Zaprojektuj świadomie swój biznes i zacznij
stabilnie zarabiać na swoich ofertach online!
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Cześć! Dziękuję Ci, że to czytasz!
Z niektórymi z Was znam się już lepiej, z innymi mniej.
Niektóre z Was wyciskały ten program "jak cytrynkę", pojawiając się często
na sesjach Q&A, inne musiały z różnych powodów mieć spokojniejsze
tempo lub wolały pracować bardziej indywidualnie.
Doskonale to rozumiem. Tym bardziej, ze sama zdaję sobie sprawę z faktu,
że trochę tempo było zbyt szybkie, a materiałów zbyt dużo.
Chciałam dobrze, bo moją ideą było to, żebyście korzystały tylko z tych
szkoleń i form pomocy, które DLA WAS są najbardziej odpowiednie... ale
w 3. edycji zmieniam to w konkretny, 9-miesięczny program, w którym
moduł po module budujesz i rozwijasz świadomie firmę, która na siebie
zarabia.
Chcę, żebyś z AFP rzeczywiście KORZYSTAŁA i widziała pozytywne
efekty w swoim biznesie, przy mniejszym nakładzie czasu na
korzystanie z programu.
Żebyś uwierzyła w siebie, stworzyła wyrazisty wizerunek w sieci, kreowała
skuteczniej nowe oferty, skalowała swoje zasięgi, i z lekkością sprzedawała
i promowała swoją działalność online.
Żebyś wdrażała nawyki dotyczące budowania biznesu, w którym zarabiasz
więcej, pracując mniej, zamiast bycia wiecznie przepracowaną.
Tak, żeby w końcu osiągnąć ten finalny cel: aby spokojnie, z pewnością
siebie realizować określone przychody z miesiąca na miesiąc i pracować
w taki sposób, jaki lubisz.
Taki jest mój cel na III edycję AFP, która oficjalnie startuje już 24.01.2021 roku.
Pytanie, czy chcesz dalej rozwijać swój biznes online w oparciu o ten
program?
Jeśli tak, zapoznaj się z poniższą propozycją. Czas na podjęcie decyzji
masz do 30.11.2020 r. - warunki przedstawione tutaj już się nie powtórzą.
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Czym jest AFP?

Jest to 9-miesięczny program biznesowy dla grupy 30-50 osób,
skupiony na tym, aby skutecznie rozwijać zwłaszcza usługowe biznesy
online.

Po jego ukończeniu uczestniczki zyskują biznesową
pewność siebie, świadomość, jak rozwijać swój biznes,
i jasność działania w sieci.
Wiedzą, jakie są ich kierunki rozwoju i zdecydowanie przyspieszają
z rezultatami, rozpoczynając stabilnie zarabiać online.
Większość uczestniczek zwraca sobie inwestycję w program już po
pierwszej kampanii sprzedażowej.

Po przejściu programu AFP:
uporządkujesz swój biznes
nabierzesz pewności, w jakim kierunku chcesz iść
dopracujesz swoje fundamenty biznesu, wizerunek i widoczność w sieci
zamiast działać w chaosie - nauczysz się skutecznie planować
i przede wszystkim REALIZOWAĆ
zaczniesz stabilnie zarabiać - będziesz wiedzieć, jak zaplanować
pozyskiwanie klientów
zaczniesz tworzyć jeszcze lepsze oferty i je lepiej komunikować
nauczysz się bez obaw promować i sprzedawać w sieci
uświadomisz sobie, że możesz więcej, niż myślisz!
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Co się zmieni w AFP w 2022 roku?
Program AFP trochę się zmieni. Zapraszam kilka fantastycznych ekspertek,
a możliwe, że to jeszcze nie koniec :)
Będziemy pracować w bardziej przemyślany sposób, miesiąc po
miesiącu (materiały będą odblokowywane stopniowo), zaczynając od
fundamentów: Twojego modelu biznesowego, Twojego wizerunku w sieci,
Twojego skalowania zasięgów.
Później przejdziemy do tematów kształtowania ofert online, wykorzystania
zasobów intuicji w biznesie, aktywnej sprzedaży online na różne sposoby,
oraz tego, jak wykorzystać świadomie dźwignie skalowania biznesu online
(czyli jak zarabiać więcej, pracując mniej).

Dokładny program znajdziesz poniżej:
9. miesięczny program AFP będziemy realizować następująco:
STYCZEŃ Intro: Jak planować, aby osiągać swoje cele (Justyna
Stańska)
LUTY Twój model biznesowy, struktura ofert i ścieżki klienta (Justyna
Stańska)
MARZEC Twój profesjonalny wizerunek w sieci (ekspertka: Asia
Kryger)
KWIECIEŃ Jak zaprojektować skuteczną komunikację wizualną
w biznesie online dla marki osobistej (ekspertka: Ula Wrzosek)
MAJ Jak skalować swoje zasięgi, kiedy jeszcze niewiele osób o Tobie
wie? (ekspertka: Marta Paplaczyk)
CZERWIEC Jak kształtować oferty "nie do odrzucenia" i stać się
pierwszym wyborem dla swoich odbiorców? (Justyna Stańska)
LIPIEC lub SIERPIEŃ Jak z pełną mocą sprzedawać online, bez
frustrowania się konkurencją? (Justyna Stańska)
WRZESIEŃ Wykorzystaj efektywnie zasoby umysłu oraz moc intuicji
w biznesie (ekspertka: Katarzyna Ostasz)
PAŹDZIERNIK Dźwignie skalowania biznesu online - jak dalej rozwijać
swój biznes, aby zarabiać więcej, pracując mniej? (Justyna
Stańska)
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Poznaj lepiej ekspertki AFP:

Asia Kryger - strateg marki, Creativevibes.pl
Cześć! Nazywam się Asia Kryger i jestem strategiem marki.

Wspieram kobiety w rozwoju ich biznesów, poprzez tworzenie

identyfikacji wizualnych, stron i sklepów online oraz skutecznych ścieżek
dotarcia do Klienta.

Prowadzę kobiety za rękę i jako przewodnik, pomagam łączyć kropki, tak aby
stworzyć solidne fundamenty i uzyskać spójny wygląd. Jako certyfikowany

ekspert MailerLite stworzyłam swój autorski kurs, który od A do Z pokazuje jak

pracować z tym narzędziem i jak prosto wykorzystać go do szybkiego rozwoju
Twojej sprzedaży.

Na moich profilach zdradzam tajniki tworzenia biznesu online i marki osobistej.

Opowiadam o narzędziach, technikach i ludziach, którzy są olejem napędowym
mojego i - mam nadzieję - także Twojego biznesu. Dzielę się wskazówkami -

zwracam uwagę na to co ważne, po to, aby budować skuteczną i strategiczną
markę online. Mój instagram TUTAJ.

W ramach AFP przeprowadzę moduł w marcu: "Twój profesjonalny
wizerunek w sieci". Zajmę się też audytami landingów.

Ula Wrzosek - WA, project manager
Nazywam się Ula Wrzosek i na co dzień wspieram kobiety

w rozwoju biznesu online jako Wirtualna Asystentka i Wirtualna
Project Manager.

Pomagam zaplanować działania mające na celu promocję marki i produktu,

następnie razem ze swoim zespołem WA wykonuję zadania związane z grafiką,

stronami www, newsletterem i SM. Moje działania sprawiają, że klientki otrzymują
czas na kluczowe kwestie wpływające na zwiększenie zysków w ich firmie.

Na swoich profilach pokazuję przydatne wskazówki, które pomagają ulepszyć
biznes. Sprawdź mój instagram TUTAJ.

W ramach AFP przeprowadzę moduł w kwietniu: "Jak zaprojektować skuteczną
komunikację wizualną w biznesie online dla marki osobistej".
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Poznaj lepiej ekspertki AFP:

Marta Paplaczyk
Jestem Marta i od prawie 10 lat pomagam lokalnym firmom
promować swój biznes w internecie.

Social media to dla mnie nie tylko techniczne aspekty - hashtagi, wymiary zdjęć,
ilość postów czy algorytmy. Rozgryzłam aspekt społecznościowy mediów takich
jak Instagram czy Facebook. Chcę Ci pomóc zrobić to samo dla swojego
biznesu.

W module o skalowaniu Twoich zasięgów w social mediach nauczę Cię jak

dzięki niedrogiej reklamie docierać ze swoimi produktami precyzyjnie do tej

grupy docelowej, która od razu zachwyci się Twoim produktem i kupi.... Ciebie.

Poza technicznymi aspektami tego kiedy, jak, gdzie i po co kliknąć, żeby ustawić
dochodową kampanię reklamową, podpowiem Ci, jak przełożyć swoją

ekspertyzę i know-how na komunikację na Facebooku, Instagramie i TikToku.

Przekujemy Twoje podejście - "coś tam dodam na fejsa", w "mam plan, strategię
i pomysł na to, jak pokazać się za darmo (albo z niewielką inwestycją)
skutecznie w sieci".

Na codzień współtworzę @fika_dla_gastronomii. Znajdziesz mnie na IG jako
@marta.paplaczyk

Katarzyna Ostasz
Nazywam się Katarzyna Ostasz i w swojej pracy wspieram
klientów w efektywnym wykorzystywaniu swojego umysłu
oraz mocy intuicji w życiu i w biznesie.

Pomagam klientom uwierzyć w siebie oraz w moc swoich produktów, dzięki

czemu ich strategia rozwoju firmy jest bardziej skuteczna, a ich biznesy stabilne.
Uczę również manifestacji intencji poprzez stan rozluźnienia. Mój instagram TU
W ramach AFP przeprowadzę moduł w październiku: "Wykorzystaj efektywnie
zasoby umysłu oraz moc intuicji w biznesie".
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Oczywiście ja również zostaję, aby Was
wspierać!
Jak dobrze wiecie, nazywam się Justyna Stańska i wspieram właścicielki

małych firm usługowych w tworzeniu biznesu online, który polega na czymś
więcej, niż wymiana czasu na pieniądze.

Moje klientki rozwijają biznes w zgodzie ze sobą, nie przesiadują godzinami

w social mediach, i jednocześnie skalują przychody - tworząc przemyślaną
ścieżkę klienta i oferty, które kochają... i sprzedają z lekkością.

W 3. edycji AFP będziesz mieć kontakt ze mną co najmniej 2 x miesiącu:
w trakcie jednej sesji Q&A z bezpośrednimi rozmowami (limit 6 miejsc)
oraz drugiej sesji dodatkowej: zadaj pytanie w komentarzu.

W ramach programu AFP, w modułach, które przeprowadzę
osobiście, będziemy się skupić na tym, abyś:

- ułożyła przemyślaną ścieżkę klienta i uwolniła swój czas, przynajmniej
częściowo ją automatyzując, wykorzystując siłę newslettera,

- stworzyła genialne skalowalne oferty online zamiast usług 1:1, które które

pokochasz i które zapewnią świetne rezultaty Twoim klientom - a przy tym
pomogą Ci zarabiać o wiele więcej, niż do tej pory,

- stała się nie tylko widoczną w sieci, ale doskonale znaną z tego, co robisz
i magnetycznie przyciągała swoich idealnych klientów.

Moje klientki to często osoby, które próbowały wcześniej już wielu rozwiązań
w promocji swojego biznesu online.

Czuły się jednak przytłoczone nadmiarem rzeczy do zrobienia

i marnotrawieniem czasu w social mediach bez widocznych efektów
sprzedażowych.

Zrozumiały więc, że nie ma sensu gonić za kolejnymi wskazówkami

marketingowych “guru”, bo są to często osoby, które mają o wiele większe
zasięgi i po prostu nie rozumieją, jak rozwijać biznes bez nich.
I wtedy przyszły do mnie.
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Specjalne zaproszenie dla Ciebie poniżej :)
Jeśli Ty też:
✔ Chcesz dojść do momentu, w którym biznes online stanowi pewne źródło
Twojego utrzymania i nie martwisz się o pieniądze na opłaty dla swojej
firmy,

✔ Chcesz w końcu rozwinąć swój biznes online na poważnie, ale nie chcesz,
aby oznaczało to kolejne godziny ciężkiej pracy - jesteś gotowa wszystko
uprościć i uwolnić swój czas,

✔ Chcesz zbudować biznes, który z miesiąca na miesiąc i kwartału na

kwartał rośnie, a Tobie przynosi coraz większą niezależność, satysfakcję
i pieniądze…

…to zapraszam Cię do współpracy w ramach 3. edycji programu rozwoju
biznesu online AFP, gdzie będziemy się skupiać na tworzeniu

przemyślanych ścieżek klienta, dopracowaniu Twojego wizerunku

i komunikacji wizualnej w sieci, skalowaniu zasięgów i tworzeniu ofert, które

sprzedajesz z lekkością, bez ciężkiej pracy i wyczerpujących kampanii.

W ramach 3. edycji AFP dostaniesz również szereg moich
bonusowych kursów:

1. Strategic Business Upgrade

2. audiokurs "Pokochaj Sprzedawać Online"

3. Trening Widoczności w Sieci - jak sprawić, aby Cię zauważyli i kupowali
od Ciebie online

4. Stwórz ofertę nie do odrzucenia w 3 dni

5. Zaczaruj Swoim Newsletterem

Dla wszystkich przedłużających w bonusie jest oczywiście również dostęp
do materiałów z 2. edycji programu.
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Podoba Ci się program 3. edycji AFP?
Na decyzję, czy dołączasz, masz czas do
30.11.2021 r. (wtorek)
Możesz przedłużyć w wersji płatności
z góry lub w ratach.
Płatność z góry: 1497 zł (cena dla pozostałych: 2997 zł)
Raty: 247 zł / miesiąc (cena dla pozostałych: 297 zł / mc)

Chcę przedłużyć w ratach

Zamawiam z góry cały program

PS. Nie chcesz dostępu do 3. edycji, ale chcesz zamówić
Archiwum 2. edycji AFP? Masz dodatkowe pytanie? Napisz:
kontakt@italianamarketing.pl lub na instagramie!
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