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Chcesz rozpocząć skuteczne zarabianie przez internet w domu bez względu na wiek? Skoro tutaj trafiłeś,
to na pewno fascynuje Cię tematyka biznesu internetowego. Tak jak obiecaliśmy z bratem na blogu przedstawimy
całość przemyśleń opartych na historii powstania naszej strony internetowej, której dochód pod koniec 2015 roku
powinien przekroczyć kwotę czterocyfrową jeżeli chodzi o zera z tyłu. Warto zaznaczyć, że sukces ten każdego dnia
zostaje osiągany małymi kroczkami, ponieważ nadal pracujemy na etacie jak większość Polaków. W związku z tym
rozbudowanie naszego serwisu musimy traktować jako pracę dodatkową.

Celowo rozpocząłem ten wpis od sukcesów po to, abyś już na wstępie nie czytał suchej teorii – tylko ciężko
pracował na maksymalnych obrotach już po przeczytaniu pierwszego artykułu. Twoja motywacja do pracy musi być
na odpowiednio wysokim poziomie. Musisz wytężyć myślenie, jeżeli chcesz zarabiać w domu, ponieważ cała
przygoda z internetowym zarabianiem rozpoczyna się od dobrego, a co najważniejsze.. trafionego pomysłu na
biznes.

Pomysł na biznes przez internet z pasją – nie szukaj łatwej kasy

Zdecydowana większość Polaków narzeka na swoje zarobki w pracy na etacie, jednak nie poszukuje rozwiązania
jak z zaistniałej sytuacji wyjść obronną ręką?

Wspólnie z bratem szukaliśmy rozwiązania, aby osiągnąć w przyszłości co najmniej drugą, dodatkową pensję
zarobioną przez internet. Zafascynowało nas pojęcie dochodu pasywnego, które definiuję jako jednorazowe
wykonanie pewnej pracy, która do końca życia powinna na Ciebie zarabiać.

To stworzenie maszyny do zarabiania pieniędzy ciężką i systematyczną pracą opartą na biznes planie.

Istnieją różne pomysły na dochodowy biznes, ale liczy się ten jedyny – oryginalny i wyjątkowy.

Daj wartość za darmo
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Pewnego dnia surfując po sieci w poszukiwaniu informacji jak szybko zarobić w internecie,
natknąłem się na bardzo mądre zdanie, którego sens w wielkim skrócie jest następujący: daj
ludziom to czego szukają w najlepszej możliwej formie i technologii, a będziesz bogaty.

Zacząłem zastanawiać się, co takiego mogę zaoferować ludziom poszukującym w sieci? I jak
to zrealizować, kiedy nie znam żadnych narzędzi marketingowych? Po kilkunastu dniach
przyszła mi myśl, że koniecznie muszę wykorzystać moje największe umiejętności i pasje,
często określane przez marketingowców jako nisza.

Od dziecięcych lat bardzo interesowała mnie matematyka, a od swoich rówieśników niejednokrotnie słyszałem, że
bardzo dobrze wychodzi mi tłumaczenie zadań z matematyki. Postanowiłem, że rozpocznę nagrywanie filmów i
tworzenie artykułów matematycznych, które systematycznie będę umieszczał na YouTube, a także na własnej
stronie internetowej, której jeszcze wtedy nie potrafiłem wykonać własnoręcznie.

Jak przełożyć internetowe plany biznesowe w działanie?

Stworzenie własnego kanału matematycznego YouTube i autorskiej strony internetowej zmobilizowało mnie do
rozwikłania problemów:

Czy mój pomysł na biznes przez internet może odnieść sukces w budowaniu dochodu pasywnego?

Jak nagrywać dobrej jakości filmy?

Jakiego programu użyć do obróbki wideo, aby powycinać niechciane dźwięki?

Jak poznać panel YouTube i dostępne funkcje od strony zalogowanego użytkownika?

Jak stworzyć własną stronę internetową na płatnej domenie i hostingu?

Jak szybko osiągnąć wysokie pozycje artykułów matematycznych w wyszukiwarce internetowej Google?

Jak zarabiać na oferowanej wiedzy?

Początkowo całość problemów postanowiłem rozwiązać samodzielnie, jednak szybko zostałem sprowadzony na
Ziemię.

Szukaj zaufanych ludzi do realizacji planu biznesowego lub działaj w pojedynkę

Do realizacji moich planów na biznes internetowy postanowiłem poszukać zaufanej osoby, z którą mógłbym
współpracować. Z badań wynika, że im więcej odpowiedzialnych osób pracuje na jeden sukces, zyski do podziału
są co najmniej o 33% większe, niż gdyby te same osoby pracowały w pojedynkę nad realizacją identycznego celu.
W kryzysowych momentach przychodzi zwątpienie i brak wiary w sukces. W takich sytuacjach motywacja drugiej
osoby jest bezcenna.

Wiele osób osiągnęło niezależność finansową w internecie działając w pojedynkę. Zależy to również od wachlarza
cech charakteru człowieka, umiejętności współpracy z drugim człowiekiem. Jaką drogę wybierzesz zależy już tylko
od Ciebie.

Realizacja ambitnych planów wymaga czasu… I ciężkiej pracy

Zarabianie przez internet to ciężka praca, tym bardziej jeżeli potraktujesz ten biznes jako pracę dodatkową. Dzień
przeciętnego Polaka wygląda mniej więcej tak:

praca na etacie

rodzina
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przyjemności

wydatki …

Z czegoś żyć trzeba…

W internecie coraz częściej spotyka się naciągaczy, którzy próbują sprzedawać kursy zarabiania w internecie
obiecując złote góry w miesiąc. Oczywiście jest to nieprawda, chyba że można to nazwać jako dorabianie w
Internecie(klikanie w reklamy), gdzie wiele serwisów jest niewypłacalna. Jak dla nas, to trochę mało ambitny pomysł
na dorobienie pierwszej złotówki z sieci.

Musisz wiedzieć, że samo pozycjonowanie artykułów i filmów w wyszukiwarce internetowej Google do TOP 10
wyników wyszukiwania musi potrwać często kilka miesięcy, a gdzie czas na zbudowanie marki i rozpoznawalności
w internecie?

Pracując na etacie ciężko jest stworzyć dodatkowe źródło dochodu w krótkim czasie. W związku z tym
postanowiłem rozpocząć współpracę z moim bratem, który także pracuje na etacie.

Zobacz co pisze Paweł…

Prawdziwej informatyki nauczyłem się z moim bratem, ponieważ otrzymałem bardzo duży
zastrzyk motywacji do pracy. Poznaliśmy odpowiednie narzędzia marketingowe, gdzie już na
wstępie musieliśmy poznać odpowiedź na najważniejsze pytanie. Czy pomysł stworzenia
kanału YouTube z filmami matematycznymi i strony internetowej z bazą wideo i artykułów
może odnieść sukces w budowaniu dochodu pasywnego? Dowiesz się więcej o tym czytając
nasz newsletter.

Widząc duży potencjał pomysłu na biznes zaproponowanego przez brata postanowiłem jak
najszybciej uzupełnić braki w tworzeniu stron internetowych i wybraniu najlepszych, dostępnych technologii. Nie
było łatwo, ponieważ nie mieliśmy żadnego doświadczenia.

Pomysł Marka zrodził plany i konkretne działania:

Kanał matematyczny YouTube – Edudamarek

Baza filmów z matematyki w gimnazjum i liceum – MatFiz24.pl

Sam fakt, że trzykrotnie tworzyliśmy MatFiz24 od zera świadczy o tym, że uczyliśmy się na błędach. Razem z
bratem popełniliśmy wiele błędów, o których dowiesz się w kolejnych wpisach. Myślę, że poznanie tych błędów jest
bardzo cenną wskazówką dla osób, które na poważnie zastanawiają się jak zarobić pierwszą złotówkę w
internecie?

Na naszym blogu znajdziesz prawdziwą historię MatFiz24, która w kolejnych miesiącach generuje nam
jeszcze większy dochód pasywny.

Pomysły na dochodowy biznes – edukacja i zagrożenia

Muszę przyznać, że w polskich szkołach brakuje przedmiotów związanych z marketingiem i planowaniem własnego
ebiznesu. Wydaje się miliony złotych ze skarbu Państwa na edukację, która i tak jest uszczuplana o zakres
programowy.

Wielu Polaków jako dobrego pomysłu na biznes upatruje w grach hazardowych i związanych z obstawianiem
zakładów bukmacherskich. Z moich obserwacji wynika, że większość ludzi chce szybkiego zarobku.. a kiedy w grę
wchodzą emocje – to niczego dobrego nie wróży. Ogromnym niebezpieczeństwem w grach hazardowych jest
przede wszystkim chęć „szybkiego odegrania się”, co niewątpliwie jest objawem uzależnienia. Jak wiadomo z
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doświadczenia wielu pokoleń wstecz osobom uzależnionym ciężko żyje się z samym sobą. Z kolei dla rówieśników,
życie z osobą uzależnioną jest prawdziwą męką, dlatego problemy trzeba jak najszybciej rozwiązać.

Mogę napisać z własnego doświadczenia: co łatwo przychodzi – jeszcze szybciej odchodzi. Ciężko zapracowane
pieniądze pozwalają człowiekowi racjonalnie planować inwestycje i realizować wytyczone cele.

Skuteczne zarabianie na YouTube

W Polsce marketing szeptany ma się dobrze i cieszę się, bo coraz więcej osób wie, że z YouTube można dosyć
szybko osiągnąć niezależność finansową, zarabiając na wyświetlanych reklamach przy opublikowanych filmach.

Na pewno przekonał się o tym polski użytkownik YouTube – SA Wardega, publikując jeden pomysłowy film, który
podbija serca ludzi całego świata. Chodzi oczywiście o wideo: Mutant Giant Spider Dog, który 1 stycznia 2015 roku
notuje blisko 123 miliony wyświetleń.

Według naszych szacunków i obserwacji 1 tysiąc wyświetleń wideo na YouTube w przeliczeniu na PLN w
zależności od tematyki waha się najczęściej od 1 zł do 2,5 zł.

Przyjmując wariant pesymistyczny, czyli 1 zł za 1000 wyświetleń Pan Wardęga na jednym filmie przez okres 3
miesięcy zarobił ponad 120 tysięcy złotych, więc ile zarobi po roku?

Jak widzisz dobry pomysł na biznes przez internet to podstawa w osiągnięciu sukcesu, a zarazem krok pierwszy
do osiągnięcia niezależności finansowej.

Szukasz dobrego pomysłu na biznes przez internet?

Zobacz moją receptę na rozpoczęcie dobrego interesu w domu:

Stwórz swoją stronę internetową(bloga) i zacznij pisać o Twoich zainteresowaniach.

Zbuduj kanał YouTube – nagrywaj i publikuj filmy – zarabiaj z reklam wyświetlanych przy Twoim wideo,
jednocześnie budując markę Twojej osoby/firmy

Podłącz reklamy Google AdSense

Poznaj możliwości programów partnerskich

Osiągając dużą rozpoznawalność Twojej osoby w Internecie i jeszcze większy ruch na stronie internetowej możesz
poświęcić się branży MLM, która wymaga najczęściej dużego zaangażowania czasowego. Możliwości dochodowe
MLM są ogromne, a ich wielkość pozwala na zrezygnowanie z pracy na etacie i rozpoczęcie stylu życia, w którym to
Ty jesteś szefem dla siebie.

Nie musisz zazdrościć żołnierzom, policjantom, czy celnikom , że po 15 latach pracy odejdą na emeryturę,
ponieważ w tym samym okresie czasu możesz nagrać kilka tysięcy filmów, zrobić wartościową stronę internetową z
dużym ruchem, zarabiając kilka pensji po profesorsku w miesiąc.

Na zakończenie przedstawiam 5 najważniejszych warunków koniecznych do osiągnięcia niezależności finansowej:

1. dobry pomysł na zarabianie w internecie, np: własny blog

2. podstawowa wiedza i znajomość najważniejszych narzędzi marketingowych

3. motywacja do pracy

4. umiejętność rozwiązywania problemów

5. cierpliwość
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Dobry pomysł na biznes przez internet to klucz do sukcesu. Poznaj niezbędne narzędzia do zbudowania bloga w
oparciu o dochodową tematykę. Zapraszam na kurs jak zrobić bloga, dzięki któremu odkryłem sposób na powolne,
ale systematyczne budowanie dochodu pasywnego w sieci.
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