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Autentycznoĵî przyciga. Wiem to na pewno. W cigu ostatnich czterech lat doĵwiadczyũam tej mocy na sobie. Obserwowaũam j równieŖ
wielokrotnie w trakcie pracy z firmami tworzonymi z pasj i sercem.
W czasie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji miaũam ogromn
przyjemnoĵî towarzyszyî maũym biznesom w budowaniu marki opartej
na autentycznych podstawach, tworzeniu tekstów na strony internetowe
oraz tekstu „o mnie” (zwanego równieŖ bio), który cz¢sto stanowiũ punkt
wyjĵcia do uwaŖniejszego przyjrzenia si¢ sobie i swojej dziaũalnoĵci.
Pomagaũam teŖ w dziaũaniach promocyjnych opartych na content marketingu i storytellingu.
Napisaũam t¢ ksiŖk¢ po to, by propagowaî ide¢ budowania marki
osobistej i firmowej na autentycznych podstawach — w zgodzie ze sob
i swoimi wartoĵciami. W zgodzie z tym, kim jesteĵ — co jest w tobie
prawdziwe, Ŗywe i wartoĵciowe. Budowanie na autentycznych podstawach sprawia, Ŗe twoja marka staje si¢ unikalna i niemoŖliwa do podrobienia. Dzi¢ki temu moŖesz docieraî do wũaĵciwych osób — twoich
idealnych klientów.
KsiŖka stanowi zbiór praktycznych wskazówek oraz inspiracji. Piszc j,
korzystaũam z wiedzy na temat marketingu i reklamy, któr zdobywaũam przez kilkanaĵcie lat — od czasów studiów dziennikarskich o specjalnoĵci PR i reklama — i któr nast¢pnie weryfikowaũam w praktyce,
pracujc jako copywriterka w agencjach reklamowych i uczestniczc
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w kreowaniu kampanii oraz tekstów dla duŖych mi¢dzynarodowych
marek. Przy tworzeniu tej ksiŖki korzystaũam równieŖ z doĵwiadczenia,
które zdobyũam, pomagajc maũym kobiecym biznesom skupionym
wokóũ Latajcej Szkoũy dla Kobiet, klientom, którzy zgũaszali si¢ do mnie
na indywidualne konsultacje, oraz wspóũpracujc z maũymi i ĵrednimi
firmami, które trafiũy do mnie za poĵrednictwem mojej strony internetowej i zapragn¢ũy dla siebie tekstów w duchu autentycznym.
Poza praktycznymi radami ksiŖka zawiera teŖ mnóstwo przykũadów
tekstów napisanych w sposób autentyczny oraz wypowiedzi prawdziwych osób, które prowadzc swoj dziaũalnoĵî, na co dzieĢ korzystaj
z opisanego tu podejĵcia. Znajdziesz w niej historie spotkaĢ z niezwykũymi osobami oraz opis moich wũasnych zmagaĢ z pisaniem tekstu
o sobie i z budowaniem mojej marki.
Mam nadziej¢, Ŗe ksiŖka stanie si¢ dla ciebie przewodnikiem na twojej
wũasnej drodze do autentycznoĵci w biznesie.
Poradniki biznesowe bardzo cz¢sto przekazuj wiedz¢ oraz zasady i sposoby, których powinniĵmy si¢ trzymaî, ale bardzo rzadko wspieraj nas
w podejmowaniu samodzielnych decyzji, podŖaniu za gũosem intuicji,
wybieraniu spoĵród ogromu moŖliwoĵci tego, co jest nasze, zgodne
z nami, wspóũgrajce.
Chciaũabym, aby w tym przypadku byũo inaczej. Aby wszystko, co tutaj
czytasz, wszystkie moje porady, zalecenia i pomysũy, byũo przez ciebie
filtrowane. Namawiam ci¢ do zadawania sobie pytaĢ tak cz¢sto, jak to
moŖliwe. Pytaj siebie: czy to jest moje, czy to moja droga, czy takie
podejĵcie do mnie przemawia, czy naprawd¢ chc¢ to zrobiî? Sprawdzaj
teŖ, co u ciebie — jak czujesz si¢ z tym, co czytasz, jakie emocje i odczucia budz si¢ w tobie.
MoŖesz przeczytaî t¢ ksiŖk¢ w caũoĵci albo na wyrywki — to ty decydujesz, co z niej weŔmiesz dla siebie. Jeĵli jednak si¢gasz po ni dlatego,
Ŗe oczekujesz, Ŗe coĵ si¢ zmieni, to gorco namawiam ci¢ do wykonywania îwiczeĢ, odpowiadania na pytania oraz samodzielnej pracy
z ksiŖk. A wi¢c zamiast czytaî i kiwaî gũow, zacznij dziaũaî. Bo
w dziaũaniu kryje si¢ moc.
10
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ZaũóŖ specjalny zeszyt albo folder w komputerze i odpowiadaj na pytania, rób îwiczenia. Podkreĵlaj w ksiŖce to, co jest dla ciebie istotne,
i polemizuj z tym, z czym si¢ nie zgadzasz (choîby na marginesach —
zobaczysz, jakie to moŖe byî wyzwalajce, szczególnie jeĵli pani bibliotekarka z podstawówki w twojej gũowie nadal zakazuje ci pisania po
ksiŖkach). NaduŖywaj Ŗóũtego lub róŖowego markera, kolorowych
cienkopisów albo czegokolwiek, co masz akurat pod r¢k. Rysuj mapki
pami¢ci, minikomiksy z twoimi dialogami wewn¢trznymi, notuj pomysũy, które przychodz ci do gũowy w trakcie lektury, w formie rysunków,
haseũ albo tabelek — tak jak lubisz.
A jeĵli wolisz mówiî niŖ pisaî, nagrywaj swoje wypowiedzi na dyktafon
w komputerze lub telefonie albo poproĵ znajom osob¢, by przeprowadziũa z tob wywiad, zadajc ci pytania z îwiczeĢ.
KsiŖka, któr trzymasz w r¢ce, nie jest Ŗadn ksi¢g objawion. To nie
jest tekst, który naleŖy czytaî z namaszczeniem, a potem z takim samym
namaszczeniem odũoŖyî na póũk¢. W moim zamyĵle to troch¢ poradnik,
a troch¢ nieporadnik, troch¢ przewodnik, a troch¢ zbiór narz¢dzi do
samodzielnego wykorzystania. Czym stanie si¢ dla ciebie, dowiesz si¢,
jeĵli podejmiesz dziaũanie.
Jeĵli masz ochot¢, podziel si¢ ze mn swoimi przemyĵleniami, rysunkami,
mapkami pami¢ci albo komentarzami na marginesie — przeĵlij ich
zdj¢cia i skany na adres: notatki@autentycznycopywriting.pl.
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Budowanie swojej marki na autentycznym przekazie, pokazywanie
siebie w tym, co robisz, jest jedn z dróg, by szybciej i skuteczniej
dotrzeî do swoich idealnych klientów. Wiem, Ŗe gdzieĵ tam s ludzie,
którzy czekaj wũaĵnie na to, co oferujesz. I wiem, Ŗe istniej sposoby,
by do nich dotrzeî.
Dzi¢ki autentycznemu pokazywaniu siebie twoja firma zyska ludzki
wymiar. A poniewaŖ jesteĵ jednostk niepowtarzaln, zdob¢dziesz teŖ
waŖn przewag¢. Twoje usũugi b¢d si¢ wyróŖniaũy na rynku i trudno ci¢
b¢dzie pomyliî z kimĵ innym.

Autentyczno jako trend kulturowy
Autentycznoĵî, szczególnie w kontekĵcie dziaũalnoĵci biznesowej, moŖe
byî postrzegana jako pewien trend. W ostatnich latach duŖe marki
korzystaj z niego, by wydawaî si¢ bardziej ludzkie i skuteczniej docieraî do klientów. DuŖa marka, która stosuje mniej reklamow, a bardziej
emocjonaln komunikacj¢, równieŖ moŖe wzbudziî moj sympati¢.
Ale ze znacznie wi¢ksz radoĵci witam osoby i firmy, które mówi do
mnie ludzkim, a do tego swoim wũasnym gũosem. Takie, u których
wyczuwam ũcznoĵî pomi¢dzy tym, co wewntrz, a tym, co na zewntrz.
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Chciaũabym jednak, Ŗeby po lekturze tej ksiŖki koncepcja autentycznoĵci w budowaniu wũasnej marki (osobistej i firmowej) staũa si¢ dla
ciebie czymĵ wi¢cej niŖ zapowiedzi przelotnej mody albo nieco dũuŖszego trendu. Aby dziaũaũa na ciebie wyzwalajco — tak jak zadziaũaũa
na mnie i na wiele innych osób i firm, z którymi miaũam przyjemnoĵî
pracowaî. Bo na najbardziej podstawowym poziomie autentycznoĵî
w biznesie to po prostu bycie sob i bycie w zgodzie ze sob we
wszystkim, co si¢ robi.
W moim odczuciu budowanie marki na autentycznym przekazie wpisuje
si¢ w szerszy kontekst kulturowy oraz w zmiany zachodzce wokóũ nas.
MoŖemy ich nie analizowaî, ale cz¢sto intuicyjnie je wyczuwamy albo
zdajemy sobie spraw¢, Ŗe jesteĵmy ich cz¢ĵci. ChociaŖ idziemy wũasn
drog, nie Ŗyjemy w próŖni. RóŖne prdy myĵlowe oraz kulturowe i spoũeczne trendy wywieraj na nas wpũyw. Nasze wybory i pragnienia
w jakimĵ stopniu splataj si¢ z tym, co si¢ dzieje wokóũ nas, co nas inspiruje, przyciga albo po prostu otacza.
Trendami, które w jakimĵ stopniu wspóũgraj z autentycznoĵci, s:
Trendy zwizane ze spowolnieniem Ŗycia:
x slow life,
x minimalizm,
x prostota (upraszczanie Ŗycia).
Trendy zwizane ze zmian podejĵcia do gospodarki:
x zrównowaŖony rozwój i ekologia,
x ekonomia wspóũpracy,
x ruch no logo (alterglobalizm).
Trendy zwizane z rozwojem osobistym:
x coaching,
x samorozwój,
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x NVC (Nonviolent Communication, czyli komunikacja na poziomie
potrzeb — bez uŖycia przemocy),
x work-life balance (czyli utrzymywanie harmonii mi¢dzy prac
a Ŗyciem).
A takŖe trendy zwizane z prac i rozwojem biznesowym:
x antykariera,
x marketing 3.0 (marketing wartoĵci),
x klasa kreatywna,
x innerpreneurs (przedsi¢biorcy, którzy przez swoj dziaũalnoĵî chc
zarabiaî na Ŗycie, jednoczeĵnie przyczyniajc si¢ do rozwoju siebie
i ĵwiata),
x empatia i wspóũpraca w biznesie zwizana szczególnie z kr¢gami
i sieciami kobiecych biznesów.

Moment, gdy zrozumiaũam, Ŗe mog¢ pisaî tak, jak lubi¢, i Ŗe b¢dzie
to dobry (a moŖe najlepszy) sposób na promowanie mojego biznesu,
byũ jednym z najbardziej przeũomowych w moim zawodowym Ŗyciu.
Santi, Love by Santi
www.lovebysanti.pl

Autentyczno more siÁ sta
nowym jÁzykiem biznesu
Kiedy to pisz¢, moja r¢ka lekko drŖy, bo postrzegam tak sytuacj¢
zarówno jako szans¢, jak i jako pewne zagroŖenie. Jeĵli jednak podejdziesz do tej idei w sposób nieco gũ¢bszy — jako do sposobu na bycie
w kontakcie ze sob i manifestowanie tego w swojej codziennej dziaũalnoĵci — wtedy nawet przejĵciowa moda na autentycznoĵî nie b¢dzie
ci straszna. Nawet jeĵli wszystkie marki na ĵwiecie b¢d mówiũy o sobie,
Autentyczno w biznesie
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Ŗe s autentyczne, to twoja marka wciŖ b¢dzie si¢ wyróŖniaî, dzi¢ki
poũczeniu tego, co robisz, z tym, co jest w tobie. Bo nie ma na ĵwiecie
drugiej takiej samej osoby jak ty. Tylko ty moŖesz byî „najtwojsz” wersj siebie. Kiedyĵ musieliĵmy si¢ kreowaî, teraz, Ŗeby pokazaî siebie,
musimy si¢ poznaî. Dlatego kiedy jesteĵ sob w tym, co robisz, nie
musisz si¢ martwiî, czy nadal jesteĵ trendy, czy juŖ passé.

Autentycznoĵî to pewna filozofia tworzenia i prowadzenia wũasnego
biznesu, która jest mi bliska. To równieŖ dojrzaũe bycie sob.
Dorota Kostowska, ekspertka od webinariów,
facylitatorka graficzna
www.dorotakostowska.pl

Dlaczego warto budowa swojÂ markÁ
w sposób autentyczny?
Aby przekaz, który kierujemy do ĵwiata, byũ prawdziwy, czytelny, przycigajcy i nasz. Aby si¢ wyróŖniî na tle bardzo podobnych stron i tekstów, które niczego nie mówi o osobie oferujcej usũugi. Aby nie
chowaî si¢ za dũug list dyplomów i uprawnieĢ. Aby nasz przekaz byũ
bezpoĵredni i jasny, a nie rozmyty.
Autentycznoĵî w marketingu pomaga docieraî bezpoĵrednio do osób,
które nas interesuj i które my moŖemy zainteresowaî. Nie do wszystkich! To podstawowa zasada i jednoczeĵnie bolesne odkrycie. Tacy, jacy
jesteĵmy, nie jesteĵmy dla wszystkich.
To taki sposób budowania swoich komunikatów, który pokazuje czytelnikowi i odbiorcy, kim jest osoba, której teksty ma przed sob, jaka jest
jej historia, co j skũoniũo, by robiî to, co robi, i po co to robi.
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Autentyczne komunikaty moŖna realizowaî na swojej stronie internetowej (w dziale „o mnie” i w kaŖdej innej cz¢ĵci), na blogu, w e-mailach
do klientów, na Facebooku, na ulotce, w newsletterze. W kaŖdym tekĵcie
skierowanym do potencjalnych klientów.

Autentycznoĵî w codziennym Ŗyciu oszcz¢dza mi czas — nie trac¢
go na budowanie wizerunku kogoĵ, kim nie jestem.
Dorota RaczyĢska, Dorota Patrzy
www.dorotapatrzy.pl

Kto to jest idealny klient?
To ktoĵ, kto potrzebuje twoich usũug albo produktów i chce je kupowaî wũaĵnie od ciebie — bo twoje podejĵcie do tego, co robisz, jest mu
bliskie, bo chce ci¢ wspieraî, bo czuje, Ŗe najlepiej odpowiadasz jego
potrzebom, bo w jakiĵ tajemniczy sposób go przycigasz, bo tak (czasem wszystkie poprzednie argumenty zawieraj si¢ w tej prostej pewnoĵci, a nierzadko kryje si¢ za tym intuicja).
Twój idealny klient to ktoĵ, dla kogo jesteĵ „oczywistym wyborem”. Dlatego kiedy zetknie si¢ z twoim autentycznym komunikatem, a potem
z ciekawoĵci zajrzy na twoj stron¢ i poczuje, Ŗe chce pracowaî wũaĵnie
z tob, nie b¢dzie juŖ szukaũ innych osób, które wykonuj podobne
usũugi, tylko zgũosi si¢ do ciebie.

Autentyczny copywriting wydaje mi si¢ tak potrzebny, Ŗe aŖ si¢
dziwi¢, Ŗe dopiero teraz zostaũ nazwany.
Marzena Tajchman, Cz¢ĵci Wspólne
www.czesciwspolne.pl
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Dlaczego ta ksiÂrka
nie jest dla wszystkich?
Poradnik, który trzymasz w r¢ku, nie zostaũ stworzony z myĵl „o wszystkich”. Nie jest to jeden z poradników w hurraoptymistycznym amerykaĢskim stylu, który obiecuje, Ŗe w pi¢î godzin nauczysz si¢ budowaî
swoj autentyczn mark¢ i pisaî prawdziwe, a przy tym porywajce
teksty. Nie obiecuj¢, Ŗe pisanie jest dla kaŖdego i kaŖdy potrafi to robiî
bez wysiũku, wystarczy tylko wprowadziî w Ŗycie dziesi¢î supertajnych
trików.
Chc¢ podzieliî si¢ z tob tym, czego nauczyũam si¢ o budowaniu swojej
marki na autentycznym przekazie, tworzc moj wũasn mark¢, doradzajc moim klientom i pomagajc im w pisaniu tekstów, prowadzc
warsztaty, wynajdujc odpowiednie teksty w sieci i obserwujc, jak
autentycznoĵî w sposobie pokazywania siebie w biznesie rozpowszechnia si¢ na polskim gruncie.
Nie ma ksiŖek na wszystko i nie ma ksiŖek dla wszystkich. KsiŖek,
które rozwiŖ wszystkie problemy, odpowiedz na wszystkie pytania
i b¢d tak samo pomocne dla wszystkich czytajcych. To teŖ nie jest
taka ksiŖka. To, co zrobisz z zawartymi w niej wskazówkami, zaleŖy
wyũcznie od ciebie, od twojej gotowoĵci do podj¢cia dziaũania i od
twoich potrzeb.
MoŖesz wziî dla siebie kilka pomysũów i wskazówek, a moŖesz tylko
jedn myĵl, jedn sugesti¢ czy jeden przykũad. A moŖesz teŖ wszystko
odrzuciî i szukaî wũasnej drogi. Jeĵli zaczniesz to robiî z mojej inspiracji, to b¢dzie juŖ bardzo duŖo.
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Dla kogo jest ta ksiÂrka?
Budowanie swojej marki na autentycznym przekazie moŖe ci pomóc
wyraziî siebie w pisanych przez ciebie tekstach i w tym, co robisz. Jest
to szczególnie waŖne, gdy pracujesz „sob”, na przykũad jako coach,
doradca, terapeutka, specjalista od Ŗywienia, przewodnik wycieczek,
opiekunka dzieci lub osób starszych, masaŖysta, kosmetyczka, szkoleniowiec, trenerka, nauczyciel jogi, tai-chi, taĢca, j¢zyków obcych. Klienci
maj z tob bezpoĵredni kontakt i wybieraj ci¢ nie tylko ze wzgl¢du na
twoje doĵwiadczenie i umiej¢tnoĵci, ale teŖ dlatego, Ŗe jesteĵ osob,
z któr chc pracowaî.
A jeĵli przy tym wszystkim praca, któr wykonujesz, jest równieŖ twoj
pasj, czymĵ, co uwielbiasz robiî i co wypũywa z gũ¢bi ciebie, marka zbudowana na twoim autentycznym przekazie moŖe ci pomóc to wyraziî.
NiezaleŖnie od tego, czy masz maũ firm¢, pracujesz jako freelancer
(wolny strzelec), czy teŖ nadal pracujesz na etacie, a po godzinach rozwijasz swoj pasj¢, któr chcesz kiedyĵ zamieniî w prac¢ na wũasn
r¢k¢ — autentycznoĵî w wyraŖaniu siebie w tym, co robisz, moŖe ci
pomóc w dotarciu do twoich idealnych klientów.

Kiedyĵ zatrudniaũam copywriterów do tekstów, teraz sama je pisz¢
i sprawia mi to ogromn przyjemnoĵî.
Justyna Wiĵniewska, lemon&lime
www.lemonandlime.pl
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W czym more ci pomóc ten poradnik?
Dopiero zaczynasz i czujesz, re to co dla ciebie
Przede wszystkim ta ksiŖka moŖe byî dla ciebie pomocna, jeĵli zaczynasz robiî to, co kochasz. Poradnik moŖe zainspirowaî ci¢ do budowania swojej marki na autentycznych podstawach, do pokazywania
siebie w tekstach i w tym, co robisz.
KsiŖka moŖe ci¢ przekonaî, Ŗe warto to robiî, albo wzmocniî twoje
przeczucia. íwiczenia, które proponuj¢, mog ci pomóc w przyjrzeniu
si¢ sobie, stworzeniu tekstu o sobie oraz innych przekazów, które b¢d
z tob spójne.

Masz jur firmÁ, stronÁ, blog, ale chcesz co zmieni
Jeĵli juŖ masz swoj firm¢ i swoj stron¢ internetow, ale teksty i przekazy, które kierujesz do ĵwiata, nie do koĢca ci¢ zadowalaj i nie wiesz
dlaczego, albo teŖ zastanawiasz si¢, co jeszcze moŖesz poprawiî lub
zrobiî inaczej — ta ksiŖka moŖe byî dla ciebie inspiracj do zmiany.
I przewodnikiem po tym, jak j wprowadziî w Ŗycie.
Jeĵli masz wũasny blog, ale nie masz na nim tekstu o sobie albo nie
odnajdujesz w tym tekĵcie siebie, mam nadziej¢, Ŗe ksiŖka zainspiruje
ci¢ do napisania Ŗywego i autentycznego tekstu o sobie i budowania
swojej marki na autentycznych podstawach. Twoi czytelnicy chc ci¢
poznaî, chc wiedzieî, kim jesteĵ i dlaczego robisz to, co robisz.

A co, jeli nie lubisz pisa?
Jeĵli na sam myĵl o tym, Ŗe masz usiĵî i napisaî teksty, które pokaŖ
ci¢ w tym, co robisz, dostajesz mdũoĵci, mam dla ciebie dobr wiadomoĵî. Wcale nie musisz pisaî takich tekstów samodzielnie.
Na pocztek moŖesz potraktowaî t¢ ksiŖk¢ jako inspiracj¢ albo przewodnik po autentycznym budowaniu swojej marki. A jeĵli po lekturze
stwierdzisz, Ŗe chcesz, aby twoje teksty na stronie w wi¢kszym stopniu
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pokazywaũy ciebie, poszukaj kogoĵ, kto ci w tym pomoŖe. ZnajdŔ osob¢,
która pisze teksty na zlecenie, i wytũumacz jej, czego oczekujesz.
Polecam ci wykonywanie îwiczeĢ, które s w tej ksiŖce. Dzi¢ki temu
b¢dziesz mieî prawdziwy materiaũ na swój temat, z którego to materiaũu
b¢dzie moŖna skorzystaî przy pisaniu tekstów. To bardzo waŖne, bo
autentyczna marka bazuje na tym, co jest w tobie, oraz na prawdziwych
historiach zwizanych z tob i twoj dziaũalnoĵci. Jej tworzenie nie
polega natomiast na sztucznym kreowaniu osobowoĵci i Ŗyciorysu.

A jeli nie kochasz swojej pracy?
Jeĵli twoja praca nie daje ci satysfakcji, jeĵli nie jest twoj pasj ani tym,
co kochasz robiî, a jedynie sposobem na Ŗycie — moja ksiŖka nie
sprawi, Ŗe jutro rano obudzisz si¢ i powiesz: „JuŖ wiem!”. Ale byî moŖe
stanie si¢ impulsem do poszukiwania swojej drogi, przygldania si¢
temu, co daje ci radoĵî, próbowania nowych rzeczy i wychodzenia poza
wũasn stref¢ komfortu, kierowania si¢ wũasn intuicj. To, co zrobisz
z tymi przemyĵleniami, b¢dzie juŖ zaleŖaũo wyũcznie od ciebie.

Jeli ten temat jest ci bliski zawodowo
Jeĵli jesteĵ copywriterk lub copywriterem albo teŖ myĵlisz, by pisanie
uczyniî swoim sposobem na Ŗycie, zajmujesz si¢ strategi budowania
marki, mark osobist albo doradztwem marketingowym, ta ksiŖka
moŖe byî inspiracj albo pocztkiem twojej wũasnej drogi. MoŖe przybliŖyî ci moje podejĵcie do budowania swojej marki na autentycznym
przekazie i pisania w sposób autentyczny oraz podsunî kilka pomysũów, które wykorzystasz w pracy z klientami (pytania, îwiczenia, przykũady). MoŖe teŖ pomóc w stworzeniu twojego wũasnego bio (tekstu
o tobie) oraz zainspirowaî ci¢ do tworzenia przekazów w duchu autentycznym.
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Dlaczego autentyczno przyciÂga?
Jako klientka chciaũabym wiedzieî, z kim mam do czynienia, kim jest
osoba, z której usũug chc¢ skorzystaî, czy nadajemy na podobnych
falach. Bo przecieŖ „kupujc” dan usũug¢ czy produkt, po cz¢ĵci „kupuj¢”
teŖ osob¢, która za t usũug stoi. Czytajc autentyczne przekazy, czuj¢
si¢ zaproszona i dopuszczona do czyjegoĵ ĵwiata. To uczucie bardzo mi
si¢ podoba.
Jako copywriterka jestem juŖ zm¢czona pisaniem tekstów wygũadzonych,
które pasuj do wszystkich osób zajmujcych si¢ dan branŖ, wygldaj jak odrysowane od jednego szablonu i choî poprawne stylistycznie i gramatycznie — nie maj w sobie Ŗycia: brakuje im indywidualnego rysu, charakteru.
Podczas konsultacji i warsztatów, które prowadz¢, bardzo mocno odczuwam siũ¢ autentycznego pisania. Osoby, które stykaj si¢ z takim pisaniem, mówi, Ŗe cz¢sto po raz pierwszy postawiũy sobie pytania dotyczce ich wizji, misji oraz tego, dlaczego robi to, co robi, i jaka byũa
droga, któr przeszũy. Odpowiedzi pomagaj dostrzec ich wũasn histori¢, ale teŖ dokonaî pewnych odkryî, zbliŖyî si¢ do siebie. Towarzyszenie moim klientom w odkrywaniu siũy autentycznoĵci w budowaniu
swojej marki i wyraŖaniu w ten sposób swoich wartoĵci, motywacji,
misji i historii to bardzo mocne doznanie, które dodaje mi energii i sprawia ogromn frajd¢.

Autentyczne komunikaty to takie pisane od serca, prawdziwe, szczere,
pod którymi wyczuwa si¢ czũowieka.
Gabriela Kuca, Kobieca Siũa
www.kobiecasila.pl
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Mentor przy kawie
Angelika jest amatork kawy i rozmów. Dlatego swój blog o samorozwoju i zmianie nazwaũa Angelika Cafe. Autorka na co dzieĢ
mieszka w Warszawie i pracuje w duŖej korporacji. Oprócz bloga
prowadzi teŖ warsztaty. Jest równieŖ mentorem dla firm, osób prywatnych i fundacji.
Gdy okazaũo si¢, Ŗe mamy moŖliwoĵî spotkania na Ŗywo w Krakowie,
pierwszym wyborem byũ ogródek Mleczarni. Jednak czerwcowa
ulewa, która rano przeszũa nad miastem, pokrzyŖowaũa nam szyki.
Jest popoũudnie. Lekko sipi. Brama ogródka zostaũa zamkni¢ta na
dwie kũódki. Stojc przy niej, widz¢ zbliŖajc si¢ postaî drobnej
blondynki w okularach, w róŖowym sweterku, z parasolem i pogodnym uĵmiechem na twarzy. Szybko przebiegam w myĵlach „miejsca
kawowe” w pobliŖu.
Plac Nowy. Kolory albo Les Couleurs — paryski Montmartre na krakowskim Kazimierzu. Ĵciany kawiarni oblepione plakatami z przedstawieĢ, koncertów i musicali. Wszystkie kolorowe i po francusku.
Nazwa zobowizuje.
Siedzimy w ostatniej sali pod szklanym sufitem. Jest tu przyjemnie
ciepũo, jasno i nie tak gũoĵno jak przy barze. Gdy po 17 opuĵcimy
nasz zaciszn salk¢ i skierujemy si¢ do wyjĵcia, w gũównej sali
b¢dzie peũno i gwarno — zupeũnie jak we francuskiej kawiarni.
Angelika robi rzeczy niezwykũe, i do tego w hurtowych iloĵciach. Jest
peũnoetatow pracowniczk korporacji, Ŗon i mam dwójki dzieci
w wieku przedszkolnym. Wydaje si¢ przy tym mistrzyni organizacji.
Posty na blogu umieszcza regularnie w kaŖdy czwartek. Raz na miesic wysyũa newsletter z inspiracjami oraz informacjami, gdzie
akurat prowadzi warsztaty.
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Patrz¢ na ni z podziwem znad filiŖanki mojego latte i pytam, jak to
robi i w jaki sposób zachowuje przy tym tyle energii i entuzjazmu.
Angelika z naturalnoĵci i szczeroĵci, która wbija mnie w kawiarniane krzesũo, mówi, Ŗe jej doba teŖ ma 24 godziny, wi¢c musi
wybieraî. Ma ĵwiadomoĵî, Ŗe czas, który przeznacza na rozwój swój
oraz bloga, to czas wyrwany rodzinie. I wybiera — majc pomoc
zaangaŖowanego ojca, swojej mamy oraz pani do opieki.
Pracujemy razem nad tekstami na now wersj¢ strony, które w wi¢kszym stopniu pokaŖ Angelik¢, jej misj¢ i wartoĵci oraz to, co oferuje. Teksty Angeliki, które powstaũy na bazie odpowiedzi na moje
pytania, maj moc. Moja rola to polerowanie caũoĵci, tak by nic nie
zakũócaũo siũy przekazu.
Gdy na nowej stronie czytam, z jakim zaangaŖowaniem ta amatorka
kawy i Ŗycia w jego wielu przejawach opowiada o byciu mentorem
i samorozwoju, wiem juŖ, skd pochodzi jej wiecznie odnawialna
energia. Widaî, Ŗe nauczyũa si¢ dobrze wybieraî.
Angelika Chimkowska, Angelika Cafe
www.angelikacafe.com
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