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Ten  e-book przeznaczony jest dla osób, które chcą budować biznes przy
użyciu internetu, a przede wszystkim dla osób, które chcą wprowadzić
automatyzację biznesu w oparciu o narzędzia, które będą pracowały za nas
24h/ dobę .
 
W tym e-booku podzielę się z Tobą swoją zdobytą wiedzą oraz
doświadczeniem, które zdobyłem w ostatnie 7 lat działania w branży
marketingu internetowego.
 
Więc nawet jeśli nigdy nie budowałeś w swoim życiu biznesu online, to dzięki
temu e-bookowi będziesz w stanie szybko stworzyć coś kompletnie nowego i
swojego, z czego będziesz czerpać korzyści przez długie lata, nawet wtedy,
gdy będziesz na wakacjach!
 

CZEGO SIĘ DOWIESZ i NAUCZYSZ Z TEGO E-BOOKA ?
 

⇨ Jakie narzędzia są Ci dzisiaj potrzebne
⇨ Jak narzędzia pomogą Ci rozwinąć skrzydła w biznesie online
⇨ Jakie narzędzia wybrać, aby były skuteczne
⇨ Otrzymasz gotowe rozwiązanie na przeniesienie biznesu do internetu
⇨ Poznasz narzędzia, które zautomatyzują Twój biznes 
⇨ Dostaniesz również unikalną możliwość wejścia w posiadanie 
 profesjonalnych narzędzi wraz z pełnym wsparciem.
⇨ Poznasz również w dużym skrócie historię mojego życia, dzięki której 
 dowiesz się, dlaczego dziś używam narzędzi i polecam to również Tobie

 
GOTOWY -GOTOWA?

A więc zapraszam Cię do prawdziwego świata ONLINE opartego o narzędzia,
ale zanim przejdziemy do narzędzi, poznaj moją krótką historię
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Przez ostatnie 7 lat z powodzeniem buduję różne biznesy przy
użyciu internetu.

W jednym z projektów wykorzystując internet i narzędzia,
wygenerowałem w 3 lata obrót na łączną kwotę 2 198 298 zł 

Zanim jednak przejdziemy do mojej historii, powiem Ci
w kilku słowach, dlaczego dałem sobie prawo do tego,

aby doradzać Ci w kwestii budowania biznesu
internetowego.
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Dlaczego daję sobie prawo aby Ci
doradzać w tej kwestii:
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Jestem współtwórcą projektu i platformy edukacyjnej
Onl@jnersi

Jestem specjalistą oraz ekspertem w budowaniu wizerunku, oraz
marki własnej w social mediach

Jestem ekspertem w branży marketingu internetowego i
marketingu sieciowego budowanego przez internet
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W projekcie marketingu sieciowego, w którym działam na chwilę
obecną, wprowadziłem osobiście 122 osoby

W kolejnym projekcie opartym o program afiliacyjny, już w
pierwszym tygodniu działania zbudowałem sieć liczącą  63 osoby,

zajmując przy tym 6 miejsce w rankingu światowym 
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Cześć, nazywam się Jacek Stanek 
Pisząc ten praktyczny e-book mam 45 lat i do tej pory w swoim życiu robiłem
wiele różnych czynności oraz nauczyłem się wiele zawodów.
Gdy miałem 14 lat założyłem swój zespół muzyczny, w którym grałem przez
kolejne 27 lat na różnych imprezach, w tym czasie również zdobyłem zawód
kucharza, jednak ten zawód nie mógł dać mi wolności, którą uwielbiam, więc w
wieku 19-tu lat otworzyłem swoją pierwszą działalność gospodarczą, w której
bywało różnie. 
W trakcie mojej ziemskiej przygody, trafiłem na kilka lat na budowę, kiedy to mój
biznes się posypał. Na początku pracując jako pomocnik dekarza zrobiłem
wszystkie potrzebne kursy i zmieniłem stanowisko na montera   pokryć
dachowych. 
Było super i nawet pokochałem tą pracę, którą często wykonywałem na bardzo
dużych wysokościach, ale przyszedł dzień, kiedy życie kolejny raz mnie
zweryfikowało i położyło mnie tym razem do łóżka na 3,5 roku.
Tak, uszkodzenie kręgosłupa spowodowało niedowład nóg. 
Nie poddałem się i jak zawsze spragniony aktywnego życia, dałem sobie słowo,
że nie ważne jak, ale wyjdę z tego i tak też się stało.
W trakcie przywracania swojego zdrowia do stanu wystarczającego na
samodzielne poruszanie się, uczyłem się obsługi komputera, bo widziałem że do
pracy fizycznej już nie wrócę, bo mój kręgosłup na to nie pozwoli. 
Kiedy się podniosłem, powróciłem do uruchomienia działalności handlowej, którą
zaczęliśmy na nowo razem z moją żonką i tak działaliśmy przez kilka ładnych lat,
w których były i wzloty i upadki, coraz więcej pracowaliśmy, a nasz biznes
przynosił coraz mniej pieniędzy, bo świat się zmieniał, a my robiliśmy nadal to
samo...
Zacząłem wtedy szukać rozwiązań w internecie, to był dokładnie rok 2013, kiedy
wróciliśmy z pięknych 3 tygodniowych wakacji, które spędziliśmy w słonecznej
Bułgarii, okazało się, że w tych 3 tygodniach wiele się zmieniło i 70% odbiorców
naszego towaru, już go więcej od nas nie kupi, ponieważ przeszli do SIECI !
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Nie pomijaj tego wstępu z moją prywatną historią.

bo być może w niej znajdziesz kluczowe wskazówki 
na  życie jakiego pragniesz.
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Nie był to łatwy czas i nie był to również czas na reanimację naszego
biznesu, był to czas na kontynuację, a to co najważniejsze był to czas na
znalezienie koła ratunkowego, czyli czas na znalezienie planu "B" 
Zacząłem więc przeszukiwać internet, szukając rozwiązania, szukając czegoś,
co będę mógł na początek robić dodatkowo, aby dorobić trochę pieniędzy do
domowego budżetu, który mocno się uszczuplił.
Szukając trafiłem na pewien program partnerski, w którym zobaczyłem ogromny
potencjał i możliwość pomocy innym.
Rzeczywistość okazała się całkiem inna, ponieważ tu gdzie ja dostrzegłem
ogromne możliwości, tam moi znajomi oraz rodzina nie widzieli nic dla siebie, a
nawet mówili do mnie - Jacek zejdź na ziemię, przecież to zwykła ściema,
przecież to jakaś piramidka itp. 
Jednak ja nadal widziałem w tym ogromny potencjał i nadal szukałem informacji
jak robią to inni, że odnoszą w tej branży duże sukcesy. 
Zacząłem szukać ludzi, którzy mogą mi w tym pomóc i tak minął pierwszy
rok mojej przygody z marketingiem internetowym, w którym nie miałem
kompletnie żadnych rezultatów.
Rodzina i znajomi często się ze mnie śmiali, a nawet były sytuacje, że mnie
unikali, abym czasem nie chciał z nimi rozmawiać o tych moich cudeńkach
internetowych.
Ja nadal się uczyłem i szukałem mentora, który wprowadzi mnie na właściwą
drogę, oraz wierzyłem w to mocno, że przyjdzie dzień, w którym tym wszystkim
wyśmiewaczom szczęki opadną.
Tak też się stało, szukałem i znalazłem, znalazłem osobę, która zaczęła mnie
wprowadzać, na właściwą drogę, co wcale nie było takie łatwe, jednak już po 4
miesiącach pojawiły się pierwsze rezultaty mojej pracy.
Zastanawiasz się teraz pewnie co takiego się wydarzyło i co zacząłem innego
robić, że zaczęły się pojawiać oczekiwane rezultaty?  
Otóż zacząłem korzystać z narzędzi, dzięki którym zacząłem robić prawdziwy i
skuteczny marketing internetowy. 
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Tak, kiedy zacząłem używać narzędzi, przestałem się martwić o to, z kim mogę
porozmawiać o biznesie, a skupiałem się tylko na promowaniu treści, dzięki
którym każdego dnia moja lista potencjalnych klientów i biznespartnerów była
większa i tak jest do dziś.
O tamtego dnia kiedy zacząłem się tego uczyć minęło dobre 6 lat i wiele w
tym czasie się nauczyłem, a dziś mogę otwarcie powiedzieć, że nie jest
ważne jaki dzisiaj biznes budujesz, ale ważne jest jakich narzędzi używasz
do tego, aby Twój biznes działał na półautomacie, jakich narzędzi używasz
aby Twój biznes działał nawet wtedy kiedy śpisz lub jesteś na wakacjach.
O wszystkich tych narzędziach dowiesz się w dalszej części tego poradnika, któy
stworzyłem dokładnie po to, aby Ci pomóc profesjonalnie budować biznes
online, biznes który za jakiś czas da Ci prawdziwą wolność, ponieważ dzięki
właściwym i raz ustawionym narzędziom Ty będziesz robić całkiem inne rzeczy,
a narzędzia będą pracowały za Ciebie i dla Ciebie.
Tu masz doskonały przykład:
Ty teraz czytasz ten poradnik, który kiedyś napisałem, a ja w tym czasie z
pewnością robię całkiem coś innego, może jestem z rodziną w kinie, może śpię,
a może jestem właśnie na wakacjach...
Tak działa biznes, który ma zbudowany system w oparciu o profesjonalne
narzędzia, o których już za chwilkę dokładnie Ci opowiem.
Być może teraz nasuwa Ci się myśl - ile to kosztuje i czy mnie na to stać?
Zanim więc przejdę do omówienia narzędzi, szybko odpowiem Ci na to pytanie.
Dzisiaj na rynku jest wiele narzędzi, które są dostępne u różnych dostawców, są
różne ceny i różna jakość, dlatego ja już kiedyś się nauczyłem najważniejszego,
że trzeba korzystać z narzędzi, które dają nam kompleksowe rozwiązanie.
Oczywiście możesz kupić narzędzia u różnych dostawców, tylko najczęściej
wychodzi to drożej, a nawet pojawiają się komplikacje w synchronizacji tych
wszystkich narzędzi.
Przejdźmy wiec do sedna i zapraszam Cię w świat online, w którym poznasz
wszystkie narzędzia, które pracują dla mnie i za mnie każdego dnia 24h/dobę
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Czym jest autoresponder, do czego służy i jak może Ci pomóc.
 
Autoresponder to nic innego, jak Twój prywatny asystent, który pracuje za Ciebie
i dla Ciebie 24H na dobę, zapisując nowe kontakty na listę oraz wysyłając
wiadomości do osób, które się na tą listę zapisały.
 
Dam Ci teraz najprostszy przykład jak on działa:
 
Z pewnością czytasz tego e-booka, ponieważ trafiłeś gdzieś na moją reklamę,
może przeczytałeś gdzieś post, który Cię zainteresował, być może wysłałem do
Ciebie wiadomość email itp. Z tego powodu, że coś Cię zainteresowało,
postanowiłeś przyjrzeć się temu bliżej i wpisałeś w formularzu swój adres email.
 
Dokładnie to była ta strona:
 
 
 
 
 

Autoresponder:
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Zaraz po zapisie zostałeś przeniesiony na kolejną stronę i była to
strona DZIĘKUJĘ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gdzie pojawiła się jednorazowa oferta, a w tym samym czasie została
na Twoją skrzynkę wysłana wiadomość z tym e-bookiem i tak się dzieje
z każdą inną osobą, która trafi na moją reklamę czy też wpis w social
mediach, w którym daję możliwość odebrania tego właśnie e-booka.
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I wiesz co?
 
Ja kiedyś tylko raz zaprogramowałem swój autoresponder do tego działania,
wstawiłem odpowiednie treści, które autoresponder ma wysłać każdej osobie,
która zechce mieć dostęp do takiego e-booka i ja nie dotykam tego nawet
jednym palcem - ja zajmuję się tylko MARKETINGIEM czyli promowaniem w
odpowiednich miejscach, w odpowiedni sposób i mogę wtedy leżeć na plaży,
mogę być na wakacjach, a całą czarną robotę wykonuje za mnie mój najlepszy i
niezastąpiony pracownik AUTORESPONDER.
Dokładnie tak, jak na zdjęciu poniżej:
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Jeżeli więc dzisiaj nie używasz tego genialnego narzędzia do budowania listy
kontaktów, to najzwyczajniej wystawiasz swój biznes na zagładę.
Może teraz zapytasz - ale jak to, na jaką zagładę, przecież mi całkiem
dobrze biznes dzisiaj działa.
 
A więc pozwól, że ja zadam Tobie pytanie:
Czy byłoby ok dla Ciebie, gdyby Twój biznes zaczął generować większe
dochody, a Ty zyskał byś więcej czasu dla siebie i swoich bliskich?
Nie, nie musisz mi odpowiadać, ponieważ 99% osób, którym zadaję to pytanie
odpowiadają dokładnie tak samo.
A tu masz dowód na to, że to wszytko działa:
 
 
 
 
 
 
 
Wysyłka newslettera poszła 28.04 i tego też dnia 14 nowych rejestracji
Dzień później kolejna wysyłka z zaproszeniem na wieczorny webinar i
następnego dnia kolejne 4 rejestracje...
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Autoresponder:



Pamiętaj!
Największe pieniądze znajdują się na twojej liście subskrybentów. Co
ważniejsze, związane są bezpośrednio z relacjami, jakie zbudujesz ze swoją
listą. Autoresponder pozwala Twoim klientom Cię poznać, polubić, a w
końcowym rezultacie klient zaczyna Ci ufać i to jest najważniejsze, bo dzisiaj
ludzie chętnie zostawiają swoje pieniądze tam, gdzie czują się bezpiecznie i
wyjątkowo.
 
Dzięki autoresponderowi, możesz mieć stały kontakt z klientem, wysyłając do
niego newsletter, lub inne ważne informacje lub promocjr, utrzymując kontakt
emailowy codziennie, co tydzień i co miesiąc. 
Autoresponder również śledzi ilu subskrybentów otwiera Twoje wiadomości e-
mail, a ilu kliknęło w zawarte w nich linki, a Ty tylko możesz to wszystko co jakiś
czas przeanalizować, jakie wiadomości mają najlepszą otwieralność, jakie treści
powodują, że osoba klika w link, który przesłaliśmy itd. 
Podsumowując - autoresponder pomoże Ci mieć:
WIĘCEJ KLIENTÓW. WIĘCEJ SPRZEDAŻY. WIĘCEJ PIENIĘDZY.
 
Ty dziś możesz się tego wszystkiego nauczyć, ponieważ nie ma lepszego
sposobu na naukę, jak uczyć się od praktyka, który ma rezultaty, bo to robi.
 
Przejdźmy więc do kolejnego narzędzia, bez którego autoresponder nie
jest w stanie za wiele zdziałać.
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Jak wspomniałem w poprzednim rozdziale, nasz autoresponder nie
zdziała za wiele, jeżeli nie będzie do niego podpięta strona Leanding
Page, czyli mówiąc prostym językiem - jest to strona internetowa, której
celem jest zapisać adres email oraz inne dane, jeżeli są takie podczas
zapisu potrzebne i ta strona jest ściśle połączona z naszym
autoresponderem.
 
Aby taką stronę stworzyć, możemy to zadanie zlecić jakiejś firmie, która
nas za taką usługę odpowiednio skasuje, dostarczając nam to, czego
potrzebujemy i to jest ok. 
 
Jednak gdy chcesz przyciąć koszty, bo być może dzisiaj zaczynasz
swój biznes, a może dopiero zaczynasz przygodę online i chcesz
trochę zaoszczędzić, to warto dopytać i przeanalizować rynek,
wybierając ofertę firmy, która ma wszystkie dostępne narzędzia, łącznie
z generatorem takich właśnie stron Landing Page czyli stron
przechwytujących.
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Tu masz kilka przykładowych stron LP, które robiłem dla siebie i moich
klientów:
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Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze tego właśnie narzędzia:
 
- Czy musimy mieć wiedzę programisty, czy nie
- Czy musimy nauczyć się konfiguracji z autoresponderem, czy też
generator jest już połączony z tym narzędziem i wystarczy tylko taką
stronę edytować z gotowego szablonu i po zapisaniu jest już gotowa do
działania.
- Warto też zwrócić uwagę na to, czy wybierając takie narzędzia od
różnych dostawców, wszystko będzie kompatybilne ze sobą
- I najważniejsza według mnie kwestia, to czy tworzone strony są
responsywne z każdym urządzeniem, na którym potencjalny klient
będzie ją otwierał. 
To znaczy czy strona będzie wyświetlała się dobrze zarówno na
ekranie laptopa jak i na smatrfonie czy tablecie, bo znam mnóstwo
takich firm, które dają świetne generatory stron, ale z responsywnością
jest totalna porażka.
 
Przejdźmy więc do kolejnego trzeciego narzędzia.
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Wychodzę dzisiaj z założenia, że: 
 
Firma która nie posiada swojej strony www niemlże nie istnieje, lub w
najbliższym czasie przestanie istnieć, daltego jeżeli chcesz budować
profesjonalny biznes musisz mieć swoją stronę wizytówkową, na którą
możesz przekierować potencjalnego klienta, lub będzie to strona, która
pomoże pozyskać klienta, więc jest to narzędzie, które działa w dwie
strony.
 
Aby mieć taką stronę, znowu możemy taką usługę zlecić firmie
zewnętrznej, która trudni się takimi zadaniami, płacąc jej za stworzenie
naszej strony, czy też sklepu internetowego, lub innego portalu www.
 
 Oczywiście wiąże się to z tym, że za każdym razem, kiedy będziemy
chcieli wprowadzić jakieś zmiany na naszej stronie www będziemy
musieli takiej firmie za to zapłacić.
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Drugie rozwiązanie to: 
Własny serwer, wraz z generatorem stron www opartych o wordpress
lub inny program, który możemy obsłużyć sami w dosyć prosty sposób,
nie ponosząc dodatkowych kosztów, kiedy chcemy coś na takiej stronie
zmienić.
 
Jedno czy drugie rozwiązanie wymaga wykupienia serwera, czyli
hostingu, na którym będzie zamieszczona nasza strona i tutaj pojawiają
się kolejne wyzwania, począwszy od ceny, po jakość i szybkość
serwerów, którymi dysponuje dana firma hostingowa.
 
Dużo by można było na ten temat mówić, więc nie będę tutaj pisał ani
nazw, ani też cen, bo nie jest to miejsce ani czas na to, aby o tym
pisać, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe możliwości i nowe
rozwiązania, oraz nowe firmy, które świadczą takie usługi w różnych
cenach i różnej jakości i o tym napiszę w podsumowaniu tego e-booka.
 
Przejdźmy więc do czwartego narzędzia...
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Jeżeli dzisiaj prowadzisz firmę, która ma być rozpoznawalna jako profesjonalna,
to z pewnością zamieszczasz lub będziesz zamieszczał jakieś nagrania w formie
video, czy to pokazujące Twoje produkty, czy też materiały szkoleniowe.
 
I teraz pewnie powiesz mi, że filmy video można bez problemu zamieścić na
Youtube i tutaj muszę się z Tobą zgodzić, jednak profesjonalne i szanujące się
firmy, nie korzystają z tego typu platform, z wielu powodów.
 
Wyobraź sobie, że prowadzisz firmę szkoleniową i masz nagrane szkolenie,
którego wartość jest wysoka, więc umieszczając takie nagranie na Youtube jako
niepubliczne, bez większego problemu może być rozsyłane do innych ludzi,
którzy mają do niego link, a ty zostajesz najzwyczajniej okradziony, oraz nie
zarabiasz pieniędzy, mimo tego że tak powinno się stać.
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Posiadając własny serwer oraz video sharing, możesz przesyłać tam gotowe
nagrania, możesz również nagrywać w czasie tu i teraz, oraz mogą być to
nagrania szkoleń, które poprowadzisz za pomocą pokoju webinarowego, o
którym za chwilę Ci trochę opowiem... 
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Posiadając własny video sharing, możesz nagrania przechowywać
w bezpiecznym miejscu, a dostęp do nich mogą mieć np. osoby
zarejestrowane na platformie szkoleniowej, którą stworzyłeś
używając narzędzia, o którym mówiłem w poprzednim rozdziale.
 
Jest jeszcze wiele powodów do tego, aby wybrać tego typu
rozwiązanie, jednak powiem o tym, który najczęściej dotyka ludzi,
którzy różne nagrania umieszczali na kanale YT i nagle okazało się, że
film stracił dźwięk, ponieważ gdzieś w tle leciała muzyka, do której
publikowania musimy posiadać prawa autorskie.
 
Posiadając własny video sharing, nikt nie jest nam w stanie takich
nagrań zablokować czy też usunąć.
 
I znowu, możesz mieć do takiego celu osobną platformę, lub znaleźć
taką, która ma wszystko w jednym miejscu.
 
Przejdźmy więc do ostatniego piątego narzędzia.
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Piątym narzędziem do profesjonalnego budowania biznesu online, jest
pokój konferencyjny, zwany inaczej pokojem webinaowym.
 
Póki co jest spora grupa ludzi, która nie docenia tego mega narzędzia i
dzieje się to z różnych powodów.
Niektórzy nie wiedzą jak i o czego można taki pokój wykorzystać, inni
rezygnują z posiadania go z powodu ceny jakie większość firm ma w
swoim cenniku za korzystanie z tego narzędzia i jest grupa osób, które
nie mają pojęcia że takie narzędzia w ogóle istnieją, dlatego też o nim
piszę, aby uświadomić Ci, jak ważną rolę w biznesie online odgrywa
właśnie to narzędzie.
 
Podam Ci teraz kilka prostych przykładów, dlaczego jest to tak
genialne i pomocne narzędzie.
 
Dzięki pokojowi konferencyjnemu, możesz przeprowadzić profesjonalne
szkolenie dla zespołu ludzi z całego świata. 
Jeżeli pokój webinarowy jest od właściwego dostawcy, to ma mocno
zaawansowany zespół narzędzi, które są pomocne podczas prowadzenia
konferencji online. 
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Możemy np. w trakcie trwania sesji webinarowej stworzyć

ankietę, której wyniki są dostępne tylko dla prowadzącego,

możemy udostępnić prezentację, lub inne obrazy z naszego

komputera.

 

Dokładnie tak, jak widzisz to na zdjęciu poniżej.



 
 
 
 
To tylko takie podstawowe elementy, ponieważ przez taki pokój
możemy prowadzić np, sprzedaż różnych produktów i jest to mega
wygodne oraz profesjonalne, ponieważ używając pokoju
konferencyjnego na zadane pytania odpowiedzi otrzymujemy niemalże
na bieżąco.
 
Trochę inaczej jest na platformach YT czy FB, ponieważ odpowiedzi na
nasze pytania otrzymujemy z opóźnieniem ok. 40-60 sekund, dlatego
też moim zdaniem jeżeli chcemy robić takie rzeczy profesjonalnie,
warto  mieć w swoim pakiecie takie narzędzie.
 
 
Przejdźmy więc do podsumowania i analizy tych 5-ciu narzędzi.
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Cieszę się, że dotarłeś razem ze mną do tego miejsca, gdzie razem
możemy wszystko podsumować i omówić wszystkie za i przeciw, oraz w
tym miejscu postaram się kolejny raz pomóc Ci dokonać właściwych
wyborów.
 
Dlaczego chcę Ci pomóc?
Ponieważ ja też kilka lat temu byłem w tym samym miejscu, stałem przed
wieloma narzędziami, które były dostępne na rynku i wielokrotnie dokonałem
błędnego wyboru, bo się nie znałem, bo czasem kierowałem się ceną, bo
czasem komuś nie chciałem odmówić jeżeli mi coś polecił, ale za niewłaściwe
wybory po dupsku nie dostawał nikt inny, tylko ja sam.
 
Podsumowując:
Narzędzia o których wcześniej napisałem, są niezbędne do budowania
profesjonalnego biznesu, ale co najważniejsze to do pełnej automatyzacji
Twojego biznesu i wydarzy się to, jeżeli wszystkie zostaną odpowiednio
połączone, tak jak to widzisz na załączonym poniżej obrazie, bez którego
kolwiek z tych 5-ciu narzędzi, Twój biznes nie będzie działał na półautomacie.
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Kończąc naszą wspólną wędrówkę po tych narzędziach, mam dla
Ciebie wyjątkową propozycję.
 
Mogę Ci pomóc całkiem bezpłatnie przejść proces wdrożenia tych wszystkich
narzędzi, pomogę Ci i nauczę jak się nimi obsługiwać, oraz pomogę wybrać dla
Ciebie najlepsze opcje istniejące na rynku, pod względem ceny, jakości i
kompatybilności.
 
Jeżeli potrafisz mi zaufać i chcesz skorzystać z mojej pomocy, odpisz na maila w
którym wysłałem Ci poradnik, podając swój numer telefonu, po czym ja wyślę do
Ciebie sms z moim numerem i umówimy się na dogodny termin rozmowy.
 
       Pozdrawiam Cię i do usłyszenia
 
 
 
 

"OnlineM
arketingPRO"

Ja
ce

k  
S t

an
ek" O n l i n e M a r k e t i n g P R O "

Jacek  S t anek

Podsumowanie:

5 niezbędnych narzędzi , aby Twój biznes zarabiał nawet wtedy,kiedy śpisz...
©Prawa autorskie: OnlineMarketingPRO- Jacek Stanek. Wszelkie nieautoryzowane kopiowanie,

lub rozpowszechnianie tego materiału jest surowo zabronione i podlega karze zgodnie z prawem.


