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Wyjątkowość = gotówka

Przekonalimy si ju, e internet dokona demokratyzacji szans na dwa sposoby. Z uwagi na niewielki koszt i atwo tworzenia stron internetowych kady
moe dzi mie co swojego w sieci. Nie trzeba wiedzie dosownie nic na temat
internetu, aby zaoy wasny blog lub stron. Bez problemu kupisz dzi praktycznie gotowy produkt. Szablony, systemy zarzdzania treci oraz oprogramowanie do blogowania s dla internautów tym, czym dla mioników skadania
mebli sta si flat-pack design.
Nie musisz równie angaowa swoich szarych komórek w wymylanie sposobów zarobkowania dziki obecnoci w sieci. Google bezpatnie rozdaje swoje
„kasy sklepowe”, masz wic ju do dyspozycji co najmniej jeden bardzo prosty
sposób zarabiania na odwiedzajcych. Gdy ju zapoznasz si bliej z t metod, od
wszystkich strategii opisanych w tej ksice bdzie dzieli Ci ju tylko may krok.
Naleaoby jednak wskaza jeszcze jeden, nie mniej istotny aspekt otwarcia si
internetu na wiat.
Otó internet uczyni nas wszystkich ekspertami.
Chocia waciwie naleaoby stwierdzi, e umoliwi nam zarabianie na naszej wiedzy — to przecie nie do ko ca to samo, poniewa ekspertem jeste od
zawsze. Prawdopodobnie nie obronie doktoratu z pieczenia sernika, zapewne
nie przyznano Ci te Nagrody Nobla za wkad w rozwój szydekowania na wiecie, jeli jednak wiesz o tych sprawach wicej ni wikszo ludzi, to jeste
ekspertem w tej dziedzinie.
Jak zapewne zauwaye, nie sugeruj, e musisz wiedzie na dany temat wicej
ni wszyscy inni. Aby zarabia w sieci na swojej wiedzy, nie trzeba by ekspertem na skal wiatow. Wystarczy posiada wiedz, której nie maj inni, a któr
chcieliby mie.
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Kady z nas ma tego rodzaju wiedz.
Jeli w wolnym czasie zajmujesz si origami, jeste ekspertem od origami.
Z pewnoci znajd si ludzie, którzy opanowali sztuk skadania papieru w wyszym stopniu ni Ty, oni jednak nie prowadz stron internetowych, na których
dziel si swoj wiedz na ten temat. Ty natomiast masz tak stron. (A jeli inni
równie prowadz strony tematyczne, to koncentruj si na wykonywaniu papierowych zwierztek, podczas gdy Ty zajmiesz si robieniem pudeek).
Zaómy, e interesujesz si sportem — by moe jeste ekspertem w sprawach
dotyczcych Twojej miejscowej druyny pikarskiej. Jeli lubisz gotowa, by moe
znasz si na grillu albo jakim innym szczególnym sposobie przyrzdzania potraw.
Kady z nas jest ekspertem w jakiej dziedzinie, poniewa kadego dnia wszyscy musimy jako wypeni kolejne dwadziecia cztery godziny. Jeli pó dnia
spdzasz w óku, a drugie pó na kanapie przed telewizorem, jeste ekspertem
od kanap, oper mydlanych i dziesitków innych sposobów na marnowanie czasu.
Jeli tylko znajdzie si kto, kogo ta wiedza zainteresuje, dziki internetowi
bdziesz móg na niej zarobi.
By moe nie uda Ci si zgromadzi miliona uytkowników. Jest raczej wysoce
prawdopodobne, e jeli zaoysz stron powicon robieniu na drutach z wykorzystaniem ótej weny, zainteresowanie ni okae tylko niewielki odsetek mioników tej formy aktywnoci. Najprawdopodobniej bd to jednak zapaleni amatorzy robienia na drutach. To wanie tacy ludzie najczciej klikaj w reklamy,
kupuj produkty oferowane w ramach relacji partnerskich i zapisuj si na patn
subskrypcj Twojego biuletynu. Nawet jeli zajmujesz si bardzo wsk tematyk,
omawianie pewnych zagadnie w internecie powoduje udostpnienie Twojej
wiedzy wszystkim ludziom z caego wiata. Dziki temu moesz zgromadzi
dostatecznie szerokie grono uytkowników, aby zacz zdobywa pienidze na
dalszy rozwój dochodowej dziaalnoci w sieci.
Na tym polega warto dugiego ogona — internet oferuje moliwo zdobywania rentownych odbiorców nawet w przypadku najbardziej specjalistycznych tematów. Posiadana przez Ciebie wiedza ma okrelon warto i moe si
sta punktem wyjcia do wygenerowania internetowego brzdk!.

Znajdź swoją niszę
Pierwszy krok jest najprostszy i najprzyjemniejszy. Odczuwana rado najlepiej
wiadczy za o tym, e robisz wszystko tak, jak naley.
Mimo wszystko nawet na tym etapie wiele osób podejmuje niewaciwe decyzje.
Ju dawno przestaem liczy ludzi, którzy podchodz do mnie na konferencjach i warsztatach z pytaniem, jakiej tematyce powinni powici swoj stron
internetow. Nie potrafi im pomóc w tej kwestii. Nie mam te pojcia, co powinno sta si przedmiotem Twojej strony. Mog jedynie poda zasad obowizujc w przypadku wszystkich dochodowych stron internetowych — musz
by powicone zagadnieniu, które interesuje ich waciciela i które sprawia mu
rado.
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Zapomnij na razie o pozornej wartoci danego zagadnienia. Zapomnij o tym,
e jedne tematy lepiej sprzyjaj zarobkowaniu ni inne. Jeli stworzysz stron
wycznie z myl o pienidzach, w pierwszej chwili zapewne usyszysz ciche
brzdk!. Gdy jednak zdobdziesz wystarczajco szerok wiedz na temat dziaalnoci internetowej, aby zarabia naprawd powane kwoty, zabraknie Ci
pomysów na nowe i ciekawe treci. Bdziesz tym zagadnieniem do tego stopnia
znudzony, e w ogóle przestaniesz cokolwiek publikowa. Utrzymywanie strony
stanie si dla Ciebie przykrym obowizkiem, a wówczas moesz równie dobrze
i na etat. Bdzie to dokadnie tak samo bolesne dowiadczenie.
W taki sposób zbyt wiele nie zarobisz — moesz by pewien, e gdy Ty znudzisz si swoj stron, w krótkim czasie znudzenie odczuj równie jej czytelnicy.
W internecie roi si od szkieletów martwych stron, które zaoono z myl o zarobkowaniu, a które potem zostay porzucone i zapomniane. Ich twórcy po prostu
zajli si czym innym.
Poszukujc wasnej niszy, nie myl o pienidzach. Zapomnij o brzdk!. Na to
wszystko przyjdzie jeszcze czas. Pomyl raczej o tym, co Ci interesuje.
Na czym upywa Ci wiksza cz dnia? Co robisz w wolnym czasie? Jakie
ksiki czytasz w wolnej chwili? Wszystkie te kwestie mog sta si tematem
dochodowej strony internetowej — niewane, czy gros czasu powicasz na wspinaczk górsk, czy na walk z kosmitami na Xboksie.
W praktyce wyglda to tak, e wszystkie moliwoci moesz podzieli na dwie
kategorie: zwizane z yciem osobistym i yciem zawodowym.
Zagadnienia zwizane z yciem zawodowym zawsze stanowi dobry wybór.
Przecie kto Ci ju paci za t wiedz. Jeli jeste hydraulikiem, dostajesz zlecenia, poniewa umiesz naprawi ciekncy kran, a inni sobie z tym nie radz.
Jeeli jeste pracownikiem administracyjnym, potrafisz utrzymywa porzdek
w biurze i organizowa sobie papierkow robot. To wszystko wartociowe
umiejtnoci. A jeli jeste lekarzem, prawnikiem lub ksigowym… Chyba nie
musz mówi, jak du warto ma wiedza zgromadzona w Twojej gowie.
Bez wzgldu na to, jaki wykonujesz zawód, jakie masz dowiadczenie i wyksztacenie, dysponujesz pewnymi informacjami, dziki którym zarabiasz na
ycie. Internet to miejsce, w którym moesz dzieli si t wiedz, a nastpnie
— dziki internetowym systemom generowania przychodów — przeistacza j
w dwik brzdk!.
Do moich ulubionych naley strona Tima Cartera — AsktheBuilder.com
(rysunek 2.1). Tim zajmowa si kiedy remontami i budow domów, od dawna
dziaa te w sieci. Pierwsz stron zaoy w 1993 roku i od tamtej pory wielokrotnie poddawa j przeróbkom. Nie zmieniy si tylko poruszane przez Tima
zagadnienia oraz jako publikowanych treci. Jego artykuy pojawiaj si
w gazetach na terenie caych Stanów Zjednoczonych. Tim zrezygnowa nawet
z kontynuowania kariery w stacjach radiowych, by móc skoncentrowa si na
bardziej dochodowej dziaalnoci: na prowadzeniu wasnej strony internetowej.
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Rysunek 2.1. Strona AsktheBuilder.com Tima Cartera to świetny przykład możliwości
zarobkowania dzięki posiadanej wiedzy zawodowej. Zwróć uwagę na banner
reklamowy, okno wyszukiwania Google, e-booki, biuletyn i e-sklep. To tylko kilka
przykładowych rozwiązań, dzięki którym Tim generuje w sieci dźwięk brzdęk!
Tim publikuje treci, w których wyjania, jak budowa regay, ka pytki,
wyka cza stopnie schodów i robi wiele innych rzeczy. Cz tych informacji
pojawia si w artykuach, a cz w formie materiaów wideo, które mona
równie oglda w serwisie YouTube.
To cenne informacje. Gdyby chcia si tego wszystkiego nauczy, prawdopodobnie musiaby wykupi jaki kosztowny kurs. Gdyby chcia zleci komu te
prace, te musiaby si liczy ze sporym wydatkiem. Tim przez wiele lat szkoli
si i zdobywa dowiadczenie, by móc dzisiaj dzieli si z nami swoj wiedz.
Tim przekazuje nam informacje bezpatnie i korzysta z internetowych systemów generowania przychodu w celach zarobkowych.
Podobn strategi realizuje Carolyn E. Wright, wacicielka strony PhotoAttorney.com. Carolyn amatorsko zajmuje si fotografi, a jednoczenie rozwija swoj
karier w zawodzie prawnika specjalizujcego si w przepisach dotyczcych fotografii. Prowadzi stron internetow w formie bloga i zamieszcza na niej teksty
dotyczce prawa i fotografii wanie (rysunek 2.2).
I znów mamy do czynienia z wartociowymi informacjami. Gdy Carolyn
opisuje ostatnie procesy sdowe dotyczce fotografii, ludzie zajmujcy si robieniem zdj (w szczególnoci profesjonalni fotografowie) odnajduj w jej artykuach niezwykle cenne wiadomoci. Prawnicy daj ogromnych kwot za
porady, które Carolyn rozdaje za darmo.
Co zatem otrzymuje w zamian?
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Rysunek 2.2. PhotoAttorney.com, blog Carolyn E. Wright. Zobacz, jak prawnik zarabia
na swojej wiedzy zawodowej
Z pewnoci uzyskuje korzy na paszczynie brandingu. Jeeli zdjcia jakiego fotografa zostan wykorzystane bez jego zgody albo gdy niezadowolony
klient pozwie go do sdu, fotograf bdzie musia skorzysta z reprezentacji prawnej, a wtedy jako pierwsza przyjdzie mu na myl firma Carolyn. Sama strona
koncentruje si na czym innym. Pojawiaj si na niej informacje o odczytach
wygaszanych przez Carolyn, o organizowanych przez ni warsztatach, o ksikach jej autorstwa (powiconych zarówno prawu, jak i fotografii) oraz o pakietowych ofertach usug prawniczych (rejestracja znaków towarowych, windykacja
dugów, konsulting), a take linki partnerskie dostarczane przez Amazon.
Sama strona internetowa raczej nie pozwoli Carolyn zrezygnowa ze wiadczenia profesjonalnych usug prawniczych, pozwoli jej natomiast wykorzystywa
posiadan wiedz do generowania dodatkowych strumieni przychodu.
Mona zarabia w sieci, wykorzystujc na stronie swoj wiedz zawodow
— co do tego nie ma najmniejszych wtpliwoci.
Jednak ten sam efekt mona osign, korzystajc z wiedzy na temat tego,
co Ci po prostu interesuje. Carolyn E. Wright realizuje i t strategi. Wybraa
sobie nisz na rynku usug prawniczych, która szczególnie interesuje j jako
fotografa. Oznacza to, e czerpie ze swojej pracy jeszcze wicej przyjemnoci,
ni gdyby zajmowaa si prawnymi aspektami rynku nieruchomoci albo prawem patentowym. Wybraa wskie zagadnienie pokrywajce si z jej osobistymi
zainteresowaniami, dziki czemu jej blog stanowi ciekaw lektur i zyskuje
kolejnych czytelników.
Nie wszyscy maj jednak tyle szczcia co Carolyn E. Wright. Wiele osób
zawodowo zajmuje si czym, co lubi (jeli dopisao im szczcie), a potem
w weekend robi oni co zupenie innego, co sprawia im jeszcze wiksz frajd.
Kup książkę
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Dobra wiadomo jest taka, e dziki informacjom na ten temat równie mona
zarabia w sieci.
W zasadzie to wanie w tym obszarze internet oferuje nam najwiksze moliwoci.
W wiecie offline bardzo trudno zarabia si na swoim hobby. Wiele osób marzy
o tym, by zawodowo zajmowa si pisaniem ksiek, projektowaniem gier komputerowych lub robieniem zdj. W przypadku najbardziej interesujcych i ekscytujcych zawodów zawsze trzeba liczy si z ostr konkurencj — tak wiele osób
chce si tym zajmowa, e ceny i wynagrodzenia spadaj do niskiego poziomu.
Dzi dziki internetowi kady moe zarabia na swoim hobby.
Bodaj najwiksz saw z tytuu zastosowania takiej metody zarobkowania
zyska sobie Darren Rowse. Kiedy w 2002 roku zaoy blog TheLivingRoom.org,
planowa pisanie czego w rodzaju osobistego pamitnika, w którym poruszaby
tematy zwizane z yciem w jego rodzinnej Australii, polityk i Kocioem.
Nie oczekiwa, e zacznie w ten sposób zarabia, jednak jego strona zyskaa spor
popularno wród czonków chrzecija skiego ruchu Emerging Church w Australii. Pisa o tym, co byo dla niego wane, a wic na jego stron trafiali ludzie,
dla których poruszane tam problemy równie miay istotne znaczenie.
Rok póniej Darren zaoy kolejny blog, tym razem powicony aparatom
cyfrowym. Planowa wykorzystywa go jako miejsce prezentacji swoich wybranych zdj, po pewnym czasie stwierdzi jednak, e gdy tylko zamieszcza recenzj
jakiego aparatu, liczba odwiedzin strony ronie dwudziestokrotnie. Zacz zatem
zamieszcza wicej takich recenzji i gromadzi coraz wiksze grono czytelników.
W padzierniku 2003 roku Darren wzbogaci stron o reklamy AdSense i wtedy
wszystko zaczo si na powanie, cho z pocztku raczej powoli. W pierwszym
miesicu, nawet pomimo tysicy odwiedzin dziennie, Darren zarabia okoo 1,40
dolara dziennie. Wystarczao to na pokrycie kosztów serwera, ale na niewiele
wicej. Postanowi jednak wytrwa w swoich staraniach i przyglda si, jak jego
dochody z reklam rosn. W grudniu zarabia ju 6 dolarów dziennie, w styczniu 9,
a w lutym 10 dolarów. W kolejnym miesicu jego dochody wzrosy o 50%. Dzisiaj
Digital Photography School (www.digital-photography-school.com) oraz druga
strona Darrena, ProBlogger (www.problogger.com), osigaj ponad 100 tysicy
wywietle dziennie i co miesic generuj ponad 20 tysicy dolarów przychodu
z samych reklam.
Warto podkreli, e to tylko dwa z wielu innych blogów prowadzonych obecnie przez Darrena.
Przedstawiem niniejszym znakomite przykady stron, które moe zbudowa
dosownie kady. Darren nie jest profesjonalnym fotografem. W sieci nie brakuje
ludzi dysponujcych znacznie bardziej rozleg wiedz na ten temat i robicych
lepsze zdjcia. Dzi Darren tworzy tylko niewielki uamek treci publikowanych
na stronie Digital Photography School. Woli udostpnia miejsce innym fotografom, zamieszczajcym tam swoje teksty w zamian za moliwo wypromowania
wasnej osoby, któr daj jedynie tak popularne blogi.
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Darren wybra temat, który go pasjonuje, o którym sporo wie i o którym lubi
pisa. Pasja ta uwidacznia si w jakoci treci zamieszczanych na jego stronie. Jego
zaangaowanie przyciga na stron bloga równie zaangaowanych czytelników.
Dzi Darren zajmuje si blogowaniem zawodowo. Oprócz Digital Photography
School jest równie zaoycielem b5media, grupy okoo trzystu blogów powiconych rónym zagadnieniom. Dziki temu zgromadzi wiele bezcennej wiedzy
o tym, jak tworzy popularne strony internetowe. Informacje te udostpnia za
porednictwem www.ProBlogger.com, dodatkowo zarabiajc dziki reklamom
i linkom partnerskim.
Digital Photography School to blog powicony pasji Darrena, a ProBlogger
jest blogiem powiconym jego zawodowi. Darren zarabia na obu.

Wartość Twojej niszy, czyli jak słowa kluczowe
mogą wpłynąć na lepszą wycenę Twojej pasji
Strony internetowe powicone zarówno Twojej pasji, jak i Twojemu zawodowi
oferuj potencja zarobkowy, nie oznacza to jednak, e zawsze pozwalaj zarobi
tyle samo. Najwaniejszymi czynnikami decydujcymi o wartoci strony s:
x treci,
x ruch,
x systemy generowania przychodów.

Zagadnienie treci wie si z ich jakoci i iloci (im czciej publikujesz,
tym wicej uzyskasz wywietle ), ale take z ich tematyk. Pewne zagadnienia s
po prostu bardziej opacalne ni inne. Usyszysz dwik brzdk!, zakadajc
stron internetow powicon dowolnej tematyce, jednak sam ten dwik nie
powie Ci, ile pienidzy wpywa do Twojej kasy — bdziesz musia to policzy.
Darren Rowse przekona si o tym bardzo szybko. Jego pierwszy blog, powicony gównie kwestiom duchowoci, pozwoli mu zgromadzi grono odbiorców. Poruszane tam zagadnienia nie miay jednak wikszej wartoci komercyjnej,
wic i dochody z tej strony byy niewielkie.
Na przykad na stronie powiconej Biblii pojawiaj si gównie reklamy kursów biblijnych. Organizuj je zwykle stowarzyszenia typu non profit lub grupy
religijne, które nie dysponuj zbyt duymi rodkami na finansowanie reklam
internetowych oraz niewiele korzystaj na pozyskiwaniu potencjalnych klientów.
Reklamodawca zapaci zatem za jedno kliknicie relatywnie niewiele.
Kiedy Darren zacz pisa recenzje aparatów, pozyska nie tylko dodatkowych
odwiedzajcych, lecz równie lepiej opacane reklamy. Czytelnik recenzji aparatu
fotograficznego to dokadnie ten typ klienta, na jakim zaley sklepom oferujcym
aparaty. Sklepy ze sprztem fotograficznym bd chtnie konkurowa ze sob
o moliwo przedstawienia si takim czytelnikom i podstawienia im pod nos
cza prowadzcego na ich stron. W efekcie zarobisz znacznie wicej za kadym
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razem, gdy jeden z Twoich czytelników postanowi klikn w reklam — istnieje
bowiem spora szansa, e jaki odsetek odwiedzajcych zdecyduje si zapaci
reklamodawcy wiksz kwot za nowy aparat.
Tutaj moe si pojawi pewien problem. W sieci a roi si od firm oferujcych
listy najlepiej opacanych sów kluczowych w reklamach AdSense. Takie zestawienia wydaj si bardzo przydatne. Dowiesz si z nich, e strona powicona
na przykad „zakupowi produktów strukturyzowanych” pozwala uzyska 53,48
dolara za kade kliknicie w reklam AdSense, strona powicona „pomocy
prawnej po prowadzeniu pod wpywem” pozwala pozyska reklamy warte 50
dolarów, a „leczenie midzyboniaka opucnej” umoliwia zarobienie 46,14 dolara
za kade kliknicie w reklam.
W porównaniu z wikszoci reklam, które pozwalaj zarobi dolara lub
dwa za jedno kliknicie, powysze kwoty wydaj si zawrotne. Wystarcz trzy lub
cztery kliknicia dziennie, aby miesicznie uzyska 6 tysicy dolarów dodatkowego dochodu.
Gdyby tylko byo to takie proste. Strategia ta moe si okaza skuteczna
— przynajmniej przez jaki czas. Moesz stworzy stron internetow powicon
produktom strukturyzowanym — cokolwiek by to nie byo — i zamieci na
niej reklamy AdSense. Jeeli przez duszy czas zdoasz publikowa co mdrego
na ten temat (pozyskanie odbiorców zajmuje troch czasu), by moe uda Ci si
co zarobi.
Nie jest to jednak przyjemna praca. Pisanie o czym, co nie sprawia Ci radoci,
stanie si dla Ciebie po prostu prac — trudno Ci bdzie przez duszy czas
konsekwentnie wykonywa j na tyle dobrze, by na tym zarabia. Nie oznacza
to jednak, e nie moesz próbowa pisa na jaki temat tylko ze wzgldu na
dobrze patne sowa kluczowe. Po prostu ja nie polecam takiego rozwizania.
Sdz, e z perspektywy czasu lepiej wybra temat, który wydaje Ci si przyjemny.
By moe otrzymasz mniej pienidzy za kade kolejne brzdk!, za to odgos ten
bdzie rozbrzmiewa znacznie czciej. Najwaniejsze wydaje si jednak to, e
bdziesz si dobrze bawi i nie bdziesz chcia przesta.
Poza tym moesz podj pewne kroki zmierzajce do tego, aby opisywane
przez Ciebie zagadnienia naleay do tych najlepiej opacanych.
To wane. Ogólny blog powicony fotografii moe przyciga reklamy agencji
sprzeday zdj oraz sklepów ze sprztem. Blog o fotografowaniu koni moe
z kolei przycign reklamy stadnin oraz hodowców, a te nale do znacznie
lepiej opacanych!
Poszukujc tematów, którym mógby powici swoje wpisy, powiniene
zorientowa si, na jakiego typu reklamach mona szczególnie dobrze zarobi.
Dziki temu atwiej bdzie Ci zmaksymalizowa uzyskiwane przychody.
W tym miejscu warto podkreli, e Google nie poinformuje Ci, ile pienidzy
otrzymujesz za jedno kliknicie w dan reklam. Powiniene równie wystrzega
si sytuacji, w której Google zostaby jedynym dostawc reklam na Twojej stronie. Bez wzgldu na to, skd bior si Twoje reklamy, zawsze powiniene ledzi
generowane przez nie przychody oraz liczb klikni.
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Tym musisz si zaj we wasnym zakresie. Zestawienia wartoci sów kluczowych dadz Ci tylko ogólny obraz sytuacji, pozwol pozna przyblion warto danego sowa kluczowego czy zagadnienia. W praktyce kwoty te podlegaj
nieustannym zmianom i osigaj róne wysokoci dla rónych stron. Google korzysta z modelu Smart Pricing, który bierze pod uwag nie tylko kwot zadeklarowan przez reklamodawc pragncego pojawi si na innych stronach, lecz
równie dziaania podejmowane przez internautów po wejciu na stron reklamodawcy. Im wiksz warto maj dla reklamodawcy kierowani przez Ciebie
odwiedzajcy, tym wicej dostaniesz pienidzy. Strona kierujca uytkowników
majcych niewiele wspólnego z danym zagadnieniem bdzie otrzymywa za jedno
kliknicie bardzo drobne kwoty, nawet jeli reklamodawca zadeklarowa wysz cen.
Po wybraniu ogólnego zagadnienia, któremu zostanie powicona Twoja strona internetowa, powiniene zacz porusza róne podtematy i obserwowa,
jakie przychody generuj. Darren Rowse zauway, e najkorzystniej wypadaj
recenzje aparatów — po jakim czasie Ty równie powiniene zaobserwowa, e
pewne tematy bardziej interesuj czytelników i pozwalaj osiga najwiksze
przychody z reklam.

Nisze są w porządku, ale mikronisze dają lepszy efekt brzdęk!
Zaómy, e interesujesz si ogrodnictwem. Co weekend udajesz si do centrum
ogrodniczego, kupujesz mas rolinek i spdzasz pozostay wolny czas na okopywaniu drzew, ukadaniu w ziemi systemów nawadniajcych, przycinaniu gazi,
pieleniu, osanianiu rolin ciók i wykonywaniu rónych innych czynnoci,
które podejmuj ogrodowi zapale cy, aby ich rabatki wyglday jak najlepiej.
Mnie to w ogóle nie krci, ale powiedzmy, e Ciebie tak.
Rejestrujesz si na stronie Blogger.com i piszesz kilka artykuów na temat
ogrodnictwa. Doczasz równie do programu Google AdSense, otrzymujesz
swój kod, zamieszczasz go na stronie i optymalizujesz wszystko w taki sposób,
aby reklamy dobrze komponoway si z rozkadem strony. Zostawiasz komentarze na innych blogach powiconych ogrodnictwu i doczasz do dyskusji na
forach, informujc w ten sposób wiat o swoim istnieniu.
Istnieje spora szansa, e pierwsze brzdk! rozlegnie si jeszcze w pierwszym
tygodniu Twojej aktywnoci. Pewnego piknego poranka zerkniesz na swoje statystyki AdSense i stwierdzisz, e w kolumnie pokazujcej cakowity dochód warto
0,00 zmienia si na 0,10.
Brzdk!
W porzdku, najgoniejsze brzdk! na wiecie to nie bdzie. Pewnie pomylisz
sobie, e taka kwota nie odmieni Twojego ycia. Otó odmieni — musisz jej tylko
na to pozwoli. Zapomnij o kwotach i skoncentruj si na zasadzie. Napisae kilka
artykuów na interesujcy Ci temat i zarobie na tym pienidze w sieci. Na razie
to drobna kwota, wystarczy jednak odrobina cierpliwoci… a ju niedugo zacznie ona rosn, a dwik brzdk! bdzie rozlega si coraz goniej.
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Przystpujesz wic do pisania kolejnych artykuów. Zwracasz uwag na optymalizacj w wyszukiwarkach internetowych i korzystasz z programów wymiany
linków w celu generowania ruchu na stronie. Im wikszy ruch na stronie, tym
wiksze przychody.
Monitorujesz równie wyniki osigane dziki poszczególnym tekstom. AdSense
oferuje Kanay, czyli narzdzie umoliwiajce monitorowanie skutecznoci pojedynczych jednostek reklamowych. Musisz utworzy osobne kanay dla artykuów powiconych drzewkom owocowym, kwiatom, pielgnacji trawnika i pielgnacji bonsai. Nastpnie porównujesz te kanay i stwierdzasz, e najlepsze efekty
przynosz teksty na temat drzewek bonsai. Po opublikowaniu kadego takiego
artykuu odnotowujesz wzmoony ruch na stronie, wspóczynnik klikalnoci (odsetek internautów, którzy klikn w reklam) ronie ze standardowych 2,5 do 3,5
procent, a rednia cena jednego kliknicia w reklamy towarzyszce tym artykuom wynosi okoo 1 dolara zamiast 60 centów, które dostajesz zwykle za teksty
na inne tematy.
wietnie. Masz ju blog ogrodniczy, na którym zarabiasz, a ponadto potrafisz
wskaza konkretny temat cechujcy si ponadprzecitnie wysok rentownoci.
Syszysz prawdziwe brzdk!.
Moesz kontynuowa dotychczasow aktywno, dbajc o to, by zamieszcza
jak najwicej wpisów powiconych drzewkom bonsai. Moesz jednak zachowa
si jeszcze sprytniej. Wiesz, e drzewka bonsai to zaledwie niewielki wycinek
sztuki ogrodniczej, zdajesz sobie jednak spraw, e jest to zagadnienie na tyle
obszerne, i moe sta si przedmiotem samodzielnej strony. Zakadasz zatem
drugi darmowy blog na Bloggerze, tym razem powicony wycznie drzewkom
bonsai. Wspominasz o nim na pierwszym blogu, aby skierowa tam zainteresowanych internautów, a potem powtarzasz dotychczasowy cykl: publikujesz treci,
doczasz kod AdSense i monitorujesz osigane rezultaty.
Poniewa Twoja nowa strona dotyczy wycznie drzewek bonsai, nie ma
wtpliwoci co do tego, e przyciga ona grono osób bardzo zainteresowanych
tym tematem. Oznacza to, e wikszy odsetek odwiedzajcych zdecyduje si klikn w reklamy pochodzce od hodowców bonsai oraz sprzedawców akcesoriów
do ich pielgnacji. Sowa kluczowe bd charakteryzowa si wiksz trafnoci,
a strona bdzie si rozwija, stopniowo poprawiajc pozycj w rankingach wyszukiwarek. Z uwagi na wski zakres specjalizacji zostanie zapewne wspomniana
na innych stronach o podobnej tematyce, co dla Ciebie bdzie oznacza dodatkowy ruch i jeszcze wiksze zyski.
Tak to zwykle dziaa w sieci. Im bardziej sprecyzowan tematyk poruszasz
na stronie i im bardziej zapalone grono odbiorców przycigasz, tym wikszym
potencjaem marketingowym dysponuje Twój projekt i tym wiksz warto
maj Twoi internauci dla firm dziaajcych w danej niszy.
Przede wszystkim musisz zatem zdecydowa, czy chcesz stworzy niszow
stron nawizujc do Twojej wiedzy zawodowej, czy raczej stron poruszajc
tematyk zwizan z Twoimi osobistymi zainteresowaniami i pasjami.
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Druga decyzja, któr podejmiesz jaki czas po zaistnieniu w sieci, bdzie
dotyczy tego, jak mikroniszow dziedzin bdziesz si zajmowa. Owszem,
bdziesz musia pisa dwa blogi, powinna to by jednak czysta przyjemno,
poniewa wybrae zagadnienia, które Ci interesuj. Poza tym z uwagi na
uzyskiwane przychody dziaalno ta bdzie si opaca.
Najlepsze w tym wszystkim jest to, e fakt posiadania pierwszej popularnej
strony zdecydowanie uatwia uruchomienie kolejnej. Kiedy Darren Rowse zaoy
Twitip.com, blog powicony Twitterowi, w cigu tygodnia zgromadzi 1000
subskrybentów swojego kanau RSS. Internauci chtnie si zapisywali, poniewa znali ju jego blog ProBlogger i wychodzili z zaoenia, e równie na swoim
nowym blogu Darren bdzie publikowa ciekawe informacje.
Poszerzajc zakres dziaalnoci internetowej o nowe zagadnienia, powiniene zaobserwowa, e rozwój przychodzi Ci coraz atwiej.

Nie jesteś taki wyjątkowy — budowanie swojej społeczności
Piszc ten rozdzia, chciaem Ci wyjani, dlaczego wszystko to, co Ci interesuje,
ma pewn konkretn warto. Bez wzgldu na to, czy jeste budowla cem, czy
prawnikiem, dysponujesz pewn wiedz zawodow, na której moesz zarobi
w sieci. Ogrodnictwo i fotografia to pasje, na których moesz zarobi w internecie.
Kady ma jaki niepowtarzalny zestaw zainteresowa , niepowtarzalny stopie
pasjonowania si tymi zagadnieniami, niepowtarzalny zbiór informacji na ich
temat i niepowtarzalny sposób ich opisywania.
Same zainteresowania nie s natomiast wyjtkowe. Jeeli jako jedyny czowiek na wiecie fascynujesz si ciegami stosowanymi w szyciu agli staroytnych greckich trirem, prawdopodobnie nie zarobisz na tej pasji. Nie bdziesz mia
odwiedzajcych, a program AdSense spojrzy na Twoje treci, wzruszy ramionami
i wygeneruje co tylko pozornie zwizanego z tym tematem.
Jeeli natomiast znajd si na wiecie ludzie podzielajcy Twoje zainteresowania, Ty znajdziesz odbiorców i stworzysz spoeczno, a Twoi reklamodawcy
zyskaj rynek.
Spoeczno to co wicej ni tylko zbieranina ludzi. To grupa o wspólnych
zainteresowaniach i wspólnych celach. Zainteresowania te mog dotyczy ogrodnictwa, wyrobu biuterii, wyludnionych miast w Stanach Zjednoczonych lub
dowolnej innej kwestii. Celem moe by posiadanie lepszego ogrodu, wyrób biuterii na sprzeda albo odnajdywanie kolejnych opuszczonych miast. Zainteresowania i cele nie s jednak najwaniejsze. Najwaniejsze jest to, aby czonkowie
spoecznoci czuli si ze sob blisko zwizani, by mieli poczucie przynalenoci.
Tego rodzaju poczucie bliskoci pomoe Twojej stronie przez duszy czas zachowa impet, poniewa mniej uytkowników bdzie skonnych odej na konkurencyjne strony. Wanie dlatego firmy oferuj swoim klientom plany czonkowskie i programy lojalnociowe, nagradzajc ich w ten sposób za wierno.
Powiniene robi wszystko, co tylko w Twojej mocy, aby zachowa integralno
Twojej wspólnoty. Grupa ludzi zainteresowanych drzewkami bonsai, fotografi,
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drobnymi pracami domowymi lub dowolnym innym zagadnieniem poruszanym
na Twojej stronie powinna widzie w Twojej osobie jednego ze swoich liderów.
Powinni wychodzi z zaoenia, e Twoja strona jest gównym i podstawowym
ródem informacji na interesujcy ich temat.
Po osigniciu tego celu bdziesz bez wikszego wysiku generowa na swojej
stronie znaczny ruch. Ludzie bd nieustannie rozmawia na Twój temat. Cena
reklam na Twojej stronie poszybuje w gór, a Ty zaobserwujesz, e dalszy rozwój
i uzyskiwanie kolejnych przychodów staj si niezwykle atwe.
Kiedy stosunkowo trudno byo przeksztaci czytelników w spoeczno. Moge zapozna si ze statystykami strony i dowiedzie si najróniejszych rzeczy
o swoich odwiedzajcych. Moge dowiedzie si, gdzie si znajduj, jakiego
sowa kluczowego uyli w wyszukiwarce, z jakiej strony do Ciebie trafili, a nawet
z jakiej korzystali przegldarki, wywietlajc Twoj stron.
Tak naprawd jednak nie miae szansy ich pozna. Byli jedynie numerkami
w statystykach, bezosobowymi danymi liczbowymi, które decydoway o Twoich
miesicznych przychodach z dziaalnoci online. Teraz wszystko si zmienio.
Dzisiaj odwiedzajcy stali si konkretnymi osobami. W zamieszczonych przez
nich komentarzach moesz zobaczy, jak maj na imi. Moesz poczyta o ich
yciu na Twitterze, moesz zosta ich znajomym na Facebooku, moesz nawet
nawizywa z nimi profesjonalne relacje za porednictwem serwisu LinkedIn.
Wszystkie te elementy maj due znaczenie dla sukcesu strony internetowej.
Internauci maj dzi do wyboru multum rónych stron, wic jeli chcesz zapewni swojemu przedsiwziciu szanse rozwoju, musisz przez cay czas podtrzymywa zainteresowanie Twoich odwiedzajcych, zapewnia im rozrywk i dba
o ich zaangaowanie. Postaraj si, by Twoi odwiedzajcy postrzegali Ci jako
internetowego przyjaciela, a nie jako kolejne ródo informacji, do którego
trzeba od czasu do czasu zajrze. Lektura Twoich treci powinna sta si dla nich
takim samym elementem codziennej rutyny jak sprawdzanie poczty czy konta na
Facebooku.
Przede wszystkim zachcaj odwiedzajcych do zamieszczania komentarzy na
Twojej stronie internetowej. W zasadzie internauci robi to sami z siebie — i bardzo dobrze! Zawsze mio jest zobaczy efekt brzdk! w statystykach swojej strony,
niemniej kiedy otrzymujesz od innych nieoczekiwane komentarze w stylu:
„ wietny wpis!” lub „Znakomity artyku”, wtedy naprawd czujesz, e jeste na
waciwym kursie.
Tego rodzaju komentarze echcz nasze ego, ale przecie zaley nam na czym
wicej. Najlepiej byoby, gdyby internauci wyraali swoje opinie i kontynuowali
rozpoczt przez Ciebie dyskusj. Jeeli napisae post o zasadach wytwarzania
dobrego kompostu, chciaby, aby do rozmowy wczyli si inni ogrodnicy
i podzielili si swoimi wskazówkami w kwestii kompostowania. Jeeli wyrazie
swoj opini na temat haasu emitowanego przez elektryczne przycinarki do ywopotów, chciaby si dowiedzie, czy inni podzielaj Twoje zdanie, czy te nie.
Przede wszystkim zaley Ci jednak na tym, by komentarze na Twoim blogu
zostawiali profesjonalici. Taki komentarz to najlepszy dowód na to, e prowa-
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dzisz wpywowy i powaany blog, który oferuje treci niedostpne nigdzie indziej — nawet jeli to nie Ty jeste ich autorem.
Moesz podj okrelone kroki, które zachcaj do zamieszczania komentarzy.
Najprostszym z nich wydaje si poruszanie tematów kontrowersyjnych. W kadej
niszy znajdzie si jaka kwestia, która wzbudza silne emocje. Wydawcy nowych
stron internetowych wiedz, e wystarczy opublikowa tekst powicony aborcji,
Izraelowi albo subie zdrowia, aby otrzyma pod spodem wiele stron komentarzy. Jeeli natomiast napisz o cenie chipsów ziemniaczanych w Szwecji, raczej
nie powinni si spodziewa odzewu.
Oczywicie nie powiniene publikowa wycznie kontrowersyjnych tekstów.
Byby wówczas zdecydowanie zbyt przewidywalny. Z pewnoci jednak nie zaszkodzi wiedzie, jakie tematy do gbi porusz Twoich odbiorców.
Powiniene równie wiedzie, jakie skutki wywoa tego rodzaju wzburzenie.
Mój wasny blog, JoelComm.com, dotyczy gównie przedsibiorczoci i marketingu internetowego. Co pewien czas zdarza mi si jednak napisa o czym, co
wywouje we mnie silne emocje. Taki wpis moe dotyczy polityki, biznesu lub
ludzi, którzy wychodz z toalety, nie umywszy rk. Tego typu teksty zawsze
generuj mnóstwo komentarzy, czasami jednak irytuj te moich czytelników
— szczególnie tych, którzy nie myj rk (ju oni wiedz, o kim mówi). Poruszanie kontrowersyjnych tematów moe doprowadzi do utraty kilku uytkowników, którzy bd mieli wyranie odwrotne zdanie w danej kwestii, w ogólnym
rozrachunku jest to jednak dziaanie opacalne. Ci, którzy z Tob pozostan,
bardziej si z Tob zwi. Przestaniesz by autorem tekstów publikowanych
na zwykej stronie internetowej, a staniesz si osob o okrelonych pogldach,
uczuciach i przemyleniach. Doczysz do swoich odbiorców i staniesz si jednym z nich — znajomym, czonkiem spoecznoci.
Komentarze to jednak tylko jedna z metod komunikowania si czytelników
stron z ich twórcami i dzielenia si opiniami w ramach spoecznoci. Rzeczywista
zmiana w zakresie budowania spoecznoci ze swoich odbiorców dokonaa si
dopiero za spraw mediów spoecznociowych.
Dla autorów stron internetowych najwaniejszymi serwisami tego typu s
Facebook, Twitter i LinkedIn. Kady z nich ma swoje zalety i kady suy innemu celowi.
Prawdopodobnie korzystasz ju z Facebooka i za jego porednictwem podtrzymujesz znajomoci ze starymi przyjaciómi i wspópracownikami. Po uruchomieniu wasnej strony internetowej powiniene utworzy na Facebooku stron
dla jej fanów, dziaajc dokadnie na tej samej zasadzie co Twoje zwyke konto
w tym serwisie. Bdziesz móg korzysta ze statusów i informowa znajomych
o tym, e opublikowae wanie nowy post. Bdziesz móg równie rozpoczyna
rozmowy powicone zagadnieniom wanym dla czonków swojej spoecznoci.
Przede wszystkim jednak bdziesz móg zobaczy, kto czyta Twoje teksty, a Twoi
czytelnicy bd mogli zobaczy Ciebie. W ten sposób buduje si znacznie mocniejsze wizi z czytelnikami oraz pomaga si zacienia relacje midzy poszczególnymi czonkami spoecznoci.
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Podobnym serwisem jest LinkedIn, cho jego autorzy pooyli wikszy nacisk
na budowanie relacji profesjonalnych. Jeeli zamierzasz publikowa teksty o charakterze komercyjnym, z pewnoci powiniene zaoy tam profil swojej strony
i firmy. Takie konto nie zaszkodzi oczywicie równie wtedy, gdy masz zamiar
pisa o swojej pasji. To kolejne wane ogniwo czce Ci z Twoj spoecznoci.
Ja korzystam z obu wspomnianych wyej serwisów, jednak ostatnio najwicej
uwagi powicam Twitterowi. Korzystam nawet ze specjalnej aplikacji, która
automatycznie wywietla moje tweety jako nowe statusy w moim profilu na
Facebooku (rysunek 2.3).

Rysunek 2.3. Twitter pomaga mi budować moją markę osobistą i prowadzić bezpośrednie
rozmowy z członkami mojej społeczności. Poza tym na mojej stronie profilowej w tym
serwisie udało mi się zamieścić również wiele innych elementów, takich jak tweety
sponsorowane, ogłoszenia, moje najświeższe komunikaty, linki do wpisów na blogu,
adresy URL oraz wtyczki moich produktów
Dla wydawcy internetowego Twitter jest narzdziem, które pozwala podnie
kurtyn i pokaza swoim odbiorcom, jak wszystko wyglda od kuchni. Wpis na
blogu to tekst bardzo solidnie przygotowany i starannie napisany, natomiast
tweet ma zdecydowanie bardziej spontaniczny charakter. W ten sposób moesz
komunikowa zarówno wane informacje (na przykad dotyczce wprowadzenia
na rynek nowego produktu), jak i co zupenie prozaicznego (na przykad informacj o tym, co jesz akurat na lunch). Kady taki post zblia Ci odrobin do
Twoich odbiorców.
Poniewa uytkownicy obserwujcy Ci na Twitterze mog kierowa do
Ciebie wiadomoci w sposób bezporedni i publiczny, a take otrzymywa od
Ciebie odpowiedzi, z pewnoci korzystanie z tego serwisu przyczyni si do zacienienia relacji. Nie sdz, aby istniao jakiekolwiek inne narzdzie pozwalajce równie skutecznie budowa spoeczno, a przecie to nie jedyna zaleta
tego serwisu.
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Moesz skorzysta równie z twitterowych gadetów i automatycznie publikowa na swoim blogu wszystkie wysane przez Ciebie tweety, tweety na Twój
temat napisane przez innych, wreszcie tweety powicone tematowi, którym si
zajmujesz. To niezwykle wartociowe i dynamiczne treci, dostpne zupenie
bezpatnie. Moesz tak ustawi swój kana RSS, aby kierowa treci bezporednio na Twoje konto twitterowe. Dziki temu uytkownicy tego serwisu bd
bezzwocznie informowani o wszelkich nowych treciach na Twojej stronie.
Moesz równie uwzgldni reklamy oraz linki partnerskie i zarabia dziki
Twitterowi jeszcze wicej.
To niezwykle wartociowe narzdzie, penice rol spoiwa dla czonków Twojej
spoecznoci.
Tego rodzaju spoeczno stanie si fundamentem, który na duszy czas zapewni bezpieczne oparcie wszystkim Twoim dziaaniom.

Siedem kluczowych czynników sukcesu
W niniejszym rozdziale staram si przedstawi dwa najwaniejsze warunki sukcesu w sieci. Naleaoby chyba jednak stwierdzi, e s to dwa kluczowe warunki
sukcesu we wszelkich dziedzinach ycia:
1. Rób to, w czym jeste najlepszy.
2. Rób to, co kochasz.
W moim przekonaniu jeli kto spenia oba te warunki, musi si mocno postara, aby nie odnie sukcesu. Przyjemno i poczucie satysfakcji pynce z takiej
aktywnoci motywuj czowieka do dziaania nawet w chwilach, w których sukces wydaje si bardzo odlegy.
Jeeli zawodowo zajmujesz si czym, o czym wiesz wicej ni wikszo
ludzi, dysponujesz niezbdnymi aktywami do generowania zysków.
To bardzo prosta zasada. Dziki niej wybór zagadnienia, któremu powicasz
swoj dziaalno online, a nastpnie wybór podtematu staj si niezwykle atwymi decyzjami. Zdecydowanie atwiej bdzie Ci równie zgromadzi wokó
swojej strony spoeczno internautów. Bdziesz wchodzi w interakcj z ludmi
takimi jak Ty, podzielajcymi Twoje zainteresowania, obawy i cele. Mona powiedzie, e kadego kolejnego dnia bdziesz pracowa z takimi ludmi, jakich
dobieraby sobie do grupy przyjació. Czy czsto spotykasz si z tego rodzaju
sytuacj w tradycyjnych miejscach pracy?
Powysze dwie zasady stanowi fundament sukcesu, to jednak nie wszystko,
co mona na ten temat powiedzie. Na podstawie wasnych dowiadcze z rozwijaniem dziaalnoci powiconej recenzjom gier komputerowych w firm
wart miliony dolarów oraz rozmów z wieloma innymi odnoszcymi sukcesy
przedsibiorcami internetowymi udao mi si zidentyfikowa siedem kluczowych
czynników sukcesu. Wszystkie maj wspólny punkt wyjcia. Oczywicie, przede
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wszystkim powiniene si koncentrowa na tym, co czyni Ci wyjtkowym i co
sprawia Ci rado, potem jednak powiniene postpowa zgodnie z poniszymi
wskazówkami.

1. MUSISZ MARZYĆ
Wszyscy przedsibiorcy, których poznaem, o czym marzyli. W zasadzie naleaoby stwierdzi, e mieli mnóstwo rónych marze . W niektórych ze swoich
wizji leeli na sonecznej play, a lekka fala obmywaa im palce u stóp. Martwili
si tylko tym, czy woda nie zabierze ze sob ich drinka.
Jednak to nie to marzenie popchno ich do rozpoczcia wasnej dziaalnoci.
W marzeniach o bogactwie materialnym, komforcie i yciu na okrelonym poziomie nie ma nic zego. Z pewnoci moesz chcie w pewnym momencie to
wszystko osign. To jednak cel, a nie mechanizm napdzajcy Twoje dziaania.
Funkcj mechanizmu peni marzenie o tym, by robi to, co stanowi Twoj
prawdziw pasj.
Nawet leenie na play prdzej czy póniej moe si znudzi. Pewnie troch
to potrwa, jednak po jakim czasie sama myl o kolejnej wycieczce nad morze
stanie si równie nieprzyjemna jak myl o koniecznoci powrotu do pracy po
weekendzie. Wanie dlatego emeryci, którzy na stare lata przenieli si do Miami,
nadal nie rozstaj si ze swoimi firmami, a od czasu do czasu paraj si dodatkowo konsultingiem. Dlaczego miaby przesta pracowa, skoro praca sprawia
Ci przyjemno?
O takie marzenie chodzi. Gdyby udao Ci si je zrealizowa, kadego ranka
wyskakiwaby z óka peen energii, by chwyci dzie za rogi. Wikszo z nas
niestety tej energii nie ma. Wikszo z nas nie zajmuje si tym, do czego zostalimy stworzeni. Jeli nie realizujesz swojej pasji, jeeli nie yjesz swoim marzeniem — to niestety naleysz wanie do tej wikszoci, przynajmniej na razie.
Nie zawsze atwo jest rozpozna swoje marzenie i zacz je urzeczywistnia,
na ogó jednak mona to zrobi bez wikszych trudnoci. Wikszo z nas ma
wicej ni jedno marzenie i wicej ni jedn pasj. Kiedy z mioci do gier komputerowych stworzyem popularn stron internetow, skoncentrowaem si na
czym innym, co równie sprawia mi olbrzymi przyjemno — na zakupach.
Tak, nie bd zaprzecza. Satysfakcj sprawia mi nie tylko dwik brzdk!
wiadczcy o tym, e oto zarobiem kolejne pienidze. Uwielbiam równie dwik
brzdk!, który rozlega si, kiedy wydaj pienidze — szczególnie gdy kupuj
co na wyprzeday. Po stworzeniu strony WorldVillage.com rozpoczem prace
nad stron DealofDay.com, która pomaga ludziom odnajdywa okazje cenowe.
Obecnie strona notuje 25 tysicy odwiedzin dziennie i nieustannie si rozwija.
Od tamtej pory sprawy cay czas przybieraj coraz lepszy obrót i nie sdz,
aby wynikao to wycznie z przypadku. Jestem przekonany, e kiedy zajmujesz
si tym, do czego zostae stworzony, nowe moliwoci pojawiaj si same z siebie. Oczywicie nic nie jest proste i wszdzie czaj si potencjalne niebezpiecze stwa, jednak otwierajca si przed Tob cieka jest Twoj ciek — za-
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prowadzi Ci tam, dokd chcesz dotrze, a Ty po drodze bdziesz mia poczucie,
e robisz to, co powiniene robi.
Nie bdzie to jednak jedyna cieka, któr bdziesz poda. Czas pynie, a wraz
z jego upywem zmieniaj si pasje. Zaczynaem od moich ulubionych gier komputerowych i zajcie to nadal sprawia mi rado, dzisiaj jednak realizuj znacznie bardziej ambitn misj. Rozwijamy si, dojrzewamy i zmieniamy.
Bez wzgldu na to, czy dopiero zaczynasz dziaalno w sieci i nie usyszae
jeszcze swojego pierwszego brzdk!, czy prowadzisz aktywno online ju od
pewnego czasu i chcesz zwikszy swoje dochody z tej dziaalnoci, odpowiedz
sobie na pytanie: „Czy robi to, co naprawd kocham?”. Uruchom stron powicon swojej najwikszej pasji i obserwuj, jak rado sprawia Ci jej budowanie.
Nie przejmuj si kwestiami finansowymi, zrób to dla samej frajdy. Moim zdaniem wykonywanie przyjemnej pracy w rodowisku tak yznym i bogatym jak
internet po prostu musi si sta ródem wielkich korzyci.

2. MUSISZ WIERZYĆ
Po zdefiniowaniu swojego marzenia musisz uwierzy, e dokonae waciwego
wyboru.
Musisz uwierzy, e Twoje ycie ma sens i cel. Przekonanie to moe przybiera najróniejsze formy. Ja wierz, e istnieje Bóg, który ma dla mnie okrelony
plan. Wszyscy musimy uwierzy, e nasze dziaania s suszne — i odpowiednie
dla nas samych. Dziki marzeniu i wierze zaczniesz obserwowa pierwsze efekty.
To wszystko nie zawsze dzieje si jednak tak, jak by tego chcia. Kada firma
przechodzi atwiejsze i trudniejsze okresy, wic równie Tobie zdarz si chwile,
w których Twoja wiara zostanie wystawiona na prób. Zdarzyo si to równie
mnie, kiedy zaczynaem.
Przystpujc do budowania strony, dysponowaem wsparciem inwestora.
Otrzymaem od niego 25 tysicy dolarów, dziki czemu mogem zrezygnowa
z pracy i przygotowa si do zarobienia pierwszego miliona. Gdy nadeszo lato,
z caej tej kwoty zostao mi 1,37 dolara.
Sytuacja wygldaa naprawd kiepsko i miaem uzasadnione powody, by myle, e powinienem zaj si czym innym. Byem jednak pewien, e ten projekt
pozwoli mi si realizowa. Po prostu to wiedziaem.
Wierzyem w to.
Mniej wicej tydzie póniej dostaem wiadomo e-mail od pewnego czowieka z Seattle. Nigdy dotd o nim nie syszaem, podobnie jak nie syszaem
o japo skiej firmie multimedialnej, któr ten mczyzna rzekomo reprezentowa.
Z treci wiadomoci wynikao, e jego firma chce kupi licencj na cz treci
publikowanych na mojej stronie i dostosowa je do potrzeb japo skiego rynku.
Doszedem do wniosku, e mógbym zarobi w ten sposób kilkaset dolarów
miesicznie. Zanim zdyem jednak cokolwiek zaproponowa, mczyzna zaoferowa 5 tysicy dolarów na miesic. Ostatecznie udao mi si podbi t stawk
do 7,5 tysica dolarów — zupenie nieoczekiwanie moja firma zostaa uratowana.
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Kto moe stwierdzi, e to ut szczcia. Ja jestem jednak odmiennego zdania. Gdybym nie wierzy, e wanie to powinienem robi, prawdopodobnie rzucibym to wszystko, jeszcze zanim otrzymaem tamt wiadomo. Kiedy wierzysz,
e robisz to, do czego zostae stworzony, róne rzeczy dziej si wokó Ciebie
same z siebie. Konsekwentnie trwasz przy swoich przekonaniach i ciko pracujesz nawet wtedy, gdy inni dawno by ju zrezygnowali.
Jeli chcesz odnie sukces, musisz wierzy, e Twoje ycie ma jaki sens i cel.
Nie suchaj tego, co mówi Ci znajomi. Nie suchaj krewnych, którzy próbuj
odwie Ci od Twoich zamiarów. Musisz uwierzy w to, co jest prawd: e
podasz waciw ciek. Kiedy ju j znajdziesz, nigdy z niej nie schod.

3. MUSISZ SIĘ PRZYGOTOWAĆ
Wiara i marzenia to kwestia nastawienia umysu, nie wymagaj one bowiem
wysiku fizycznego. Aby odnie sukces, musisz si jednak równie troch napoci — musisz si przygotowa.
Zanim zostaem mobilnym DJ-em, musiaem dowiedzie si wielu rzeczy
o niezbdnym sprzcie. Zanim wyjd na scen, przygotowuj slajdy. Zanim stworz nowy produkt, dowiaduj si, czego ludzie od niego oczekuj i co musz zrobi, aby znale najwiesze i praktyczne informacje, których potrzebuj.
Przygotowuj si.
Bez wzgldu na to, jakiemu zagadnieniu powicona jest Twoja strona internetowa, powiniene stara si zdoby najwiesz wiedz na dany temat. Musisz
wiedzie, jak rónicuje si dana dziedzina, kto odgrywa w niej najwaniejsze role
i jakie tematy ciesz si najwikszym wziciem.
To proces, który wymaga czasu — to wanie dlatego jest tak cenny. Informacje oferowane na Twojej stronie pozwalaj innym pomin ten etap nauki. Bez
wzgldu na to, czy jeste hydraulikiem, czy fotografem amatorem, Twoje dowiadczenie stanowi efekt wielu lat zgbiania wiedzy z danej dziedziny. To Twoje
aktywa. Teraz musisz si tylko dowiedzie, które elementy tych aktywów maj
najwiksz warto i w jakiej formie ludzie chcieliby je otrzymywa.
Przygotowania naley interpretowa jako inwestycj w siebie i swój sukces
— stanowi one zreszt jego nieodczny element.

4. MUSISZ DZIAŁAĆ
Przygotowania s niezbdne, jednak pocigaj za sob pewne ryzyko. Spotkaem
wielu ludzi, którzy kupowali ksiki, brali udzia w konferencjach i wiele deklarowali, a mimo to nigdy niczego nie osigali. Takie osoby cierpi na „parali
analityczny”.
Pamitaj, e nigdy nie bdziesz czu si wystarczajco przygotowany. Zawsze
mona si jeszcze czego dowiedzie, co przeczyta, co sprawdzi. Przygotowania sprowadzaj si w istocie do poszukiwania odpowiedzi na nastpujce pytania: „Ile s warte sowa kluczowe zwizane z tym podtematem? Ile osób kupio
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tego e-booka? Ile za niego zapacili? Czym bdzie si róni mój e-book?”. Kada
kolejna odpowied rodzi trzy nowe pytania.
W ko cu nadchodzi jednak moment, w którym musisz przej do dziaania,
nawet jeli nie czujesz si jeszcze na to gotowy.
W 2006 roku podjem wspóprac z moim przyjacielem Erikiem Holmlundem.
Postanowilimy stworzy razem internetowe reality show. Chcielimy uzyska co
na wzór programu The Apprentice1, planowalimy jednak skoncentrowa si na
marketingu internetowym. W kadym odcinku miaa wystpowa grupa przedsibiorców. Otrzymywaaby ona zadanie zwizane z jednym z aspektów budowania firmy w sieci. Odpadaby kandydat z najgorszym wynikiem. Sam pomys by
prosty, ale jego realizacja okazaa si wielkim wyzwaniem.
Eric mia pewne dowiadczenia w produkcji filmowej (cho wczeniej nie robi
nic na tak du skal), ale dla mnie to wszystko byo zupenie nowe. Nie mielimy pojcia, w co si pakujemy. Na przygotowania powicilimy dugie miesice.
Musielimy stworzy pomys na program, znale odpowiednich uczestników,
opracowa zadania, ustali, jak bdziemy dystrybuowa i promowa gotow
audycj, w jaki sposób zebra rodki potrzebne na produkcj oraz jak potem na
niej zarabia. Byo to olbrzymie przedsiwzicie, które wymagao wiele czasu
i wysiku.
W pewnym momencie musielimy rzuci si na gbok wod i sprawdzi, czy
popyniemy, czy te pójdziemy na dno. Popynlimy.
Chciabym móc Ci powiedzie, e sprawy zawsze przyjmuj taki obrót. Niestety rzeczywisto wyglda inaczej. Nie kade dziaanie ko czy si sukcesem.
Przedsibiorcy podejmuj ryzyko. Musisz umie zrobi to samo i najlepiej by
byo, gdyby jak najszybciej nauczy si ponosi poraki.
Bezczynno stanowi na ogó wynik oddziaywania strachu, rozumianego jako
„postrzeganie niesusznych argumentów jako argumentów uzasadnionych”.
Takie uczucie pojawia si, gdy uwierzysz w co, co jest kamstwem, gdy obawiasz
si tego, co mogoby si wydarzy. Podejmujc dziaanie, pokonujesz strach.

5. MUSISZ NAWIĄZYWAĆ RELACJE
Nie bez powodu ju w tak wczesnych fragmentach tej ksiki wspominam o znaczeniu budowania spoecznoci. To bardzo wany element Twojego sukcesu,
niestety atwy do przeoczenia.
Moe si wydawa, e przedsibiorcy — w szczególnoci przedsibiorcy
internetowemu — musi przypa w udziale samotny ywot. Na pocztku Twoja
firma bdzie skada si z Ciebie, Twojego komputera i… to by byo na tyle. By
moe bdziesz nawizywa e-mailowe kontakty z podwykonawcami, czyli na
przykad z copywriterami, projektantami graficznymi i programistami. Moe od
czasu do czasu gdzie zadzwonisz, aby szczegóowo wyjani, czego potrzebujesz;
raczej nie bdzie Ci jednak dane spotyka si z ludmi twarz w twarz — zabraknie
elementu, który sprzyja zacienianiu relacji w tradycyjnych przedsibiorstwach.
1

W Polsce emitowany pod nazw Trampolina — przyp. red.
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Nie bdzie to stanowio dla Ciebie problemu… przynajmniej przez pewien
czas. Jeli chcesz jednak odnie sukces, prawdziwy sukces, ta sytuacja musi
ulec zmianie. Internet, podobnie jak kada inna brana, krci si wokó relacji
z innymi. Sam przekonaem si o tym w najlepszy z moliwych sposobów.
W 2005 roku zako czyem prace nad pierwsz wersj mojego e-booka powiconego usudze AdSense. By to przewodnik po wszystkich strategiach korzystania z tej usugi reklamowej Google, które udao mi si z powodzeniem wykorzysta. E-book sprzeda si znacznie lepiej, ni oczekiwaem, wic zaczem
si zastanawia nad podjciem ambitniejszego wyzwania. Moja ona oraz mój
przyjaciel Jeff Walker zaproponowali, abym wzi udzia w seminarium Big
Seminar, organizowanym w Los Angeles przez Armanda Morina. Wówczas
wydawao mi si to nie najlepszym pomysem. To prawda, e uwaniej przyjrzaem si usudze AdSense dopiero wtedy, gdy podczas jakich warsztatów zobaczyem efekty uzyskiwane w ten sposób przez kogo innego, ale naprawd nie
nale do ludzi, którzy lubi siedzie w sali wykadowej i robi notatki. Mam
problem ju z samym siedzeniem.
Postanowiem jednak posucha rady bliskich i pojechaem. Na miejscu przekonaem si, e jestem ju w pewnym stopniu rozpoznawalny. Ludzie syszeli
o mojej ksice. Rozpoznawali mnie, poniewa zamieciem na stronie moje
zdjcie. Byem czonkiem spoecznoci, pomimo e w ogóle nie zdawaem sobie
z tego sprawy!
Ludzie, których poznaem na tamtej konferencji, pomagaj mi do dzi. Opowiadaj mi o strategiach, których samodzielne odkrycie i opanowanie zajoby mi
cae lata. Przedstawiaj mnie swoim odbiorcom, a ja przedstawiam ich moim
czytelnikom. Inspiruj mnie, ucz i pomagaj mi poszerza wiedz na temat
wszelkich aspektów rozwijania dziaalnoci internetowej. Niewykluczone, e
relacje nawizywane z ludmi, których spotykam podczas rónych warsztatów
i konferencji, stanowi najcenniejszy skadnik moich aktywów.
Zapomnij o konkurencji. Klientów na rynku wystarczy dla wszystkich. Nawizuj
znajomoci, rozwijaj przyjanie i oferuj warto, nie oczekujc niczego w zamian.
Po pewnym czasie przekonasz si, e wszystkie te inwestycje w relacje midzyludzkie zwróc Ci si z nawizk.

6. MUSISZ BRAĆ PRZYKŁAD Z INNYCH
Kiedy dysz do osignicia sukcesu, chciaby móc cieszy si nim jak najszybciej. Tak si niestety nie da. Jeeli pomin przypadki wielkich wygranych w loteriach, bogactwo oraz zwizana z nim swoboda pojawiaj si wycznie w wyniku uprzedniego dokonania inwestycji w postaci czasu i wysiku. Istniej jednak
pewne sposoby, aby zmniejszy ilo tych nakadów inwestycyjnych.
Jednym z najwaniejszych elementów przygotowa jest analiza dziaa podejmowanych przez innych ludzi.
Tylko nieliczne rzeczy na wiecie s zupenie nowe. Rozwój i wzrost maj raczej
charakter stopniowy i ewolucyjny, a nie skokowy. Nie ma nic zego w tym, e bie-
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rze si przykad z kogo, kto osign sukces, ani w tym, e kopiuje si jego strategi, uzupeniajc j o wasne, niepowtarzalne elementy.
Gdy udao mi si odnie sukces z AdSense, chtnie podzieliem si swoimi
dowiadczeniami z innymi, aby oni mogli osign to samo. Wczeniej sam korzystaem z pomocy, wic teraz nadesza moja kolej, aby wesprze innych.
Piszc t ksik, równie posugiwaem si pewnym wzorem, modelem. Model ten stosujemy obecnie wraz z moimi przyjaciómi z Morgan James Publishing,
by pomaga ludziom w publikowaniu ich pierwszych ksiek. Fakt opublikowania wasnej ksiki wyranie zwiksza wiarygodno jej autora, dziki czemu atwiej jest mu zosta wiodcym specjalist w swojej dziedzinie, stworzy stron internetow i korzysta na obu formach promocji.
Jeli co si sprawdza, to rób to samo. Jeli kto inny osiga sukcesy, naladuj go.
W dostarczaniu wzorów i modeli do naladowania znakomicie sprawdzaj
si mentorzy, którzy mog zaoferowa Ci wiedz, kontakty oraz pomoc w nawizywaniu relacji.
U mentora powiniene równie szuka jeszcze jednego kluczowego czynnika
Twojego sukcesu.

7. MUSISZ SIĘ ROZWIJAĆ
Jednym z moich pierwszych mentorów by profesjonalny coach biznesowy.
Jeszcze w 2005 roku udzieli mi bardzo prostej rady, któr bardzo le przyjem
— a si zaczem zastanawia, czy wie, o czym mówi.
Powiedzia mi, e mam sobie zorganizowa biuro.
Pracowaem wówczas w domu i bardzo mi to odpowiadao, wic biuro wydawao mi si tylko zbdnym wydatkiem. Mój mentor mia jednak racj.
Wynajem przestrze biurow i zatrudniem asystentk. Dziki temu przestaem si tak bardzo stresowa, podniosem swoj wydajno i zaczem wicej
zarabia (wzrost zarobków z nawizk pokry koszty zwizane z utrzymaniem
biura). Kady kolejny pracownik, którego zatrudniem od tamtej pory, zarabia
dla mnie dodatkowe pienidze.
Do najpowaniejszych wyzwa stojcych przed przedsibiorc marzcym
o sukcesie naley konieczno wyrzeczenia si pewnych rzeczy. Musisz sam wrczy sobie wypowiedzenie z penienia obowizków, którymi nie powiniene zajmowa si osobicie. Powiniene zajmowa si wycznie tym, co Ci najbardziej
odpowiada i co generuje najwiksze przychody.
Pozostae obowizki moesz przekaza komu innemu.
Zdaj si na outsourcing. Zatrudnij pracowników i freelancerów. Nawi wspóprac z ludmi posiadajcymi kompetencje, których Tobie brakuje. Czasami
bdziesz w stanie znale ochotników, którzy zgodz si pracowa bez wynagrodzenia, a na przykad w zamian za darmowe oprogramowanie, moliwo zdobycia dowiadczenia lub zaprezentowania si przed Twoimi odbiorcami. Jeli chcesz
si rozwija, nie moesz sta w miejscu — i nie moesz wszystkiego robi sam.
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Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi

W tym rozdziale staraem si przedstawi warto Twojej wyjtkowoci. Opisaem równie siedem kluczowych czynników niezbdnych do otwarcia bram
sukcesu. W kolejnych piciu rozdziaach przedstawi najskuteczniejsze sprawdzone metody wykorzystywania tej wyjtkowoci jako róda dochodów z dziaalnoci w sieci.
Zacznijmy od fundamentu wszelkiego sukcesu internetowego, czyli od treci.
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