzedaż ukradkiem
Segmentacja newslettera
Szkolenie sekwencja powitalna
Reklama na budowę listy e-mail
Webinar o automatycznym lejku sprzedażowym opartym o OTO
Stwórz ofertę nie do odrzucenia
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Spis treści
2. TWORZENIE OFERT/ Praktyczny program rozwojowy:
Trening Pisania Przyciągających Tekstów
Część 1
Część 2
Część 3

3. ZOSTAŃ MISTRZEM SPRZEDAŻY ONLINE

3. MISTRZ SPRZEDAŻY/ Szkolenia główne (wrzesień 2021)
Modele promocji online
Techniki skutecznej sprzedaży online - co wpływa na to, że ludzie kupują?
Optymalizacja kampanii i reklam
Stwórz plan kampanii promocyjnej w 2h (kwiecień 2021)
Zakochaj się w sprzedaży w 21 dni - kurs audio (wrzesień 2021)
3. MISTRZ SPRZEDAŻY/ Szkolenia pomocnicze:
Wybierz ofertę do kampanii
3-częściowe szkolenie o lejkach sprzedażowych
Modele launchu
Webinar technicznie
Event sprzedażowy
Maile sprzedażowe bez poczucia wciskania
3. MISTRZ SPRZEDAŻY/ Praktyczny program rozwojowy (październik 2021)
5 tysięcy z pierwszej kampanii - to możliwe!
Część 1: Doprecyzowanie i testowanie oferty do kampanii
Część 2: Technika sprzedaży i “launch runway”
Część 3: Jak zapewnić odpowiednią skalę działania?
SESJE NA ŻYWO / AUDYTY OFERT
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Zamawiam!
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