
Kompletny system biznesu internetowego 

 

5 kroków do zarabiania 
w domu przez internet 

 

Poznaj sekret tworzenia 

kompletnego biznesu 

internetowego 



Gratuluję Ci 

Przed Tobą raport, dzięki 
któremu stworzysz swój 

biznes w oparciu o internet 
i zaczniesz zarabiać. 

5 kroków do zarabiania w domu przez internet 

Poznaj sekret tworzenia kompletnego biznesu 
internetowego 

 

UWAGA! Wprowadź w życie ten raport i odbieraj 

comiesięczne prowizje od poleconych przez Ciebie 

osób. Non-Stop. Każdego miesiąca! 

 

Wspaniale! Właśnie masz możliwość uruchomić swój 

"Zautomatyzowany proces sprzedaży", który zapewni prowizje 

24/7 (nawet wtedy gdy śpisz)! 

 

Na końcu niniejszego raportu znajdziesz szczegółowe 

informacje i instrukcje krok po kroku. 

 

 



Krok 1 Niezawodny hosting 
Serwer jest to "miejsce w internecie" na którym możesz umieścić swoje strony, tak 

aby inni użytkownicy mogli je odwiedzić. 

 

Na serwerze możesz umieścić np. bloga i zacząć budować swój wizerunek eksperta. 

Pisząc artykuły na blogu budujesz dodatkowy, darmowy ruch, który zmienia się w 

listę mailingową. 

 

Dodatkowa korzyść to fakt, że edukując czytelników stajesz się dla nich autorytetem. 

Jedną z silniejszych reguł wywierania wpływu na kupujących jest właśnie siła 

autorytetu. 

"One Click Install" to instalatory aplikacji typu "jedno kliknięcie do 

zainstalowania". Nawet jeśli nie wiesz co to baza danych i nie zatrudniasz 

programistów to i tak poradzisz sobie z instalacją aplikacji dzięki temu 

konfiguratorowi. 

 

Aktualnie mamy 110 aplikacji podzielonych na 6 kategorii. Wszystkie są gotowe 

do zainstalowania za pomocą jednego kliknięcia. 



Krok 2 Potężny autoresponder 
Autoresponder to narzędzie do budowania listy mailingowej. Żeby klient kupował od 

Ciebie musi Ci zaufać. 

 

Być może czytałeś o tym w 11 książkach o sprzedaży. To prawda, ale czy autor 

napisał Ci Jak to zrobić? 

 

Według badań obserwatorzy potrzebują około 8 kontaktów z ofertą, żeby 

otworzyć portfele. 

 

Dlatego w pakiecie przygotowaliśmy dla Ciebie innowacyjny autoresponder, który z 

automatu będzie budował relacje z każdym zainteresowanym. 

 

To oznacza, że raz napisane przez Ciebie emaile staną się Twoją prywatną armią 

sprzedawców. 

Pomyśl tylko jakie to daje Ci możliwości. 

 

Gdy chcesz przekonać znajomą, żeby poszła na konkretny film do kina nie używasz 

tylko jednego argumentu. Przekonujesz ją czasami kilka dni używając wielu 

argumentów. 

 

Dlaczego sprzedając mielibyśmy postępować inaczej? 

 

To narzędzie pozwala przekonywać do zakupu z automatu. Nie je, nie pije, nie kłóci 

się o podwyżkę. Nasz autoresponder to sekretarka i przedstawiciel handlowy w 

jednym. 

 

Nie gotuje jeszcze obiadów, ale pracujemy nad tym. 



Krok 3 Kreator stron przechwytujących 
Jeśli kiedykolwiek miałeś problemy ze stworzeniem skutecznej strony 

przechwytującej to zapomnij o tym. 

• Wyobraź sobie ile czasu jesteś w stanie zaoszczędzić mając do swojej 

dyspozycji prosty system generowania stron internetowych. 

• Teraz możesz przy pomocy kreatora tworzyć strony internetowe w mniej niż 

15 minut. 

• Spośród gotowych szablonów wybierzesz ten, który najbardziej Ci odpowiada 

i po prostu wypełnisz go treścią. 

• Zbudujesz strony docelowe i szybko przeprowadzisz kampanie 

marketingowe. 

• Nie wymaga to od Ciebie wiedzy technicznej. Zresztą nie musisz mi wierzyć 

na słowo. 

MASZ DO WYBORU 350+ GOTOWYCH ELEMENTÓWPODZIELONYCH NA 

13 KATEGORII... 

Wybierz te z których zbudujesz swoją stronę WWW. 

To proste i działa jak kopiuj – wklej. 

Krok 4 Formularze zapisu i Pop-up 
Wykorzystaj moc wyskakujących okienek i widgetów do budowy listy e-

mailowych. 



 

... i zrób to bez jakiejkolwiek wiedzy technicznej w Kreatorze Pop-up. 

 

Po prostu wstawisz na stronę lub bloga jedno z gotowych wyskakujących okienek. 

Ustawisz jego właściwości, np. to ile razy w przeciągu ilu dni ma pojawić się 

użytkownikom. 

 

Wszystko robisz bez wiedzy technicznej ponieważ dla Twojej wygody zrobiliśmy 

kreator instalacji. 

 

 

POZYSKUJ 15% WIĘCEJ KONTAKTÓW 

 

NA LISTY ADRESOWE NIC DODATKOWO NIE ROBIĄC 

 

 

Krok 5 Strony i tunele sprzedażowe 
Zbudujesz całe tunele sprzedażowe 



Chcesz zegarek na stronie i 

odmierzać czas do końca 

promocji?   

Żaden problem, po prostu ustaw 

odliczanie. 

 

Odzyskasz ruch i zarobisz więcej 

DOWNSELL 

Użytkownik odwiedził Twoją stronę ale próbuje z niej wyjść. 

Wyświetlisz mu wtedy blokadę wyjścia... 

 

Jeśli użytkownik kliknie na: "zostań na stronie" to zostanie przekierowany na 

dowolnie wybraną przez Ciebie inną stronę, 

na której możesz np. umieścić formularz zapisu na newsletter albo 

zaproponować jednorazową ofertę w super cenie. 

UPSELL 

Około 30% osób które kupią pierwszą tańszą ofertę kupi również droższą i dopłaci 

Ci pieniądze za coś dodatkowego. 

 

To działa naprawdę super. Nie musisz mieć wiedzy technicznej aby zbudować upselle 

w naszym kreatorze. 

 

Po prostu połącz dwie strony OFERTA -> UPSELL prostym linkiem i ciesz się z 30% 

większych zysków. 

Kompletny system biznesu 

internetowego, który automatyzuje i 

optymalizuje wszystkie Twoje akcje 

marketingowe. 
 

Jednak zanim pokażę Ci jak zrobić z tego raportu maszynkę do zarabiania 

pieniędzy 24/7, musisz wiedzieć że: 



Inwestycja w profesjonalne narzędzia, które są potrzebne do tworzenia internetowego 

imperium to koszt rzędu 983 zł miesięcznie. Zakładając, że znajdziesz takie, które będą 

ze sobą współdziałały. Skompletowanie każdego z tych narzędzie byłoby czasochłonne 

i kosztowne. 

Teraz możesz mieć te wszystkie narzędzia w jednym potężnym systemie. Ty zajmiesz 

się biznesem, a sprawy techniczne pozostawisz nam. 

 

 

 

 



 



GetALL.pl to platforma dla osób, które chcą znacznie zwiększyć rentowność 

promocji Internecie, a brakuje im czasu lub umiejętności technicznych do 

korzystania z najnowszych narzędzi. 

 

Całościowy system marketingowy, który automatyzuje i optymalizuje wszystkie 

akcje marketingowe. 

 

Żadna złotówka się nie zmarnuje.  

 

W przeciwieństwie do pojedynczych skryptów i narzędzi prowadzenia kampanii 

reklamowych, GETALL jest bardzo prosty w obsłudze, nawet dla początkującego, 

a jednocześnie przebija każdy inny funkcjonalnością i zaawansowanymi 

możliwościami. 

Najkorzystniejsza jest przy tym cena tego wszystkiego. Łączna inwestycja za te 

wszystkie narzędzia, które zarobią dla Ciebie setki, czy tysiące złotych to jedynie 47 

zł/miesiąc. 

W przybliżeniu jest to 1,5 zł dziennie, czyli system który będzie generował Tobie 

pieniądze jest w cenie jednego pączka dziennie. 

Dodatkowo przez 30 dni możesz korzystać z tych narzędzi i wypróbować 

wszystko za symboliczną złotówkę! 

Poznaj najważniejsze korzyści jakie płyną z posiadania i używania GetAll, 

systemu do zarabiania i budowania imperium internetowego. 

 

 Stworzysz wizerunek eksperta marketingu internetowego, nawet jeśli nie masz 

wiedzy technicznej. Teraz zrobisz ogromne wrażenie już od 1 dnia 

używania systemu. 

 Dzięki GetAll wszystko staje się proste i przyjemne do zrobienia, a przy tym 

daje mnóstwo frajdy. W łatwy sposób stworzysz profesjonalne strony 

internetowe w zaledwie kilka kliknięć. Już nigdy umiejętności techniczne nie 

będą Tobie potrzebne. 

 Za sprawą najlepszych narzędzi na rynku dotrzesz ze snajperską precyzją do 

osób zainteresowanych współpracą z Tobą lub zakupie od Ciebie produktu. 

Zarobisz znacznie szybciej, znacznie więcej. 

 Zobaczysz, że zarabianie w internecie wcale nie jest takie trudne. Z 



kompleksowym systemem wszystkie sprawy techniczne masz już zrobione. 

Ty za to skupiasz się na zarabianiu pieniędzy. 

 Poprawisz swoje wyniki w sprzedaży internetowej. Dzięki zaawansowanym 

narzędziom zoptymalizujesz swój proces działania. Od tej chwili żadna 

złotówka Ci nigdzie nie umknie. 

 

Nareszcie będziesz mieć wszystko to co potrzebujesz aby zarabiać w internecie. 

GetAll to nowoczesny i kompleksowy system, dzięki któremu pozyskasz nowych 

partnerów i sprzedaż więcej produktów w dowolnym biznesie. Do tego 

wszystkiego nie potrzebujesz wiedzy technicznej. 

Wypróbuj przez 30 dni za 1 zł 
 

Konto możesz usunąć w każdej chwili bez konsekwencji. Nie podpisujemy 

długoterminowych umów do których utrzymywania jesteś później zmuszany. W pakiecie 

testowym otrzymujesz dokładnie to za co po 30 dniach zapłacisz - jeśli zdecydujesz się na 

zostawienie swojego konta i pozostanie z nami. Jeśli jednak uznasz, że narzędzia nie są dla 

Ciebie (co jest mało prawdopodobne) to piszesz do nas jedną wiadomość przed upływem 

okresu testowego i bez żadnych konsekwencji Twoje konto zostaje usunięte. 

Dlaczego więc pobieramy 1 zł, a nie dajemy pakietów testowych za DARMO ? 

Robimy to ponieważ sami wiele razy chcieliśmy przetestować różne usługi i pomimo tego, że 

testowanie było bezpłatne to usługi w pakiecie testowym były ograniczone. Wiemy doskonale 

jak denerwujące są te limity w pakietach testowych i właśnie dlatego nie limitujemy naszych 

usług w okresie próbnym. Aby zapobiec nadużyciom i zakładaniu kilku kont testowych przez 

jedną osobę pobieramy 1 zł opłaty weryfikacyjnej. 

TO LEPSZE NIŻ GWARANCJA SATYSFAKCJI Normalnie serwisy dają Ci gwarancję 

satysfakcji, czyli aby przetestować ich usługi na początku musisz zapłacić pełną kwotę za 

usługę. Jeśli coś Ci się nie spodoba to otrzymujesz zwrot. U nas nie musisz płacić pełnej kwoty 

żeby przetestować wszystkie możliwości pakietu. 

Kliknij i przetestuj swój pakiet 
 

Misją GetALL od początku istnienia jest dać kompleksowy zestaw narzędzi do 

działań w Internecie w przystępnych cenach dla każdego. Dzięki połączeniu kilku 

usług w jeden system jesteśmy w stanie dać możliwości wykorzystania narzędzi jakie 
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nie oferuje nikt inny. 

Dodatkowo często cena całego pakietu z narzędziami, jest mniejsza niż tylko jedno 

narzędzie kupione osobno gdzieś indziej. 

Mamy wielu klientów, którzy na początku podchodzili sceptycznie do pakietów 

usług, ale gdy zobaczyli jakie możliwości daje połączenie wszystkiego w jedno - 

zmienili zdanie. 

Mamy nadzieję, że Ty również pokochasz połączone usługi w GetALL.pl, 

dlatego odbierz pakiet testowy tutaj 

 

Oto jakie opinie napisali inni: 
 

ADRIAN KOŁODZIEJ 

Zacznę od początku i od tego jak przystawiłem 

jednemu z właścicieli GetALL pistolet do skroni, 

aby wysłał mi testową wersję (oczywiście żartuję 

z tym pistoletem:). 

 

Łukasz jest jednym z moich najlepszych klientów 

konsultacyjnych i współpracujemy od kilku lat. 

Wiem, co robi, mam wgląd do jego pracy, więc 

mam okazję obserwować jego kampanie, oraz 

oprogramowanie. 

 

Pewnego dnia, logując się na jego konto sieci reklamowej zauważyłem coś, co nigdy 

wcześniej nie widziałem u nikogo. System, który potrafił z bardzo dużą dokładnością 

powiedzieć, która reklama jest rentowna, oraz który materiał promocyjny naprawdę 

sprzedaje. 

 

Wyobraź sobie duży lejek do którego wkładasz 30 różnych metod promocji produktu, 

a oprogramowanie mówi dokładnie KTÓRY rodzaj reklamy jest skuteczny! 

 

Co zrobiłem? Zacząłem namawiać autora, aby koniecznie wysłał mi całe 
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oprogramowanie. Oczywiście nie chciał tego robić, ponieważ napisanie takiego 

kombajnu kosztuje kilkanaście tysięcy. Powiedziałem wprost: daj mi ten soft...nie 

liczy się cena!. Cholera... nadal odmawiał. 

 

Potrzebowałem tego, aby dokładnie wiedzieć które metody promocji, które emaile, 

które źródła ruchu są najskuteczniejsze. W końcu Łukasz podarował mi jedną 

licencję i wtedy niejako zmusiłem go do tego, aby podzielił się oprogramowaniem z 

innymi wiesz co Łukasz... to jest tak dobre, że nie możemy tego trzymać tylko dla 

siebie. Zgodził się. 

 

Przez ostatnie tygodnie testowałem oprogramowanie, ciągle wynajdowałem nowe 

rzeczy jakie chciałem w nim mieć i dokładnie w taki sposób dziś powstało JEDYNE 

tak kompletne narzędzie, które potrafi ZAOSZCZĘDZIĆ fortunę i zwiększyć zyski 

każdej firmy natychmiast. Możesz nim podwoić, a nawet potroić swoje dochody...a 

wszystko dzięki temu, że kiedyś przystawiłem autorowi lufę do skroni i wymusiłem 

na nim sprzedaż!" 

 

PIOTR MICHALAK 

Kiedy zobaczyłem ofertę programu Getlead, 

pomyślałem, że to coś, czego brakowało naszej 

firmie w marketingu internetowym od lat. 

 

Istniały systemy, które zapewniały tego rodzaju 

funkcjonalność, jednak skierowane były pod 

potrzeby rynku amerykańskiego albo po prostu 

wypadały słabo i nie działały w praktyce. 

Musiałem jednak wraz z całym naszym 

zespołem wpierw przetestować Getlead zanim 

orzeknę o jego przydatności. 

 

Przede wszystkim Getlead jest skierowany do firm, które prowadzą w internecie 

konkretną działalność związaną z marketingiem bezpośrednim: pozyskują zapisy na 

listę adresową (squeeze page itp.), zapytania ofertowe ze strony (landing page) lub 

prowadzą bezpośrednią sprzedaż produktów przez strony produktowe (salesletter, one 

page...). 



Narzędzia typu Google Analytics, ich optymalizator treści i linki UTM dają wiele 

możliwości monitorowania tego typu działalności, jednak bywają nie dość dokładne i 

przy tym niewygodne, o czym przekonało się wielu doświadczonych marketerów. 

 

Jesteśmy po paru pierwszych miesiącach testów Getlead. Zespół Getlead reagował 

żywo na nasze zgłoszenia i system był rozwijany na bieżąco pod nasze potrzeby. 

Przepuściliśmy przezeń w tym czasie 23502 kliknięcia. Poznaliśmy logikę systemu 

podzielonego na kampanie, grupy linków, linki oraz dwa rodzaje celów - "sprzedaże" 

i "akcje", które ponadto można podzielić na prowadzące do nich kroki i monitorować 

cały lejek sprzedażowy. 

 

Warto zaznaczyć, że Getlead oferuje moduł do split testów, czego od czasu 

zamknięcia systemu Google Website Optimizer nie mieliśmy rozwiązanego w 

zadowalający sposób - oferowane było jedynie zbyt proste dla nas rozwiązanie w 

systemie Analytics lub kosztowne rozwiązania innych firm. 

 

Obecnie planuję uczynić z Getlead główne centrum monitorowania statystyk i 

konwersji dla całej naszej firmy. Jest to rozwiązanie trafione w potrzeby firmy 

prowadzącej marketing bezpośredni (direct marketing) w internecie. 

BARBARA BORYCKA 

Zaawansowane testowanie skuteczności kampanii 

reklamowych, które nie były dostępne nigdy dotąd w 

jednym miejscu. 

 

GetLead to spełnienie marzeń każdego marketera i 

przedsiębiorcy, który chce mądrze inwestować swoje 

pieniądze na reklamę. 

 

GetLead umożliwia zaawansowane testowanie 

skuteczności kampanii reklamowych, które nie były 

dostępne nigdy dotąd w jednym miejscu. 

Oprogramowanie pozwala z dokładną precyzją 

stwierdzić, w które reklamy warto dalej inwestować 

pieniądze, bo przynoszą największy zysk, a z których 

jak najszybciej musimy zrezygnować, bo są nieefektywne i nieopłacalne. 



 

Wiele praktycznych funkcjonalności jak m.in. zaawansowane split testy A/B, opcja 

lokalizacji, podsumowanie sprzedaży sprawia, że GetLead jest niezbędnym 

narzędziem dla każdego, kto prowadzi kampanie reklamowe w internecie i zależy mu 

na skuteczności. 

 

Z pewnością GetLead będzie jednym z najbardziej pożądanych oprogramowań w 

branży e-biznesu." 

 

WEJDŹ TUTAJ I STWÓRZ KOMPLETNY SYSTEM 

BIZNESU INTERNETOWEGO, I ZARABIAJ 

http://stanekjacek.pl/tu/NarzedziaMarketera/
http://stanekjacek.pl/tu/NarzedziaMarketera/

