Tytuł oryginału: ProBlogger: Secrets for Blogging Your Way to a Six-Figure Income
Tłumaczenie: Marcin Machnik
ISBN: 978-83-246-3749-2
Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana
All rights reserved. This translation published under license with the original
publisher John Wiley & Sons, Inc.
Published by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana
Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A.
All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted
in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying,
recording or by any information storage retrieval system, without permission
from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie
książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie
praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi
bądź towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION
nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą iStockPhoto Inc.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/prblog
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treci

O autorach ...........................................................................................................7
Podzikowania .....................................................................................................8
Wprowadzenie......................................................................................................9
1 Blogowanie dla pienidzy.....................................................................................17
2 Niszowe blogowanie............................................................................................35
3 Zakadanie bloga ................................................................................................51
4 Pisanie bloga......................................................................................................79
5 Strategie zarabiania na blogu .............................................................................103
6 Kupowanie i sprzedawanie blogów......................................................................127
7 Promocja i marketing bloga................................................................................145
8 Media spoecznociowe a Twój blog ....................................................................163
9 Sekrety sukcesów w blogowaniu .........................................................................175
10 Tworzenie czego wartego zachodu .....................................................................187
11 Przejcie na wyszy poziom: studium przypadku ....................................................195

Kup książkę

Poleć książkę

126

Probloger. Jak czerpa zyski ze swojego bloga

Kup książkę

Poleć książkę

5

Strategie zarabiania
na blogu

N

ie istnieje jeden waciwy lub niewaciwy sposób zarabiania na blogowaniu.
Gdy porównasz podejcie Darrena z moim, zauwaysz do wyrane rónice.
Zarzu szersz sie, a bdziesz mia olbrzymie trudnoci ze znalezieniem dwóch
blogerów, którzy zarabiaj w identyczny sposób. I bardzo dobrze!
Dziki temu kady bloger ma moliwo zarobienia pienidzy w takim stylu,
jaki mu odpowiada. Nie ma dwóch takich samych blogów i blogerów, a Twoje
moliwoci s uzalenione od umiejtnoci, potencjau niszy, a nawet od Twojej
konkretnej grupy odbiorców.
Chocia nie kady bloger dojdzie do olbrzymich wypat, jakie s udziaem nielicznych, jest cakiem sporo osób, które niele sobie radz dziki taktykom opisanym w tym rozdziale.

Kiedy zarabia?
Pierwsz decyzj, przed jak stoisz, jest rzecz jasna to, czy w ogóle interesuje Ci
zarabianie na blogu. Jest wiele blogerów odegnujcych si od jakiejkolwiek komercjalizacji blogów oraz takich, którzy próbowali, ale im si to nie spodobao.
Przyjm jednak zaoenie, e interesuje Ci zarabianie na swoim blogu. Masz
wic przed sob dwa kolejne pytania:
x Kiedy?

oraz:
x Gdzie?

Na pytanie: „Kiedy zarabia?” nie ma waciwej odpowiedzi. Popytaj znajomych,
a uzyskasz wiele bezporednich odpowiedzi, które jednak wcale nie bd pomocne.
W tej sprawie istniej dwa gówne podejcia i kade z nich ma swoje zalety.
x Uruchomienie reklam od pierwszego dnia — idea jest taka, e jeli planujesz w przyszoci wczy reklamy, równie dobrze moesz to zrobi od
razu. W ramach uzasadnienia podaje si midzy innymi takie argumenty:
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x Oczekiwania czytelnika — zaoenie bloga bez reklam i dodanie ich
póniej niesie ze sob ryzyko rozczarowania czytelników przekonanych,
e zawsze bdzie on wolny od reklam. Niektóre osoby s przeczulone
na tym punkcie i naga zmiana regu moe doprowadzi do problemów.
Wczenie reklam na pocztku tworzy od razu okrelone oczekiwania
i nie bdzie w przyszoci wywoywao adnej irytacji.
x Konsekwentna szata graficzna — uwzgldnienie od samego pocztku
reklam na blogu oznacza konsekwencj, która jest podana z punktu widzenia komfortu czytelnika i wyrabiania sobie marki. Nie bdziesz te
mia kopotów lub wydatków zwizanych z póniejszym przerabianiem
strony w celu dopasowania do niej reklam.
x Zarobki — blogi Darrena byy przez wiele miesicy wolne od reklam,
dopóki nie uruchomi na nich AdSense. Gdy zobaczy, ile móg zarobi,
aowa, e tak dugo z tym zwleka. Umie reklamy na swoim blogu od
razu, a wkrótce zobaczysz pierwsze pienidze. Rzecz jasna, niekoniecznie
bdzie to oszaamiajca kwota, chocia moesz si przyjemnie zdziwi.
x Dowiadczenie w optymalizacji reklam — nauczenie si dostosowywania reklam wymaga czasu. Wikszo z nas najlepiej uczy si z wasnego dowiadczenia, a nie poprzez sam lektur. Zalet wczesnego wczenia reklam jest moliwo eksperymentowania i testowania rónych
technik przy niewielu wiadkach widzcych Twoje pocztkowe bdy.
To oznacza, e gdy ruch na stronie zacznie si zwiksza, reklamy na blogu bd ju zoptymalizowane pod ktem zarabiania dla Ciebie pienidzy.
x Uruchomienie reklam po ustanowieniu pewnej grupy odbiorców — równie przekonujco mona uzasadni pogld, zgodnie z którym zamiast umieszcza reklamy od razu na pocztku lepiej jest poczeka na wypracowanie sobie
grupy odbiorców. Zasadniczo chodzi o to, e zbyt wczesne zamieszczenie
reklam na blogu moe odstraszy potencjalnych czytelników, którzy uznaj go
za zbyt komercyjny lub sprawiajcy wraenie skoncentrowanego wycznie
na wyciganiu pienidzy.

Wniosek jest taki, e stopniowe dodawanie reklam mona zacz wtedy, gdy
ju zdobdziesz pewne zaufanie, zbierzesz pokan grup odbiorców oraz wypracujesz mnóstwo dobrej jakoci linków, które bd poprawiay Twoj widoczno
w wyszukiwarkach.
Jak wspomniaem wczeniej, Darren pocztkowo stosowa to podejcie i jego
najnowszy blog, Digital Photography School (http://digital-photography-school.com/
blog; zobacz na rysunku 5.1) by pierwotnie w maym stopniu wykorzystywany
do zarabiania, co moim zdaniem pomogo mu zdoby tak olbrzymi publik. Sam
korzystaem z obu podej, co dokadniej opisz nieco póniej.
W kadym razie dodanie reklam do bloga to osobista decyzja i nie ma podejcia, które sprawdzi si w kadym przypadku.
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Rysunek 5.1. Najnowszy blog Darrena pocztkowo by w niewielkim stopniu
wykorzystywany do zarabiania

Czynniki do rozpatrzenia
Skd bdziesz wiedzia, kiedy powstrzyma si przed publikacj reklam, a kiedy
moesz je umieci? Zastanawiajc si nad odpowiednim dla siebie podejciem,
we pod uwag nastpujce kwestie:
x W jakim stopniu komercyjna jest Twoja nisza? Mam blog fotograficzny
niemal w zupenoci powicony lustrzankom cyfrowym (ang. Digital Single
Lens Reflex — std nazwa bloga, czyli DSLRBlog). Ludzie, którzy ledz
temat, s maniakami sprztu, wic reklamy nie s tylko tolerowane, lecz
wrcz s oczekiwane, dlatego od samego pocztku umieszczaem w swoich
recenzjach reklamy i linki partnerskie. Inne nisze mog by silnie antykomercyjne i wymaga dyskretniejszego podejcia.
x Czy warto? Moe si okaza, e jedyne reklamy, jakie moesz prezentowa
na pocztku, to sabo patne i le wymierzone banery AdSense. Jeli efektem s zaledwie pojedyncze kliknicia dziennie, a stawka za kliknicie jest
bardzo niska, moe si okaza, e umieszczanie reklam nie ma sensu, dopóki nie wypracujesz publiki i treci, na których bdziesz móg zarobi.
W wikszoci przypadków moesz wykorzysta swoje miejsca reklamowe
na prezentacj linków partnerskich lub reklam przyjació, aby Twój blog
sta si bardziej atrakcyjny dla potencjalnych reklamodawców, ale i tak
warto to rozway przy podejmowaniu decyzji.
x Czy reklamy rozpraszaj? Jeli Twoj gówn strategi jest stosowanie
niebezporednich metod lub sprzedawanie wasnego produktu, przypuszczalnie bdziesz wola wykorzysta przestrze swojego bloga wanie na takie
reklamy. Musisz te wzi pod uwag, jak dalece tandetne bywaj reklamy
w Twojej niszy. Ludziom atwiej przychodzi zignorowanie brzydkiego baneru
na popularnym blogu ni na nowym. Poza tym nie chcesz, eby budzce
si zaufanie czytelników zostao zniszczone przez odpychajce reklamy.
Kup książkę

Poleć książkę

106

Probloger. Jak czerpa zyski ze swojego bloga

Powtarzam raz jeszcze — wywietlanie reklam to osobista decyzja, która jest
motywowana zarówno presj finansow, jak i osobistym gustem. Na szczcie nie
ma tu dobrych i zych odpowiedzi, a obecno reklam nie wzbudza ju takich
podejrze jak par lat temu.

Zarabianie bezporednio na reklamach
Zdecydowanie najpopularniejsz metod zarabiania na blogach s reklamy. Gdy
ju si na nie zdecydujesz, musisz jeszcze wybra ich rodzaj.
Najbardziej znanym wród blogerów systemem jest AdSense korporacji Google,
lecz s take inne systemy reklam, w tym:
x
x
x
x
x
x
x

AdGenta,
Blogads,
CrispAds,
IntelliTXT,
DoubleClick,
Kanoodle,
Text Link Ads (zwró uwag na ostrzeenie na ko cu tej czci rozdziau).

Istniej róne rodzaje i typy reklam, od banerów i linków, przez reklamy tekstowe, a po wyskakujce okienka. Trudno nie poczu si przytoczonym i wiedzie
od razu, czego spróbowa. Najlepsz strategi jest skupienie swoich wysików na
jednym rodzaju lub dwóch naraz i korzysta z porad innych blogerów dotyczcych tego, co si u nich sprawdza.
Mimo tej obfitoci rónego rodzaju reklam ogólnie mona je podzieli na nastpujce kategorie:
x Banery — tradycyjne reklamy graficzne zawierajce tekst i obrazki. Mog
by wykupywane i serwowane przez system reklamowy lub na podstawie
prywatnej umowy midzy reklamodawc i blogerem. Banery s obecne w internecie od dugiego czasu, wic uytkownicy s do nich przyzwyczajeni. Kilka przykadów tego typu reklam przedstawia rysunek 5.2.

Rysunek 5.2. Kilka przykadowych banerów
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x Reklama tekstowa — reklamy tekstowe nie zawieraj grafiki, tylko tekst
i link. S niezwykle popularne wród reklamodawców, szczególnie gdy serwuje si je „kontekstowo”, czyli gdy reklama jest automatycznie dopasowana
do treci strony, na której si znajduje. Dziki temu s bardzo precyzyjnie
wymierzone, na przykad gdy kto wpisze w wyszukiwark „czerwone gadety”, zobaczy na stronie reklam „czerwonych gadetów”. Takie programy,
jak AdSense i YPN, s bardzo popularne wród blogerów gównie ze wzgldu
na prostot korzystania. Wczenie tego typu reklam sprowadza si jedynie do
wklejenia okrelonego kodu do swoich szablonów. Wszystko inne — od
znalezienia reklamodawców po prezentowanie reklam — jest wykonywane
za Ciebie. Reklamy kontekstowe najlepiej pasuj do blogów charakteryzujcych si jakiego rodzaju komercyjnym podejciem z mnóstwem reklam
powizanych produktów i usug. Niezbyt dobrze natomiast sprawdzaj si
na ogólnych, wielotematycznych blogach i w miejscach zawierajcych osobiste opinie. Rysunek 5.3 przedstawia przykadowe reklamy tekstowe.

Rysunek 5.3. Przykad reklam tekstowych

x Reklamy bazujce na produkcie — to stosunkowo nowy typ systemu reklam majcy na celu promowanie konkretnych produktów od jakiego
sprzedawcy lub z aukcji. Najbardziej znanym przykadem jest system Chitika
o nazwie eMiniMalls. Dziaa on kontekstowo lub w oparciu o ustawienia
wprowadzone przez blogera i przedstawia czytelnikom wybrane produkty
w postaci ikony z cen. Ten system sprawdza si w niszach nastawionych
na produkty, lecz podobnie jak w przypadku wszystkich innych wymaga dostosowania. Rysunek 5.4 przedstawia przykadow reklam tego typu.
x Linki — jaki czas temu sprzedawanie linków byo coraz popularniejsz
metod zarabiania na reklamach. Pikno tej metody polegao na tym, e nie
wymagaa zbyt duo miejsca oraz e — w zalenoci od wybranego systemu —
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Rysunek 5.4. Chitika eMiniMalls

miae kontrol nad tym, których reklamodawców akceptujesz, a których
odrzucacz. Reklamodawcy uwielbiali ten system, gdy linki wpyway na
wyszukiwark Google i poprawiay pozycj w wynikach. Dla wielu blogerów
linki byy gównym ródem dochodów. Niestety, Google wywoao wielkie
publiczne zamieszanie, okazujc swoj dezaprobat dla takich linków, nakadajc kary i spychajc sprzeda do podziemia, co odstraszyo wielu blogerów. Nie polecamy sprzedawania linków, chyba e dobrze wiesz, co robisz.
x Reklamy RSS — od jakiego czasu coraz popularniejsze staje si czytanie
blogów przez RSS. Z tego powodu zarówno waciciele serwisów blogowych, jak i reklamodawcy dokadali wszelkich stara , aby znale sposób
na umieszczenie tam reklam. Te próby sko czyy si mniejszym lub wikszym powodzeniem. Chocia zapewne nie syszae jeszcze o zbyt wielu
osobach, które zarobiy grube pienidze na reklamach serwowanych przez
RSS, warto trzyma rk na pulsie. Pojawianie si ich w przesyanych treciach stanowioby uzupenienie reklam na stronie i pozwalaoby zarobi
take na tych osobach, które nigdy nie odwiedzaj strony Twojego bloga.
x Sponsoring — inn form reklamy, z której korzysta stosunkowo niewielu
blogerów, jest sponsoring. Warunki s róne w zalenoci od podpisanej umowy, lecz w wikszoci przypadków polega to na wywietlaniu banerów przez
okrelony czas, prezentowaniu logo w nagówku lub na pasku bocznym albo
byciu wymienianym jako dostawca produktu przy okazji konkursu lub recenzji.
WICZENIE
Spisz sobie blogi, które korzystaj z reklam. Jakiego typu s to reklamy i ile
ich jest na stronie? Czy czujesz, e Ci rozpraszaj lub odpychaj? Które blogi
z Twojej listy robi to dobrze, a które posuny si za daleko?

Metody patnoci za wywietlanie reklam
Reklamy mog by opacane za wywietlanie przez okrelony czas — na przykad
X dolarów za miesic — niezalenie od innych parametrów. Istniej jednak take
sposoby patnoci oparte na bardziej precyzyjnych kryteriach. Aktualnie najbardziej popularne s trzy metody patnoci bazujce na dziaaniu:
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x CPC (ang. Cost Per Click, czyli cena za kliknicie) — wypata jest uzaleniona od liczby klikni, czyli reklamodawca paci okrelon stawk za kade
kliknicie swojej reklamy.
x CPM (ang. Cost Per M, czyli cena za M; „M” to rzymski tysic) — oznacza
„cen za tysic” wywietle , czyli reklamodawca paci okrelon stawk za
liczb wywietle reklamy. Kada prezentacja reklamy to jednorazowe
„wraenie” (ang. Impression, std te stosowany wymiennie skrót CPI,
czyli cena za wraenie).
x CPA (ang. Cost Per Acquisition, czyli cena za zakup) — oznacza, e reklamodawca zapaci prowizj, jeli reklama skoni czytelnika do zakupu, rejestracji lub innej, okrelonej aktywnoci.

Szukanie reklamodawców
Zalet zautomatyzowanego systemu jest to, e w teorii sprowadza on do Ciebie
reklamodawców. Nie zawsze tak jest, a dodatkowo przypuszczalnie najbardziej
korzystne umowy zazwyczaj uzyskasz samodzielnie. Eliminujesz wtedy porednika,
który take bierze swoj dol.
Aby zdoby korzystne reklamy, musisz przede wszystkim sprawi, e Twój
blog bdzie atrakcyjny, a potem podej do potencjalnych klientów z dobr mow
sprzedaow.

Przygotowania pod ktem reklam
Pierwszym krokiem na drodze do zdobycia reklam jest uporzdkowanie swojego
podwórka.

Zamie na stronie ikon „zareklamuj si tutaj”
oraz podstron dla reklamodawców
To podstawa. Jeli chcesz, by reklamodawcy wiedzieli, e mog si zareklamowa na
Twoim blogu, musisz im to pokaza i zadba o to, aby wszystkie potrzebne informacje byy pod rk. Wymyl prosty sposób na skontaktowanie si z Tob po
dodatkowe informacje i statystyki, jeli ich nie wywietlasz. Zrób atrakcyjny obrazek i umie go w miejscu, w którym bdzie widoczny.
Wyjanij w zrozumiay sposób, kim jeste, o czym jest Twoja strona oraz dlaczego jeste autorytetem w tym temacie. Przede wszystkim musisz wytumaczy,
dlaczego komukolwiek miaoby zalee na kupieniu u Ciebie reklamy. Odpowiedz na pytanie reklamodawcy: „Co bd z tego mia?”. Rysunek 5.5 przedstawia przykad ogoszenia dla reklamodawców na stronie Darrena.

Kup książkę

Poleć książkę

110

Probloger. Jak czerpa zyski ze swojego bloga

Rysunek 5.5. Przykad strony typu „zareklamuj si tutaj”

Poka im, co mog kupi
Jeli nie masz jeszcze adnych opaconych miejsc na stronie, umie reklamy
wasne (czyli banery produktów lub stron nalecych do Twojej firmy) lub reklamy
swoich partnerów w miejscach, które chcesz sprzeda.
Zdobd si na prezent
Stwórz darmow reklam na swojej stronie, aby przycign uwag wybranej firmy
lub jej konkurencji. Grzecznie zapytaj, jak reklama si sprawdza (czyli ile wywoaa
klikni lub zakupów itd.). Moe si okaza, e gdy zaczniesz generowa ruch,
firma bdzie chciaa zapaci za utrzymanie strumienia nowych odwiedzajcych.
Poka swoje statystyki
Musisz zaprezentowa przynajmniej podstawowe informacje, takie jak miesiczna liczba unikalnych odwiedzin i liczba odson. Dla wielu reklamodawców kluczowe s liczby zwizane z ruchem. Pamitaj o uaktualnianiu tych statystyk wraz
z rozwojem strony. Bd gotów zaprezentowa swoje wyniki i poprze je wykresami z rónych programów statystycznych w ramach dowodu.
Warto umieci take wszelkie inne informacje, które mog by przydatne dla reklamodawcy, na przykad pe i wiek odwiedzajcych. Poka, e dobrze znasz swoich
odbiorców i trafiasz do ich rynku. Jeli nie dysponujesz takimi informacjami, opracuj
ankiet lub zapa za bardziej szczegóowe statystyki w comScore lub Quantcast.
Darren czsto informuje potencjalnych reklamodawców o sowach kluczowych i frazach, które daj mu dobry wynik w Google. Sporzd list takich sów
dla wasnej strony, aby móg j pokaza przy nastpnej rozmowie z reklamodawc. Jeli ludzie szukaj informacji o sprzedawanych przez niego produktach
i trafiaj na Twoj stron, masz w rku cenny i wyjtkowy argument sprzedaowy.
Prowad blog profesjonalnie i na temat
Jeli nie piszesz na tematy, które przycigaj okrelon publik, reklamodawcy nie
bd wiedzie, czy pasuj do Twojej strony. Omawianie przypadkowych tematów,
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pomstowanie na drog do pracy, przeklinanie, agresywna krytyka kadego produktu, jaki przyjdzie Ci do gowy, i inne nieprzewidywalne zachowania odstraszaj reklamodawców.

Skompletuj zestaw reklamowy
Nie wszyscy reklamodawcy bd skonni do czytania adresowanej do nich podstrony. Poza tym dostpno wyczerpujcych informacji wyglda bardziej profesjonalnie ni strona z krótkim zarysem. Zbierz statystyki, liczby, opcje reklamowania si (czyli swoj ofert), dane demograficzne o czytelnikach oraz wszelkie
inne istotne informacje i stwórz z nich profesjonalnie wygldajcy dokument,
który bdziesz móg wysa zainteresowanym klientom e-mailem. Pamitaj o danych kontaktowych oraz referencjach i dowodach uznania od innych reklamodawców, jeli moesz je zdoby.
Sprzedawanie nisz
Wikszo z nas nigdy nie bdzie bezporednio konkurowa z szeroko dostpnymi mainstreamowymi publikacjami. Nie próbuj wprowadza klienta w bd,
aby uzna Ci za bardziej wpywowego, ni jeste w istocie. Twoja nisza to Twój
atut, wic sprzedawaj to, e moesz perswazyjnie przemawia do wskiej i cile
wyselekcjonowanej grupy ludzi. Dziki temu reklamodawca znacznie efektywniej
wydaje swoje pienidze: „Jeli wyda pan jednego dolara na duej stronie, trafi
pan do duej liczby osób, które s rednio zainteresowane pana tematem, natomiast wydajc jednego dolara na naszej stronie, dotrze pan do ludzi, którzy maj
na jego punkcie obsesj…”.

Zdobywanie reklamodawców
Gdy ju ustalisz swoj perspektyw, nastpnym krokiem jest znalezienie i podejcie do potencjalnych reklamodawców.

Szukanie reklamodawców
Zacznij blisko domu. Przyjrzyj si swojemu blogowi: czy reklamuj si ju na nim
jacy ludzie? Jeli masz uruchomion usug AdSense, Google serwuje Ci reklamodawców, wic dlaczego nie miaby si z nimi skontaktowa i dobi targu?
Nastpnie sprawd, kto reklamuje si na podobnych blogach. Kliknij kilka
banerów i odszukaj dane kontaktowe. Wylij e-mailem uprzejm i krótk wiadomo z pytaniem, czy firma jest zainteresowana zareklamowaniem si take na
Twoim blogu. Docz zwize informacje, aby ich zainteresowa, podaj link do
swojej strony dla reklamodawców oraz wspomnij o swoim zestawie dla reklamodawców, ale nie wysyaj go od razu.
Firmy reklamujce si na blogach s znacznie bardziej otwarte na Twoj propozycj ni firmy, które jeszcze nie próboway tego rodzaju reklamy. Z tego samego
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wzgldu ci, którzy reklamuj si w internecie, bd bardziej skonni do spróbowania reklamy na blogach ni ci, którzy nie maj adnych dowiadcze z reklam w sieci. Sprawd, kto paci w Google AdWords za popularne w Twojej niszy
wyszukiwania.
Znasz produkty i firmy ze swojej niszy. Sporzd „list ycze ” zawierajc
wszystkie firmy, które z przyjemnoci zareklamowaby na swoim blogu, i zacznij
si z nimi kontaktowa. Koniec ko ców sprzedawanie reklam to kwestia statystyki i im wicej ab pocaujesz, tym wiksze szanse, e trafisz na ksicia.

Podejcie do reklamodawców
Chocia bd ludzie, którzy skontaktuj si z Tob po przeczytaniu strony „zareklamuj si tutaj”, do reszty musisz uderzy bezporednio. Dlatego dobrym pomysem jest stworzenie standardowego listu do kontaktowania si z reklamodawcami.
Nie istnieje jedno rozwizanie sprawdzajce si we wszystkich przypadkach, ale
pamitaj o poniszych ogólnych zaleceniach.
1. Przedstaw si i pokrótce napisz, dlaczego piszesz.
2. Wyjanij, dlaczego postanowie si z nimi skontaktowa, z naciskiem na to,

co oni mog na tym zyska.
3. Przedstaw pokrótce szczegóy dotyczce Twojego bloga (ruch, subskrybenci, temat, odbiorcy).
4. Poinformuj o moliwych formach reklamy (lokalizacja na stronie, maksymalna liczba reklamodawców, miesiczna stawka).
Nie przesad. Potencjalny reklamodawca powinien móc do szybko oceni,
czy jest zainteresowany, czy nie. Jeli odpowie, moesz uzupeni swoj wizytówk
o brakujce szczegóy. Pamitaj, e wszystkie wspomniane powyej informacje powinny zosta zawarte w starannie wyselekcjonowanych dwóch lub trzech akapitach.
Jeeli wylesz esej, potencjalny reklamodawca przeniesie go do kosza jako spam.
WICZENIE
Zrób burz mózgu i pomyl o reklamodawcach, którzy mogliby by zainteresowani reklam na Twoim blogu. Czytajc róne blogi, zwró take uwag na
to, kto si na nich reklamuje oraz jakie stawki s wymienione na stronie „zareklamuj si tutaj”. Masz jakich „prawdopodobnych zwycizców”, którzy
bardzo czsto si reklamuj? Jakie s aktualne stawki w Twojej niszy?

Przyjmowanie patnoci
Moesz wszystko inne mie w najlepszym porzdku, ale jeli nie jeste w stanie
przyjmowa patnoci lub, co waniejsze, jeli reklamodawcy nie s w stanie dokonywa ich w atwy sposób, bdziesz traci zlecenia.
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Najlepsz opcj jest PayPal, poniewa umoliwia pacenie przelewem lub kart
kredytow, lecz na dzie dzisiejszy nie jest jeszcze dostpny we wszystkich krajach.

Jakie przyj stawki?
Stawki, które powiniene dyktowa, zale od tego, ile reklamodawca jest skonny zapaci oraz jak wartociowa jest Twoja oferta.
Reklamodawcy s, rzecz jasna, zainteresowani tym, eby inwestycja im si
zwrócia. Zwrotem z inwestycji moe na przykad by zwikszenie sprzeday lub
wiadomoci marki. Upewnij si, e zrobie wszystko, co w Twojej mocy, aby
Twój blog w namacalny sposób tego dostarcza.
Pamitaj, e istniej do tanie moliwoci reklamy, a Ty musisz by konkurencyjny. Jeli zaoymy, e zarezerwowae dobre miejsce dla sponsora (najlepiej na
bocznym pasku lub w nagówku), moesz zacz od stawki 0,5 dolara CPM (czyli
pidziesit centów za tysic odson). W ten sposób, gdy blog wygeneruje 100 tysicy
odson miesicznie, zarobisz na tej reklamie okoo pidziesiciu dolarów.
Zacznij od niskich stawek, aby szybko dobi targu, po czym stopniowo pracuj
nad ich zwikszaniem. Bardzo popularne blogi w rodzaju TechCrunch maj wysz stawk CPM, czasem nawet w okolicach dziesiciu dolarów, lecz dotarcie do
takiego poziomu wymaga czasu i naprawd duej wiarygodnoci.
atwo sprawdzisz, czy Twoje stawki s odpowiednie, umieszczajc reklamy
AdSense w miejscach, które chcesz sprzeda bezporednio reklamodawcom.
Przeanalizuj potencjalne wpywy z AdSense i skoryguj odpowiednio swoje stawki.
Innym sposobem jest sprawdzenie na podobnych blogach podstron typu „zareklamuj si tutaj”.
Bd elastyczny odnonie do warunków, a moe nawet zaoferuj darmowy
okres próbny. Zawieraj umowy z miesica na miesic. Ludzie nie lubi zobowizywa si do czego, czego nie s tak do ko ca pewni. Zachcaj do dugoterminowych umów za pomoc upustów.

Formaty reklam
Wybór formatu reklamy jest przypuszczalnie w duej mierze zaleny od tego, za
co reklamodawcy bd skonni zapaci! Jeli si rozejrzysz, zobaczysz, e wikszo
blogerów uywa maych kwadratowych banerów o wielkoci 125 pikseli, takich
jak te ze strony Darrena pokazane na rysunku 5.2 nieco wczeniej w tym rozdziale.
W cigu ostatnich kilku lat reklama o wielkoci 125×125 pikseli staa si
jednym z najbardziej popularnych formatów. Wród bardziej znanych blogów, na
których znajdziesz te mae kwadratowe reklamy, s TechCrunch, ReadWriteWeb,
CopyBlogger, John Chow dot Com i wiele innych.
Tej wielkoci reklamy s atrakcyjn opcj zarówno dla blogerów, jak i reklamodawców z kilku powodów:
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x Podobaj si grafikom, poniewa dobrze wpasowuj si w boczny pasek,
gdy s uporzdkowane w form kwadratu lub pionowej linii.
x Umoliwiaj sprzeda wielu reklam na przestrzeni zazwyczaj zarezerwowanej dla jednej duszej reklamy (cztery pola o wielkoci 125×125 pikseli
zajmuj tyle co jedna pionowa lub pozioma reklama prostoktna) 
zwiksza to moliwoci oraz potencjalne dochody.
x Reklamodawcom podoba si to, e s one czsto ta sze ni due banery,
gdy dziki temu mog by prezentowani na kilku blogach za cen jednej
duej reklamy na pojedynczym blogu.
x Coraz popularniejsze s programy partnerskie, oferujce chtnym pola
o wielkoci 125×125 pikseli do promowania swoich produktów. Bardziej
szczegóowo omówimy tego rodzaju programy nieco dalej. Moesz z nich skorzysta w celu wypenienia niesprzedanych pól, gdy w ten sposób spoytkujesz przestrze i sprawisz, e reklamy bd wyglday na bardziej popularne.

Poszczególne formaty sprawdzaj si lepiej lub gorzej w zalenoci od brany,
a kada nisza i brana maj swoje preferowane rozmiary reklam. Wielu wikszych
reklamodawców wynajmuje wasn agencj reklamy, która moe preferowa
bardziej tradycyjne rozmiary banerów, a niektóre nie maj moliwoci sprzedawania niczego innego.
Zanim sporzdzisz wasn ofert, najlepiej rozejrzyj si i sprawd, jakiego rodzaju
reklamy ciesz si wziciem w Twojej niszy.

Ile reklam wywietla?
Nim wypenisz swój blog reklamami, zastanów si nad skutkami przesadzenia
z ich iloci.
Zbyt wiele reklam jest negatywnie oceniane przez czytelnika, poniewa nadmierna liczba banerów zamieca przestrze i odstrasza nowych odwiedzajcych. Niektóre blogi maj tyle reklam, e faktyczne wpisy s zepchnite bardzo nisko, a tym
samym skutecznie ukryte.
Z punktu widzenia reklamodawcy zbyt wiele reklam zmniejsza uzyskiwan
przez niego liczb konwersji. Reklama bdca jedn z czterech ma wiksze szanse na
bycie dostrzeon i kliknit ni reklama bdca jedn z dziesiciu.
Rozejrzyj si w swojej niszy i sprawd, gdzie na blogach s umieszczane reklamy i w jakiej iloci. Zwró szczególn uwag na przypadki sprawiajce wraenie przedobrzenia. W wikszoci sytuacji zobaczysz reklam w nagówku oraz
by moe okoo czterech innych w pasku bocznym. Gdy znacznie przekroczysz t
liczb, ryzykujesz, e Twój blog zacznie bardziej przypomina samochód wycigowy ni treciw stron.
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Optymalizacja reklam
Aby reklamy funkcjonoway z maksymaln skutecznoci, musz by dobrze widoczne, lecz nie mog wywoywa irytacji i odciga uwagi od treci. Oznacza to
konieczno znalezienia równowagi midzy korzystaniem z najbardziej rzucajcych si w oczy miejsc i formatów reklam a komfortem czytelnika.
Generalnie oznacza to umieszczanie reklam „powyej zgicia”1, czyli nad doln granic przegldarki, aby nie musia przewija ekranu, aby je zobaczy. Reklamy s czciej klikane, gdy zostan wplecione w tre, lecz upewnij si, e nie
zakócaj czytelnoci tekstu.
W przypadku takich usug jak Google AdSense moesz testowa róne kolory. Warto z tym poeksperymentowa. Niektórzy blogerzy wol reklamy wtopione
w szat graficzn bloga, inni z kolei twierdz, e uzyskuj lepsze efekty, gdy reklamy si wyróniaj i kontrastuj z reszt treci. Nie zmienia to faktu, e chocia
by moe zyskasz wicej klikni, maskowanie reklam jako odnoników nawigacyjnych jest do marnym zagraniem w stosunku do czytelników, które moe
nawet narobi Ci kopotów z usugodawc.
Monitoruj wszelkie wprowadzone zmiany pod ktem poprawy lub pogorszenia funkcjonalnoci strony. Popytaj te innych blogerów o rozwizania, które si
u nich sprawdziy.

Inne bezporednie formy zarabiania
Poza reklamami jest kilka innych sposobów na bezporedni zarobek. Przyjrzyjmy
si niektórym z nich.

Programy partnerskie
Programy partnerskie polegaj na tym, e dostajesz prowizj za polecenie
klientowi jakiego produktu. Chyba najpopularniejszym tego rodzaju systemem w USA jest program Amazon Associates, oferujcy aktualnie dziesitki tysicy produktów, do których moesz poda link. Darren stosuje to z duym powodzeniem na swoim blogu fotograficznym (zobacz rysunek 5.6). Istniej te
programy partnerskie wielu innych firm i produktów, w tym LinkShare, Commision Junction i ClickBank2.

1

Pojcie pierwotnie odnosio si do papierowych gazet, które zazwyczaj byy eksponowane jako zgite w poowie. „Powyej zgicia” (ang. above the fold) oznaczao górn, widoczn cz
gazety — przyp. tum.

2

W Polsce takie programy oferuj midzy innymi Zote Myli, Helion, Alior Bank i wiele innych
firm — przyp. tum.
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Rysunek 5.6. Darren zamieszcza na swoim blogu linki do produktów sklepu Amazon

WICZENIE
Sporzd list niedawno zakupionych dobrej jakoci produktów pasujcych do
Twojej niszy. Zarejestruj si w programie Amazon Associates lub innego sklepu
internetowego, aby móc poda do nich linki. Przeszukaj najwaniejsze blogi
ze swojej niszy oraz z powizanych z ni dziedzin pod ktem recenzji, aby
zdoby wyobraenie o produktach, które moesz uwzgldni na swoim blogu.

Wskazówki na temat programów partnerskich na blogu
Programy partnerskie wymagaj nieco pracy, jeli chcesz z nich uzyska maksimum
korzyci. Jednak gdy dopasujesz do tematu bloga odpowiedni program, moe si
on okaza cakiem dochodowy.
Uwaaj, gdy podajesz linki partnerskie, gdy tym samym rekomendujesz okrelon rzecz. Jeeli polecisz czytelnikom zakup marnego lub majcego ze opinie
produktu, bardzo szybko stracisz wypracowan reputacj. Poza tym Federalna Komisja Handlu w USA wyznaczya cise reguy zwizane z partnerstwem. Przede
wszystkim musisz ujawni swoje partnerskie powizania i by ostronym w wypowiadaniu twierdze na temat jakoci dziaania produktu3.
Oto kilka wskazówek, które pomog Ci uzyska maksimum korzyci z programu partnerskiego na swoim blogu.

Zastanów si nad swoimi odbiorcami
Wejd w skór swoich odbiorców i zastanów si, czego mog szuka, gdy surfuj
po Twoim blogu. Czy chc kupi konkretne produkty? Szukaj zwizanych z Twoim
tematem produktów lub akcesoriów? Co skonioby ich do zakupu? Pomyl, majc
w gowie swojego czytelnika, a nie produkt. Gdy przyjmiesz takie podejcie, tak naprawd wywiadczysz czytelnikowi przysug, a przy okazji zarobisz nieco grosza.
3

Rozwizania stosowane w Polsce s regulowane przez odpowiednie przepisy Kodeksu Spóek
Handlowych i Kodeksu Cywilnego. Warto take dokadnie zapozna si z regulaminem wybranego programu — przyp. tum.
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Autentyczno
Istniej dosownie setki tysicy produktów i usug, które moesz zarekomendowa swoim czytelnikom, lecz zarabianie na nich pienidzy nie sprowadza si wycznie do zamieszczenia na blogu przypadkowo wybranych linków. Czytelnicy wracaj do Ciebie kadego dnia, gdy co w Tobie ich przyciga. Nie polecaj im
produktu, jeli nie jeste w peni przekonany, e na nim skorzystaj. Jeeli masz
wtpliwoci, wyra je.
Najlepsze rezultaty z programów partnerskich uzyskiwaem wtedy, gdy udzieliem otwartej i szczerej oceny produktu, uwzgldniajcej zarówno jego zalety, jak
i sabe strony. Moe Ci si wydawa, e to nie jest zbyt mdre posunicie i e
w celu maksymalizacji sprzeday powiniene o kadym produkcie napisa pean
pochwalny, lecz niestety statystyki sprzeday konsekwentnie dowodz czego innego. Ludzie chc wiedzie, co kupuj. Pomyl o swoich dowiadczeniach konsumenckich podczas kupowania w sklepach internetowych lub w jakimkolwiek
miejscu, gdzie s prezentowane recenzje.
Staraj si zawsze wybiera produkty i firmy o dobrej reputacji i wysokiej jakoci stronach sprzedaowych.
Gbokie linki
Zawsze powtarzamy blogerom zasigajcym u nas konsultacji, e jeli chodzi o programy partnerskie, powinni dostrzega nauk pync z reklam kontekstowych.
Sekretem systemów w rodzaju AdSense jest dopasowanie reklamy do treci. To samo dotyczy programów partnerskich. Baner do strony gównej na kadej stronie
Twojego bloga jest bez porównania mniej skuteczny ni wiele rozsianych po caym
blogu linków majcych zwizek z ssiadujc z nimi treci.
Jeli wic piszesz recenzj odtwarzacza MP3, podaj link bezporednio do strony
sprzedajcej ten konkretny produkt.
Ruch ma znaczenie
Chocia ruch na stronie nie jest jedynym istotnym czynnikiem, ma kluczowe znaczenie dla zarabiania na programach partnerskich. Im wicej osób zobaczy linki
partnerskie, tym wiksze prawdopodobie stwo zakupu. Zastanów si, w jaki sposób
moesz kierowa ruch na blogu, eby odwiedzajcy trafiali na strony, na których
przypuszczalnie zobacz zamieszczone przez Ciebie linki.
ledzenie rezultatów
Wikszo programów partnerskich ma jak opcj ledzenia wyników. Sprawd,
co si sprzedaje, a co nie. Obserwowanie rezultatów uatwia planowanie kolejnych posuni. Zwracaj uwag na to, które pozycje dla linków si sprawdzaj, jakie
produkty si sprzedaj, jakie sowa ssiadujce z linkami s skuteczne itd. Te informacje przydadz Ci si w opracowywaniu strategii dziaania w przyszoci.
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WSKAZÓWKA SERWISU PROBLOGGER: LINKI PARTNERSKIE
Od lat dyskutuje si na temat linków partnerskich, lecz zasadniczo gdy podasz
link do produktu, który poleciby ze szczerego serca bez wzgldu na prowizj, raczej nie narobisz sobie kopotów. Dzisiaj ludzie oczekuj, e w recenzji
zostanie im wskazane miejsce, w którym mog zakupi produkt. Jeli Twoi
czytelnicy s szczególnie przeczuleni, moesz zwróci uwag w pocie na to,
e chocia podajesz link z programu partnerskiego, i tak poleciby ten produkt. Dodatkowo zamie ogóln klauzul w stopce lub na stronie „o mnie”.

Datki
Zamiast sprzedawa co za porednictwem reklam lub programów partnerskich,
moesz poprosi o niewielki datek. Bardzo niewielu blogerów moe si pochwali
zarobieniem na tym duych pienidzy — przychodz mi do gowy Jason Kottke
i Leo Laporte.
Aby proba o pienidze bya skuteczna, musisz mie du grup lojalnych
czytelników, którzy maj wiele poytków z Twojej pracy. Wikszo blogerów nie
ma tak duej grupy oddanych wyznawców, eby ta metoda przynosia znaczne
korzyci, niemniej da si na tym zarobi nieco grosza.
Eksperymentowaem kiedy z przyciskiem Buy Me a Coffee (z ang. „kup mi kaw”). Chocia z zasady nigdy nie ujawniem moich zarobków, przyznam, e dziki tej
wtyczce udao mi si uzyska nieco datków. Po pocztkowej eksplozji ustabilizoway
si na poziomie kilku wpat co par dni. Jeli piszesz posty, które ludzie z chci wynagrodz, datki pod wzgldem wysokoci zarobków mog konkurowa z AdSense.
Mimo e nie podaem t ciek zbyt dugo, oto moje spostrzeenia:
x Ludzie chtniej wynagradzaj blogera, gdy dostrzegaj w jego tekstach co
wartociowego.
x Wydaje si, e istnieje tumiona potrzeba jakiego konkretnego sposobu
podzikowania autorowi. Ju z tego powodu warto zostawi tak wtyczk
lub znale dla czytelników inn metod wyraenia wdzicznoci.
x Pocztkowe zainteresowanie w znacznym stopniu wynikao z nowoci, dlatego po do duym pierwszym zastrzyku finansowym nastpio stopniowe
wyciszenie.
x Najbardziej wynagradzane byy posty motywacyjne. Wydawao si, e istnieje powizanie midzy datkiem a dobrym samopoczuciem, co jest dla
mnie logiczne. Z drugiej strony z otrzymywanych przeze mnie wiadomoci
wynikao, e wsparcia udzielali ludzie czytajcy mój blog od jakiego czasu,
wic znaczenie mia blog jako cao, a nie tylko pojedynczy post, który
skoni ich do kliknicia.
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x Ludzie oceniali to jako ebranie. Sam nie postrzegam tego w ten sposób,
lecz Twoi czytelnicy mog tak myle. Ludzie, którzy wysali mi pienidze,
w wikszoci byli szczerze wdziczni za to, co przeczytali.
x Nie ma lepszej zachty do pisania ni sytuacja, gdy kto siga do wasnej
kieszeni, by udzieli Ci wsparcia. Skoro s ludzie dajcy Ci pienidze,
wiesz, e zmierzasz w dobr stron.
x Dobrze jest mie na swoim blogu przycisk PayPal — paru ludzi skorzystao z niego, aby z wasnej inicjatywy przesa mi róne kwoty.

Brzmi niele, prawda? Dlaczego wic nie zostawiem tego przycisku?
Dla mnie to bya kwestia dobrego smaku. Zachcam kadego zainteresowanego do wypróbowania tej opcji, lecz nie sdz, eby na moim blogu datki miay
sens, gdy wystarczajco zarabiam na wasnych produktach i usugach.

Ogoszenia drobne
Niektóre blogi osigaj wietne wyniki na ogoszeniach  przykadem moe by
Job Board w serwisie ProBlogger Darrena (http://jobs.problogger.net; zobacz rysunek 5.7). Jeli masz do du liczb czytelników, którzy potrzebuj miejsca
na zareklamowanie pracy, siebie czy produktu lub którzy po prostu szukaj reklamy, by moe warto spróbowa.

Rysunek 5.7. Job Board w serwisie ProBlogger

Wasny towar
To podejcie nie na kadym blogu okae si skuteczne, lecz istniej serwisy takie
jak CafePress.com, które umoliwiaj stworzenie wasnego asortymentu — kubków, koszulek itp. — z Twoim logo i szat graficzn. W przypadku odpowiedniego tematu i/lub odbiorców moesz uzyska nieze wyniki sprzeday, a dodatkowo kady czytelnik bdzie chodzc reklam Twojego bloga.
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Subskrypcja
Jedn z moich ulubionych strategii zarabiania jest subskrypcja, w której zamiast
jednorazowej patnoci uzyskujesz regularne wpaty. To metoda w rodzaju zapisania si na siowni.
Niektórzy blogerzy tworz prywatne fora, czego przykadem jest strona czonkowska Darrena na http://problogger.com. Inni oferuj internetowe kursy i szkolenia, takie jak kurs Chrisa na http://AuthorityBlogger.com. Warto si temu przyjrze.
Problem, z którym musi si zmierzy cz blogerów, polega na tym, e na
pewne tematy, by moe uznane przez Ciebie za zachcajce do subskrypcji na
stronie, mona znale darmowe artykuy. Aby odnie sukces z subskrypcj,
musisz dysponowa jak ekskluzywn/wybran treci lub by faktycznym ekspertem w swojej dziedzinie.

Porednie strategie zarabiania
Zamiast pracowa nad uzyskaniem pienidzy z reklam i innych bezporednich
metod, mona wybra inn intratn ciek blogowania i zarabia porednio. Taktyki
porednie polegaj na demonstrowaniu na blogu swojego dowiadczenia, wiedzy
i osobowoci. Przyjrzyjmy si popularnym moliwociom zarabiania nie wprost.

Blogowanie na zlecenie
Blogowanie na zlecenie to wietny sposób na zarobienie na blogu. Niektórzy ludzie zamiast pracowa nad wasnym blogiem w celu zarobienia na reklamach,
wol zapaci komu za to, eby blogowa w ich imieniu.
Chocia nie jest to pasywny dochód, moe przynie cakiem spore zarobki,
jest przewidywalny i stanowi rodzaj marketingu, w którym rzetelna praca zazwyczaj skutkuje kolejnymi zleceniami.
Przypuszczalnie bdziesz musia zacz od najniszych stawek — do czsto
spotykan jest 10 dolarów za post — lecz gdy wyrobisz sobie reputacj, moesz
da nawet dziesi razy wicej.
Nie chodzi tylko o pienidze; to take dua przyjemno, szczególnie jeli lubisz
pisanie i rónorodno. Sam zaczynaem od cile technicznych i wyspecjalizowanych tematów, lecz teraz pisz o najrozmaitszych rzeczach dla tak zrónicowanych
klientów, jak firma prowadzca bank zdj typu „mikrostock” czy programici.
Jestem w szczliwej pozycji, e takie zlecenia same do mnie przychodz, ale w przeszoci nie zawsze tak byo.
Poszukiwania zlece najlepiej zacz od wasnego bloga i czytelników. Stwórz
stron ogaszajc, e mona Ci wynaj, i zamie odnoniki do niej na pasku
bocznym i w postach. Ludzie, którzy regularnie czytaj Twoje prace, s najbardziej prawdopodobnymi pracodawcami, gdy znaj i lubi to, co robisz, oraz darz Ci pewnym zaufaniem. Prezentujesz dla nich okrelon jako.
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Dodatkowo podobny potencja ma kady gocinnie napisany post. Chocia
czytelnicy nie maj wtedy z Tob równie czstego kontaktu, drobna wzmianka
w tekcie „o autorze” o tym, e jeste otwarty na zlecenia, moe zaowocowa klikniciami. Sprawd, czy moesz gdzie na podobnych blogach zamieci tak reklam
w gocinnym pocie, i zrób to.
Prócz tego zacznij pyta wokoo. Poszukaj poza blogiem wród ludzi, którzy
Ci znaj. Rozpu informacj, e szukasz zlece pisarskich. To nie jest ebranie,
gdy Twoje umiejtnoci pisarskie mog by dla kogo naprawd pomocne lub
oszczdzi mu czas. Znajomi znajomych i ustne rozprzestrzenianie si informacji
— w taki sposób zdobyem poow zlece , wic metoda jest faktycznie skuteczna.
Niezwykle trudno jest si sprzeda, gdy jeste w doku, dlatego dobrze jest, jeli
kto robi to za Ciebie.
Popracuj nad forami. Twoje teksty nie musz si pojawia wycznie na blogach, eby zostay zauwaone, gdy fora take stanowi dobre miejsce na wyrobienie sobie marki. Dobre posty i przyjacielska, pomocna natura mog wystarczy do zdobycia patnych zlece lub gocinnych postów, które doprowadz do
takich zlece . Tak jak wczeniej zaznacz w swoim profilu, e jeste do wynajcia.
Odpowiadaj na ogoszenia ze zleceniami internetowymi. Istnieje mnóstwo internetowych tablic z ofertami pracy; moesz zacz od nastpujcych adresów
(pierwszy zawiera ogoszenia polskie, pozostae trzy prowadz do serwisów w jzyku angielskim):
http://warsaw.craigslist.pl
http://freelancewritinggigs.com
http://jobs.problogger.net
http://jobs.freelanceswitch.com
Gdy rozprzestrzenisz swoje sowo i naprawd zaczniesz szuka, przekonasz si,
e dla sumiennego blogera zawsze znajd si zlecenia.

Czego szukaj waciciele blogów?
Jest wiele powodów, dla których kto moe zatrudni blogera, lecz do najpopularniejszych nale:
x
x
x
x

poprawienie ruchu, widocznoci i wyników w wyszukiwarkach,
budowanie wiarygodnoci i autorytetu,
dbanie o regularny napyw treci, aby odwiedzajcy wracali,
zwikszenie liczby gotowych do zakupu lub powracajcych klientów.

Gdy waciciel strony szuka blogera, który napisze dla niego tekst, zadaje sobie w mylach nastpujce pytania:
x Czy ta osoba potrafi napisa oryginalny i interesujcy artyku na dany temat?
x Czy jej styl pasuje do strony i jej czytelników?
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x Czy potrafi ona napisa wszystkie wymagane typy tekstów?
x Czy zyskam na tym wicej, ni zapaciem?

Pierwsze trzy punkty dotycz sztuki pisania. Jeeli potrafisz wykaza swoje
umiejtnoci w próbkach tekstów, poow pracy nad zdobyciem zlecenia masz za
sob. Zazwyczaj jednak konkurujesz jeszcze z kilkoma innymi piszcymi, wic
tak naprawd dopiero w ostatnim punkcie jest dokonywany wybór.
Gdy szukasz patnych zlece napisania tekstu na blog, powiniene mie przyzwoite archiwum postów, na które moesz si powoa, a dodatkowo dowód
wartoci wykraczajcy poza same teksty. Oto kilka wskazówek:
x Stwórz wasny blog. Zademonstruj, e potrafisz wykona prac, która jest
do zrobienia.
x Zrónicuj standardowe posty, aby pokaza swoje umiejtnoci. Miej zbiór
postów z newsami, recenzjami, opiniami, posty-eseje oraz tutoriale. Jeli dysz do pisania dla okrelonego bloga, staraj si wiernie dopasowa do lubianych na nim treci oraz do jego stylu i sposobu pisania.
x Zademonstruj wysoko cenione umiejtnoci, takie jak dowiadczenie w pozycjonowaniu i promocji.
x Zdobd uznanie na forach  inteligentne komentarze sprawi, e ludzie
chtniej Ci zatrudni, gdy bd Ci znali.

Zadaj sobie pytanie: „Dlaczego ja? Dlaczego kto miaby wybra mnie, a nie
jakiego innego blogera?”. Jeli potrafisz przekonujco odpowiedzie na to pytanie,
bez problemu zdobdziesz patne zlecenia pisania na blogu.

Dlaczego warto blogowa na zlecenie?
Dla blogera korzyci sprowadzaj si do wikszej rozpoznawalnoci i pienidzy.
Patno moe by dokonana za post, za sowo lub w formie zaliczki. Rzecz jasna,
wszystkie stawki s wynikiem negocjacji, oczekiwa , dugoci artykuu, jego zoonoci oraz dowiadczenia blogera. Jeli dopiero zaczynasz, nie oczekuj wicej
ni dwudziestu dolarów za post, lecz jeeli jeste cenionym blogerem w wymagajcej niszy i musisz przeprowadzi liczne badania, moesz zarobi nawet dziesi lub dwadziecia razy wicej.
Porozumienie moe by korzystne zarówno dla blogera, jak i dla klienta, pod
warunkiem e od pocztku wszystko bdzie jasne. Odpowiedzialno za upewnienie si, e tak jest, ley po stronie blogera.
Poniej znajdziesz gar pyta , na które odpowied powinna zosta uzgodniona z góry.
x
x
x
x

Kto jest szefem i jaki jest jego cel?
Jak ów cel bdzie sprawdzany?
Czy Twoje wykonanie wpynie na kontrakt?
Jakie tematy trzeba opisa?
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Czy s jakie zakazane tematy?
Jakie s terminy?
Czy masz przesa tekst e-mailem, czy opublikowa go samodzielnie?
W jaki sposób i kiedy otrzymasz wynagrodzenie?
Czy bdzie to jednorazowa umowa, czy zlecenie stae?
Kto jest wacicielem praw do treci?
Czy zapata dotyczy tylko pisania, czy moe s jakie inne zadania?
Czy odbiorca ma konto w banku zdj, czy musisz samodzielnie dostarczy zdjcia?

Zazwyczaj wszystko to mona wyjani w jednej rozmowie, lecz zawsze najlepiej jest uzyska to na pimie.

Magazyny i ksiki
Gdy ju wyrobisz sobie pewn saw online, moesz wykorzysta swoje dowiadczenie i reputacj w celu zdobycia zlece lub kontraktów pisarskich przeznaczonych do druku. Chodzi o to, eby by postrzeganym jako ekspert w swojej dziedzinie i mie co oryginalnego do powiedzenia.
Przekonasz si, e wydawcy s bardziej skonni wysucha pomysu osoby, której
udao si ju zgromadzi pewn publiczno, a moe nawet sami bd Ci szuka.
Ksika, któr wanie czytasz, powstaa na podstawie jednego popularnego
bloga!
Wiele blogów ma znaczn ilo treci gotowej do poskadania i wydania w formie
ksiki. Nie tylko wydawcy szukaj pisarzy, czasem autorowi z kontraktem zdarzy si ugrzzn podczas prób uko czenia swojej ksiki lub uzupenienia luki
w swojej wiedzy. Po tym, kiedy techniczne artykuy Chrisa zyskay popularno, kilkakrotnie by on proszony przy rónych okazjach o doczenie do rónych autorów
w celu wspópracy przy ksikach, które bez niego nie mogyby zosta uko czone.
Chocia ksiki s zdecydowanie bardziej prestiowe, magazyny i gazety s
wydawane w krótszych terminach i mog by równie lukratywne, a czasem nawet
bardziej. Aby zdoby takie zlecenia, napisz e-mail do redaktorów z prob o wskazówki dla piszcych. Podobnie jak w przypadku ksiek tutaj te praca moe znale
Ci sama. Manolo z bloga Manolo’s Shoe Blog otrzyma zlecenie od „The Washington Post Express”, gdy zosta odkryty dziki swojemu blogowi.

Przemówienia
To take zaley od tematu, na który piszesz, lecz niektórzy blogerzy zaczynaj
prowadzi rónego rodzaju konferencje, warsztaty i seminaria na wybrany przez
siebie temat. Czasem robi to za darmo, innym razem otrzymuj zwrot poniesionych kosztów, a czasem dostaj normalne honorarium. Jeli bdziesz mia szczcie, by moe usyszysz na rónych konferencjach zarówno mnie, jak i Darrena!
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Konsultacje
Gdy jeste postrzegany jako ekspert w swoim temacie, ludzie naturalnie przychodz do Ciebie po rad, a niektórzy s skonni za to zapaci. Spora cz moich dochodów pochodzi z udzielania konsultacji, mam przy tym to szczcie, e
praca sama mnie znajduje i nie musz sam o ni zabiega.
Rzecz jasna, niektóre nisze nadaj si bardziej ni inne do tego, aby blogujcy
otrzymywali zapat za konsultacje. Przede wszystkim trzeba kadego dnia wykazywa na blogu wasn wiedz i dowiadczenie, a tym samym budowa zaufanie. Jeli
zademonstrujesz swoj wiarygodno i ch pomocy, poow bitwy masz ju wygran.
Potencjalni klienci nie bd wiedzieli o oferowanych przez Ciebie usugach,
dopóki im o tym nie powiesz. Ja mam baner na pasku bocznym, który prowadzi
do strony z ofert zawierajc przykadowe usugi i ich ceny. Moesz go obejrze
na rysunku 5.8. Szczególnie przyjemn korzyci jest dla mnie to, e gdy kto
kupuje na przykad godzinne konsultacje telefoniczne, paci z góry, klikajc przycisk
PayPal, skutkiem czego aktualnie mam znacznie mniej niepaccych klientów.

Rysunek 5.8. Baner reklamujcy ofert Chrisa

WSKAZÓWKA SERWISU PROBLOGGER: SPRZEDAJ SWOJE USUGI
Czy moesz zarobi na sprzedawaniu swoich usug? Wiele osób nie dostrzega
moliwoci spienienia umiejtnoci i dowiadcze , które zdobyli. Nie chodzi
tylko o ludzi pióra, projektantów i programistów mogcych czerpa korzyci
z tego rodzaju pracy. To, co robisz kadego dnia, moe dla kogo by poszukiwanym rozwizaniem. Gdy ju zaoysz wasny blog i bdziesz go prowadzi,
moe si okaza, e ludzie zaczn pyta, czy mógby im pomóc zrobi to samo!
Zastanów si przez chwil nad usugami, które mógby zaoferowa.

Oferty pracy
Nawet jeli nie jeste wolnym strzelcem, blogowanie moe w wietny sposób dopenia Twoje CV. Umiejtno zademonstrowania wasnej wiedzy i dowiadczenia moe zaatwi Ci prac u wymarzonego pracodawcy. Blogujcy na temat PR-u
Steve Rubel zosta zatrudniony przez du firm zajmujc si PR-em. Jestemy
przekonani, e otrzyma t ofert ze wzgldu na profil wypracowany przez blogowaKup książkę
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nie. Blogerzy s coraz czciej poszukiwani przez firmy z uwagi na zademonstrowane umiejtnoci i wiedz w swojej dziedzinie. Rzecz jasna, s te tacy, którzy stracili prac z powodu tego, co napisali!

Sprzedawanie e-produktów
Nie jestem pewien, czy t metod naley sklasyfikowa jako bezporedni, czy jako
poredni (gdy w zalenoci od tego, jak j zastosujesz, moesz wpisa si w jedn
lub drug kategori). Niektórzy blogerzy wykorzystuj swoj wiedz w danej dziedzinie i publikuj wasne e-produkty, takie jak e-booki, kursy internetowe i nagrania wideo.
Darren sprzedawa e-booki zarówno za porednictwem serwisu ProBlogger, jak
i Digital Photography School, a Chris oferuje e-booki bezporednio swoim odbiorcom na chrisg.com oraz przez zewntrznych poredników, takich jak Wordtracker.
Chris prowadzi te kursy, na przykad internetowy kurs Authority Blogger, a take teleseminaria i konferencje online, na których moesz go usysze na ywo i porozmawia z nim.
Podstaw sprzeday cyfrowych produktów jest zwabienie odbiorców wyran
potrzeb lub pragnieniem oraz propozycj rozwizania ich problemów. Przekonasz si, e znacznie trudniej jest napisa e-book lub kurs, a potem próbowa
znale dla niego rynek zbytu.
Przykady e-booków znajdziesz w dziale ProBlogger Book Member Download Area:
http://probloggerbook.com/bonus/
Jeli jeszcze tego nie zrobie, zapisz si w tym miejscu (upewnij si, e dokadnie
przepisae adres):
http://probloggerbook.com/?/register/bonus

Sie znajomoci i partnerów biznesowych
Jedn z interesujcych korzyci blogowania na niszowy temat jest nawizywanie
kontaktów z innymi ludmi o podobnych zainteresowaniach i wiedzy. W trakcie
interakcji mona dostrzec zaskakujce moliwoci wspólnej pracy.

Podsumowanie
Zarówno Darren, jak i ja zarabiamy na blogowaniu na róne sposoby. Jestemy
ywymi przykadami, e mona nie tylko z tego y, lecz take mie z tego przyjemno!
Którkolwiek ciek podysz — bezporedni, poredni lub mieszan —
mam nadziej, e omówilimy w tym rozdziale podejcie do zarabiania pienidzy
na blogowaniu, które bdzie dla Ciebie dobre.
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