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Zanim wystartujesz  

Musisz wiedzieć, że jestem starą Smoczycą, która zjadła zęby na pisaniu. Od 18 

lat pożeram ludzkie życia i opisuję je w "Sensie", "Zwierciadle" i winnych 

tytułach. Albo w moich książkach. Od 11 lat uczę tego innych. Od roku robię to 

online. 

Uczę latania i pisania zaklęć, jak na Smoczycę przystało. A więc tego, jak pisać 

lekko i skutecznie. Tak, żeby inni chcieli, chcieli i chcieli więcej. 

Uczę różnych form potrzebnych w biznesie online - postów, artykułów, tekstu 

"o mnie", oferty, landingu, newslettera... Biorę na ruszt pojedynczo albo małą 

grupkę do pieca. I zapewniam podróż na drugą stronę, gdzie nie ma krytyków, 

blokad, trudności. Jest tylko lekkość i latanie. Zaprowadzę Cię tam, gdzie słowa 

pracują dla Ciebie. Wskakuj do mojej pieczary: www.magdalenabialecka.pl 

 

 

 

A też rrrrruszamy! W stronę bloga, który będzie pracował dla Ciebie! 

file:///C:/Users/Marek/Desktop/Newsletter%20który%20sprzedaje/ebook/www.magdalenabialecka.pl
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Podczas tego kursu będę zapraszać Cię na spotkania dedykowanych kolejnym 

tematom. Podczas każdego z nich będziemy wykonywały kolejne kroki, które 

będą Cię przybliżały do stworzenia blogu, który będzie pracował dla Ciebie. 
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Lubię rzeczy proste i małe. Proste historie. Proste pomysły. Małe kroki. Małe 

sukcesy. I dlatego też tak bardzo lubię newsletter. List.  

I konsekwentnie myślę w ten sposób - nie kampania sprzedażowa tylko 

sekwencja listów. Nie strategia na newsletter, tylko pomysł na niego. Nie setki 

czy tysiące Odbiorców, tylko 1 konkretna osoba, do której piszę. 

Ten list potem, oczywiście, trafia do setek czy tysięcy. I pomysł okazuje się 

skuteczną strategią. A sekwencja listów skuteczną kampanią. Ale wolę myśleć w 

innej skali – jednego człowieka. 

Bo potem w efekcie to każda jedna osoba z listy mailingowej dostaje mój list i 

kolejny i cały ich ciąg. I każda jedna osoba na niego odpowiada lub nie. Staje się 

moją Klientką lub nie. 

I Ciebie zachęcam do takiego myślenia – 1 osoba, 1 pomysł, 1 list.  A potem  

drugi i trzeci. Wtedy wszystko okazuje się proste. Bo takie jest. 

Newsletter jest prosty. I niezastąpiony właśnie dlatego, że trafia do każdej 

pojedynczej osoby. A dokładnie do osoby, która jest Twoimi listami i usługami 

zainteresowane.   

Tylko, żeby był skuteczny musisz go pisać tak, żeby faktycznie trafiał do 

Twoich Odbiorców. A żeby trafiał, musisz ich dobrze poznać. Poznać po to, 

żeby pisać do nich ich językiem  o rzeczach dla nich ważnych. 

Dopiero wtedy będziesz łapać uwagę Czytelników, angażować ich i z czasem 

przemieniać w Twoich Klientów. Dopiero wtedy wybierzesz skuteczną strategię. 

I zaczniesz zmierzać z mapą do celu. Nie będziesz tracić czasu na poszukiwanie 

ścieżek. I przede wszystkim nie będziesz tracić pieniędzy, które mogłabyś 

zarabiać. Albo inaczej - które Twój newsletter mógłby zarabiać dla Ciebie.  
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Dlatego pierwszy krok to określenie celu, inaczej - po co chcesz pisać 

newsletter.  

Drugi to kreślenie wartości Twojej marki,  inaczej - jakie wartości chcesz, żeby 

przebijały z Twoich listów.  

Trzeci to dokładne poznanie Twoich Odbiorców, inaczej – o czym chcą czytać, 

jakie problemy potrzebują rozwiązać i jaki będzie najlepszy sposób 

komunikowania się z nimi. Zajmiemy się tym teraz krok po kroku. 

 

Po pierwsze – cel Twojego newslettera 

W pisaniu ważny jest cel. Droga najczęściej jest nieznana, ale cel musi być jasny. 

Zanim wyruszysz – musisz wiedzieć, dokąd idziesz. Inaczej – co chcesz osiągnąć. 

Odpowiedz na poniższe pytania. Znajdź główny cel, dla którego tworzysz 

newsletter i określ cele dodatkowe. Bo zakładam, że masz ich więcej niż jeden. 

Ale ten jeden główny cel jest najważniejszy. Od determinuje zawartość 

Twojego newslettera i sposób komunikowania się z Odbiorcami. 

 

Pytanie 1: 

W jakim celu lub w jakich celach tworzysz newsletter? 

 

a. Budujesz pozycję eksperta (wykazujesz swoją wiedzę i kompetencje) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b. Tworzysz zaangażowaną społeczność wokół newslettera (lub wokół 

bloga, do którego przekierowujesz ruch) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c. Promujesz i sprzedajesz swoje usługi (informujesz o nich) 

............................................................................................................... 
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d. Powiększasz listę mailingową (zbierasz nowe adresy do bazy) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

e. Badasz rynek (rozpoznajesz potrzeby, sprawdzasz swoje pomysły) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Po drugie - wartości Twojej marki  

Masz swój styl, język, wrażliwość. Swoją historię. To wszystko składa się na to, 

co tworzysz. Na Twoje pisanie i na Twoją markę. To wszystko powoduje, że 

jesteś niepowtarzalna. Odkryj to. Rozpoznaj swoje motywacje, wartości i 

wyróżniki. Zastanów się, co chcesz tak naprawdę dawać innym i dlaczego? 

Czyli – jakie są wartości Twojej marki? Odpowiedz na poniższe pytania. One 

pomogą Ci określić Twój sposób komunikacji. 

 

Pytanie 2: 

Jakie są wartości Twojej marki? 

 

a. Dlaczego robisz to, co robisz? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

b. Jakie korzyści dajesz swoim Odbiorcom? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c. Jaką Twoja marka ma osobowość? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

d. Co ją wyróżnia? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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e. Co jest dla Ciebie ważne? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

f. Inne (jakie?) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Po trzecie - Twój Odbiorca  

Jeżeli chcesz pisać skutecznie, nie możesz pisać do wszystkich. Bo do 

wszystkich znaczy do nikogo konkretnie. Jeżeli chcesz, żeby Twoje teksty 

działały, musisz pisać do konkretnych osób. Do osób precyzyjnie określonych - 

w pewnym wieku, o jakimś wykształceniu, pewnych zainteresowaniach. Ale też 

do osób, które mają jakąś osobowość, trudności, marzenia, plany… Do żywych, 

czujących, poszukujących osób. Poszukujących sposobu, żeby osiągnąć swoje 

cele. Być może rozwiązaniem dla nich jesteś Ty, ale, żeby to zrozumieli, musisz 

się zwrócić właśnie do nich. Żeby chcieli Ciebie czytać, od Ciebie kupować i do 

Ciebie wracać, musisz poznać ich problemy, potrzeby, wartości i marzenia.  

A zatem, żeby pisać newsletter, który sprzedaje, musisz ustalić, do kogo 

będziesz pisać i o czym. Umów się na minimum 3 rozmowy pogłębione ze 

swoimi obecnymi lub potencjalnymi Klientami i zapisz ich odpowiedzi na 

poniższe pytania. 

 

Pytanie 3: 

Jaka jest Twoja grupa docelowa? 

 

Twarde dane: 
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a. Imię…………………………………………………………………………………………………… 

Wiek………………………………….………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania……………………..…………………………………………………. 

Wykształcenie…………………………………………………………………………………….. 

Zawód………………………………………………………………………………………………… 

Stan cywilny……………………………………………………………………………………….. 

Dzieci………………………………..………………………………………………………………… 

Zarobki………………………………………………………………………………………………. 

Zainteresowania………………………………………………………………………………… 

Czas wolny ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Badanie potrzeb: 

 

 

b. Jaką Twój Odbiorca ma trudność w obszarze Twojego działania?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jaką potrzebę potrzebuje zaspokoić?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie ma marzenia? I na jakim odcinku jego drogi możesz mu pomóc w 

dotarciu do jego wielkiego celu?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Jak się zmieni jego życie, gdy mu pomożesz z jego problemem?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

A co się stanie w jego życiu, jeśli nie zdecyduje się na Twoją pomoc? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Miękkie dane: 

 

c. Jaką ma wrażliwość? Co go porusza? Z obszaru życia i sztuki? Jakie 

filmy? Jakie książki i gazety? Jakie wyznaje wartości? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie newslettery lubi (3 przykłady)? I dlaczego?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

O czym chciałby poczytać w Twoim newsletterze? Jakie tematy go 

interesują z Twojego obszaru? Co chciałby od Ciebie w nim dostawać?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie na najbliższy tydzień:  

 

Przeprowadź min 3, a max 10 rozmów pogłębionych ze swoimi obecnymi lub 

potencjalnymi Odbiorcami. Zadaj im szczegółowe pytania z trzech podanych 

przeze mnie kategorii. I odpowiedz na wszystkie opisowo. 

Dopiero po zebraniu tych wszystkich danych będziesz mogła ustalić właściwą 

strategię dla swojego newslettera. I jednocześnie dzięki przeprowadzonym 

rozmowom uda Ci się trochę poznać i poczuć Twojego Odbiorcę. Znajdziesz się 

w jego świecie, poznasz jego marzenia i trudności i będziesz odpowiadać na 

jego prawdziwe potrzeby.  

 

 

Check lista 

 

Sprawdź, czy zgromadziłaś wszystkie punkty za tę lekcję: 

 

1. Określ swój główny cel  i cele dodatkowe newslettera 

 

2. Poznaj i opisz wartości swojej marki           

 

3. Poznaj, zrozum i poczuj swoich Odbiorców    

 

 

 

Na następnym spotkaniu omówimy Twoje badania. A później zaprojektujemy 

ścieżkę dla Twojego Klienta, a co za tym idzie sekwencję maili sprzedażowych i 

zaczniemy je pisać.   
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Odpowiedziałaś już sobie na pytania o cel tworzenia newslettera, a więc znasz 

kierunek.  

Odpowiedziałaś sobie na pytania o wartości swojej marki, a więc znasz 

najlepszy sposób na komunikowanie się ze swoimi Odbiorcami.   

Przeprowadziłaś już rozmowy pogłębione ze swoimi Klientami, a więc 

poznałaś ich potrzeby, problemy, oczekiwania, wartości, wrażliwość… Na ich 

podstawie stworzyłaś możesz teraz stworzyć dobry lead magnet (bezpłatny 

prezent do pobrania), który Twojemu Klientowi pozwoli szybko rozwiązać małą 

część jego pilnego problemu, a Tobie znacząco rozbudować listę. Po tych 

rozmowach wiesz też, jakie produkty i usługi z Twojej branży są przez niego 

najbardziej pożądane. A także, o czym chciałby on czytać w Twoim 

newsletterze.   

Do pisania regularnego newslettera jeszcze wrócimy. Teraz zajmiemy się 

projektowaniem ścieżki dla Twojego Klienta i pisaniem sekwencji maili 

sprzedażowych.  

 

 

Ścieżka może rozpoczynać się właśnie do bezpłatnego prezentu i wtedy kolejne 

kroki dla Twojego Klienta będą wyglądały następująco: 

 

1. KROK - przeczytanie informacji o bezpłatnym prezencie na blogu, w 

newsletterze, na Facebooku.  
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Dla Ciebie oznacza to konieczność stworzenia: 

 treści wpisów blogowych 

 postów Facebookowych  

 newslettera 

 

2. KROK - wejście na landing page i zapisanie się na listę. 

Dla Ciebie oznacza to konieczność stworzenia: 

 strony do pobrania  

 strony potwierdzającej zapis  

 strony podziękowania 

 

3. KROK - pobranie prezentu 

Dla Ciebie oznacza to konieczność: 

 stworzenia małego prezentu, który w krótkim czasie rozwiążę 

małą część palącego problemu Twojego Klient (to może być na 

przykład check lista, pdf, nagranie video lub audio, bezpłatny 

rozdział książki lub ebooka) 

 zamieszczenia w nim oferty, która w znacznie większym stopniu 

rozwiąże problem Twojego Klienta 

 

4. KROK – odebraniu od 3 do 5 maili sprzedażowych, które zachęcą go do 

zakupu oferowanego przez Ciebie produktu lub usługi. 

Dla Ciebie oznacza to konieczność: 

 Napisania 3-5 maili sprzedażowych, które Twój Klient otrzyma w 

automatycznej wysyłce po pobraniu bezpłatnego prezentu  

 

Zastanów się, czy to jest dokładnie taka ścieżka, jaką chcesz poprowadzić 

swojego Klienta. Ja bardzo polecam Ci tworzenie bezpłatnych prezentów z 3 

powodów: 
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1. Pomogą Ci w znaczący sposób rozwinąć Twoja listę mailingową (a o to 

właśnie powinnaś dbać, żeby gromadzić wokół siebie swoich 

potencjalnych Klientów). 

2. Pomogą Ci od razu segmentować Twoich Odbiorców (a dzięki temu 

będziesz mogła osiągać większa skuteczność sprzedaży oferując 

konkretne produkty i usługi osobom najbardziej nimi zainteresowanym. 

3. Pomogą Ci nawiązać kontakt z Twoimi potencjalnymi Klientami i 

przekonać ich do tego, że jesteś ekspertką w swojej dziedzinie, że jesteś 

skuteczna i że Twoje produkty rozwiążą ich problemy. 

 

Ale jeżeli masz inny pomysł na ścieżkę dla swojego Klienta, zaprojektuj ją 

teraz w maksymalnie 5 krokach: 

 

1. KROK dla Twojego Klienta 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Co to dla Ciebie oznacza? Co musisz stworzyć? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. KROK dla Twojego Klienta 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Co to dla Ciebie oznacza? Co musisz stworzyć? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. KROK dla Twojego Klienta 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Co to dla Ciebie oznacza? Co musisz stworzyć? 
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. KROK dla Twojego Klienta 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Co to dla Ciebie oznacza? Co musisz stworzyć? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. KROK dla Twojego Klienta 

………………………………………………………………………………………………………………... 

Co to dla Ciebie oznacza? Co musisz stworzyć? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Teraz zabieramy się za pisanie sekwencji maili sprzedażowych. A dokładnie 

wpierw za jej zaprojektowanie. Projektów może być wiele i szczegółowy kształt 

każdego zależy przede wszystkim od tego, czego Twoja oferta dotyczy, inaczej – 

co sprzedajesz, komu i jakie są wartości Twojej marki. Ale jest ogólny schemat 

sekwencji, który możesz twórczo rozwijając przy okazji różnych kampanii. 

 

Ogólny schemat sekwencji maili sprzedażowych wygląda następująco: 

1. Mail – pomóż swoim Odbiorcom zrozumieć, jaki mają problem. Pokaż 

im, co się stanie, jeżeli go nie rozwiążą. Jak będzie wyglądało ich życie 

za rok, za 5 lat lub za 10. 
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2. Mail – pokaż swoim Odbiorcom, co się stanie, jak go rozwiążą. Jak się 

wtedy zmieni ich życie (od razu, za rok czy później).  

 

3. Mail – przekonaj swoich Odbiorców, że to jest możliwe. Podaj 

przykłady Klientów, którym się to udało, opisz ich historie. 

 

4. Mail – zapytaj ich, na co czekają. Dlaczego nie rozwiązali jeszcze 

swojego problemu skoro jest on  ważny, mogą go rozwiązać w prosty 

sposób i może to tak bardzo zmienić ich życie. 

 

5. Mail – poznaj powody, dla których Twoi Odbiorcy jeszcze nie kupili 

rozwiązania swojego problemu i odpowiedz na ich wymówki. 

Najczęściej jest są to przekonania: „nie ma pieniędzy”, „nie mam 

czasu”, „nie uda mi się”. 

 

Teraz Twoja kolej – zaprojektuj swoją sekwencję maili sprzedażowych: 

 

1. Mail 

………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Mail 

………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Mail 

………………………………………………………………………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Mail 

………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Mail 

………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Wiesz już wszystko, co potrzebujesz wiedzieć, aby zacząć tworzyć skuteczną 

sekwencję maili sprzedażowych. Znasz swój cel, wartości swojej marki, swoich 

Odbiorców i ich potrzeby. Zaprojektowałaś ścieżkę Klienta i sekwencję maili 

sprzedażowych. Teraz pisz. Pamiętając, ze piszesz do tych konkretnych osób, z 

którymi rozmawiałaś.  

To jest pierwszy etap – zbieranie materiału. Zbieraj go w jednym miejscu. Nie 

zastanawiaj się nad formą, początkiem, strukturą, zakończeniem. Wszystkimi 

szczegółami zajmiemy się później, w kolejnym etapie pracy nad tekstem. Teraz 

wyrusz i niech Cię droga prowadzi. Jeżeli chcesz się jej poddać bez planu, zrób 

to. Jeżeli potrzebujesz pewnych ram, żeby czuć się bezpiecznie, stwórz sobie 

plan pierwszego maila. Możesz go napisać w punktach i później je rozwinąć.  

Gdy poczujesz się bezpiecznie, ruszaj. Daj się ponieść swoim emocjom, bo to 

one decydują o skuteczności przekazu. To one porwą potem za Tobą Twoich 

Czytelników. Pisz od siebie, bo to Ciebie chcą czytać. I wprost – tak, jakbyś  
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opowiadała to mnie, Ani, Agacie, Agnieszce, jednej z Twoich potencjalnych 

klientek. Poznałaś ją podczas wywiadu pogłębionego. Zbuduj sobie jej obraz, 

usiądź obok niej i opowiadaj. Tak, żeby chciała Cię słuchać…  

 

Zadanie na najbliższy tydzień:  

Zaprojektuj swoją ścieżkę Klienta. Potem zaprojektuj swoją sekwencję maili 

sprzedażowych. A potem napisz swobodnie materiał na pierwszy mail, nad 

którym będziemy pracować. Niech to będzie brudnopis. Sprawdzenie kierunku. 

Jeżeli nie potrzebujesz działać z planem, pisz swobodnie. Jeżeli chcesz działać z 

planem, stwórz go w punktach.  

 

Check lista 

 

Sprawdź, czy zgromadziłaś wszystkie punkty za tę lekcję: 

 

1. Zaprojektuj swoją ścieżkę Klienta 

 

2. Zaprojektuj swoją sekwencję maili sprzedażowych 

 

3. Jeżeli wybierasz pracę z planem, stwórz plan dla pierwszego    

maila – napisz go w punktach, a potem rozwiń je w akapity 

 

4. Jeżeli nie potrzebujesz planu, napisz swobodnie brudnopis  

swojego pierwszego maila. 

 

 

Na następnym spotkaniu redakcyjnym omówimy Twój brudnopis i 

dopracujemy jego elementy - początek, rozwinięcie, zakończenie i call to 

action.  
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Swobodnej wędrówki ze swoim tekstem już doświadczyłaś. To ważne, żeby ta 

ścieżka była Twoja. Żebyś tam właśnie zabrała swoich Czytelników. Żeby 

poznawali Twoje znaki (wyróżniki) – Twoją wrażliwość, styl, język. Żeby 

poznawali Ciebie. 

Dziś dopracujemy Twój tekst i przygotujemy go dla Twoich Odbiorców. 

Zajmiemy się tym, żeby po przeczytaniu pierwszych uznali, że to o nich. Żeby 

kolejne zdania sprawiły, żeby doszli do wniosku, że to dla nich. I żeby następne  

przekonały ich do zakupu. 

 

 

 

Pomyśl o swoich Klientach – obecnych, byłych i potencjalnych. Przypomnij 

sobie jedną konkretną osobę. A potem wypisz jej największe bolączki, palące 

potrzeby i trudności, które ją powstrzymują przed osiągnięciem ważnego celu 

czy spełnieniem dużego marzenia. I sprawdź, czy Twój początek sprawia, że 

Twoja Czytelniczka czuje, że piszesz do niej.  

Nie ma jednego dobrego początku. Pomyśl, jakie sama lubisz początki, co na 

Ciebie działa. Potem przywołaj sobie obraz osoby, do której piszesz i zwróć się 

do niej. 

Możesz zacząć od własnej myśli albo od powszechnie znanych zdań, fraz lub 

cytatów. Możesz zacząć od marzeń, pragnień, wyobrażeń, potrzeb, problemów 

Twoich Odbiorców (poznałaś je podczas wywiadów pogłębionych). Możesz 

zacząć od swojej wizji, swoich wartości (wspólnych z wartościami Twoich 

Odbiorców). Tak, żeby użyć wspólnego języka z Czytającymi, nawiązać z nimi  

 



 

22 
 

 

porozumienie. Możesz zacząć od pytań . Możesz zacząć od konkretnych danych 

albo od metafory.  

Ty sama najlepiej dobierzesz początek do swojego tematu. I niech on będzie 

właśnie Twój. Jak najbardziej od Ciebie. 

 

SPOSÓB NA TEKST 

Początek wiąże się od razu ze sposobem, w jaki dany temat chcesz opisać. 

Pomyśl, czy chcesz użyć jakiejś metafory albo nawiązać od jakiegoś gatunku 

albo bardzo znanego filmu czy książki.  

Nie zawsze można znaleźć ciekawy sposób. I nie zawsze trzeba. Ale czasami ten 

sposób aż sam się zaprasza… Warto go wtedy wpuścić. I trochę się takim innym 

pisaniem pobawić. Dla Czytelników to też będzie ciekawa odmiana. Poza tym 

dobierając trafny sposób na przedstawienie tematu wzmacniasz swój przekaz, 

wyróżniasz swój tekst i masz szansę pokazać głębsze znaczenie tematu. 

 

 

 

Przypomnij sobie, w jakim celu, o czym i do kogo piszesz. Przeczytaj swój 

dopracowany początek i przejdź do rozwinięcia tekstu. Sprawdź, co tam 

umieściłaś. Kawałek swojej historii? Historię swojego klienta? Historię porażki? 

Czy historię sukcesu?  

I do czego się odwołałaś? Do wspomnień? Do marzeń? Do uczuć? Czy potrzeb? 

I co dałaś swojemu Czytelnikowi? Inaczej – co on tu ma znaleźć dla siebie? 

Dobre pytanie? Drogowskaz? Przykład? Wskazówkę? 

Odpowiedz sobie na te pytania i napisz swoje rozwinięcie. Pisz od siebie. 

Swoim językiem i swoją wrażliwością. Nie udawaj, nie próbuj „jakoś” wypaść.  
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Pisz tak, jakbyś mówiła. Nie na kongresie, tylko przy kawiarnianym stoliku. 

Pisząc przekazujesz swoje myśli i emocje. Jeżeli zabraknie jednych albo drugich 

tekst nie działa.  

Myśli odpowiadają za wartość naszego przekazu. Emocje za efektywność 

komunikacji. Więc pisz o tym, co Ciebie porusza. Wynajduj takie aspekty 

danego tematu, które wywołują w Tobie emocje. I pozwól im się nieść. Bo 

wtedy poniosą też ze sobą Twoich Czytelników. 

 

 

 

Znów przypomnij sobie, w jakim celu, o czym i do kogo piszesz. I sprawdź, do 

czego zaprosiłaś swojego Czytelnika? Do czego i gdzie? Jaka to ma być droga? 

Jaka podróż? Jaki proces? I w stronę czego? 

Dobrze, gdy zaproszenie jest konkretne. To mogą być dwa krótkie i mocne 

zdania, które zostaną z Twoim Czytelnikiem. 

Zastanów się, jaką myśl chcesz zostawić swojemu Odbiorcy i jakie uczucie w 

nim wywołać. I jak ma go to przeprowadzić do call to action. 

 

 

 

 

Znów przypomnij sobie, w jakim celu, o czym i do kogo piszesz. Przywołaj 

problemy tej osoby, trudności, z którym się zmaga, potrzeby, które chce 

zaspokoić, marzenia, które chce spełnić i cele, do których zmierza. 
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Przeczytaj początek swojego listu, rozwinięcie i zaproszenie. I sprawdź call to 

action czyli wezwanie do działania. To jest zdanie lub dwa zdania, które 

umieszczona pod całym dopracowanym już przez Ciebie tekstem mają zadziałać 

jak kliknięcie w guzik: KUPUJĘ! 

 

Skuteczne call to action musi odwołać się do: 

 silnej potrzeby Twoich Odbiorców albo  

 do istotnego problemu, który powstrzymuje ich przed realizacją 

ważnego celu albo 

 do ważnej korzyści, jaką mogą otrzymać 

 

Ważne jest, aby wezwanie do działania było spójne z całym tekstem, było 

napisane Twoim stylem i nawiązywało do Twojej głównej myśli.  

 

 

Po napisaniu maila trzeba nadać mu dobry tytuł. Krótki, łatwy do zapamiętania i 

zachęcający do otwarcia. Rozśmieszający albo intrygujący.  

Roboczy tytuł może być dowolnie długi. Ale teraz przychodzi moment, żeby do 

go dopracować. Może w trakcie pisania przyjdą Ci do głowy jakieś frazy krótkie, 

łatwe do zapamiętania, wywołujące uśmiech lub zaciekawienie? Zapisuj je. A 

gdy masz już napisany mail, sprawdź, jak Twoje pomysły pasują do całości.  

Jeżeli jednak nie wpadałaś na żaden trop, poświęć temu trochę czasu.  Wypisz 

swobodnie słowa krążące wokół tematu. Pozestawiaj je różnie ze sobą. 

Poszukaj możliwych nawiązań do popularnych tytułów, cytatów. Poszukaj 

rymów. Albo zaskakujących połączeń. Poszukaj sposobów na to, żeby  
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zaciekawić swoich Czytelników. Twój tytuł ma sprawić, że klikną w niego i 

przeczytają Twój newsletter. To od niego zależy, czy poznają Twoja ofertę. 

 

Tropy: 

 zobacz, jakie tytuły nadają gazety, które lubisz i zainspiruj się nimi  

 poszukaj uczucia, które chcesz wzbudzić 

 szukaj rymu, rytmu lub parafrazy (znanego frazy, cytatu, filmu, książki) 

 zamieść konkretną informację 

 zawrzyj robiące wrażenie liczby 

 zaskocz, zaintryguj, wywołaj kontrowersje 

 

 

 

NARZĘDZIOWNIK PISZĄCEJ NEWSLETTER 

 

Zacznij czytać i analizować newslettery, które lubisz, a w szczególności te, 

które przekonały Cię do zakupu. Poniżej ich wypisz elementy, które uważasz 

za skuteczne. I korzystaj z nich dopóki nie nabierzesz większej pewności siebie 

w pisaniu. 

 

1. Jakie tytuły newsletterów sprawiły, że otworzyłaś maila? Na bieżąco 

wypisuj kolejne, które na Ciebie zadziałały. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Jakie początki newsletterów zachęcają Cię do czytania? Szczególnie 

zapisz początki maili sprzedażowych, które przekonały Cię do oferty. 

Zapisuj je dalej na bieżąco – gdy czytasz newsletter, który na Ciebie 

działa, przeanalizuj, czym Cię zachęcił. I przećwicz te sposoby w swoich 

tekstach. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Przeanalizuj newslettery, które zachwyciły Cię swoim sposobem ujęcia 

tematu. Wypisuj wszystko, co na Ciebie zadziałało. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jakie zakończenia newsletterów zapamiętałaś? Szczególnie – które 

sprawiły, że kliknęłaś w link do oferty. I dopisuj tu wszystkie, które 

zadziałają tak na Ciebie po przeczytaniu bieżących newsletterów. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

W ten sposób możesz sobie stworzyć własny pomocnik – osobistą skrzynkę 

narzędziową, z której będziesz mogła korzystać przy pisaniu kolejnych maili 

sprzedażowych i regularnego newslettera. Czy inaczej – mapę, przy pomocy 

której będziesz wybierała już sprawdzone przez siebie drogi. 
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Zadanie na najbliższy tydzień:  

Dopracuj swój pierwszy mail z sekwencji sprzedażowej. Dopracuj początek, 

rozwinięcie, zaproszenie i call to action, które doprowadzą Twojego Odbiorcę 

do kasy w Twoim sklepie.  

 

Check lista 

 

Sprawdź, czy zgromadziłaś wszystkie punkty za tę lekcję: 

 

1. Znajdź trafny sposób na przedstawienie swojego tematu 

 

2. Wybierz najlepszy początek 

 

3. Napisz taktyczne rozwinięcie  

 

4. Wymyśl zakończenie i skuteczne call to action 

 

5. Stwórz skuteczny tytuł maila                                                                     

 

 

Na następnym spotkaniu redakcyjnym omówimy Twój dopracowany mail. A 

kolejny tydzień poświęcimy pisanie następnego maila z Twojej sekwencji.  
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Masz już za sobą swobodną wędrówkę ze słowami. Masz też za sobą 

wydeptywanie własnej ścieżki. I przygotowywanie jej dla Twoich Odbiorców. 

Teraz ją oczyścimy i przemienimy w dobrze oznakowany, atrakcyjny szlak.  

To ostatnie czynności przed tym, jak zaprosisz tam na wspólną wędrówkę 

innych. I ostatnie metry przed osiągnięciem szczytu – przed zakończeniem i 

opublikowaniem tekstu. 

 

 

Od momentu swobodnego zebrania materiału, pisanie to jest czytanie. 

Czytamy i poprawiamy. Czytamy i poprawiamy. I znów czytamy… I teraz 

zostało kilka takich czytań przed Tobą. 

Na tym końcowym etapie pracy nad tekstem każde takie „przejście” Twojej 

trasy to oczyszczanie jej z innych elementów. Proponuje przyjąć Ci taką 

kolejność pracy: 

 

1. Czytanie pierwsze – sprawdź spójność całości, czyli przeczytaj tekst 

maila na głos i sprawdź, czy działa. 

 

2. Czytanie drugie – sprawdź spójność odcinków, czyli przeczytaj każdą 

część maila i sprawdź, czy każda z nich jest spójną myślą cząstkową 

całego tekstu. 

 

3. Czytanie trzecie – sprawdź, czy tytuł działa, czyli sprawdź, czy  

intryguje, przyciąga i zachęca do czytania. 
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4. Czytanie czwarte – sprawdź stylistykę, język, frazy, czyli zobacz, czy 

dobrze dobrane są słowa, frazy, zwroty.  

 

5. Czytanie piąte – sprawdź interpunkcję i ortografię. 

 

Tych czytań może, oczywiście, być więcej. Może też być mniej. Zależy to od 

tego, jak ważny jest to mail, na ile płynnie i sprawnie Ci się go pisało, jak 

oceniasz jego skuteczność działania na Czytelników, ile czasu możesz na to 

przeznaczyć…  

 

 

Z pewnością jednak kilka razy tekst przeczytać trzeba. Z pewnością trzeba go 

też odłożyć na dzień lub dwa. On musi poleżakować, a Ty musisz nabrać do 

niego dystansu. Po tej przerwie będziesz w stanie przeczytać go tak, jakby nie 

był Twój. A przynajmniej, jakby nie był częścią Ciebie, tylko odrębnym bytem. 

Czyli – nie obciążająco, ale krytycznie.  

Przeczytaj go wtedy oczami swojego Czytelnika. Wejdź w buty jednej z osób, z 

którymi odbyłaś rozmowy pogłębione i zobacz – czy na Ciebie (Twoją 

Czytelniczkę) działa. Czy są w nim te emocje z początkowej swobodnej 

wędrówki? Czy czuć w nim świeżość? Czy ma moc? Czy jest dla Ciebie jasny? I 

przekonujący?  

 

 

Najlepszym finalnym sprawdzianem jest wpuszczenie tam testowego 

Czytelnika, który opisze Ci swoje wrażenia z tej wędrówki. To ważne, żeby były 

w pierwszej osobie i dotyczyły tylko i wyłącznie Twojego tekstu.  
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Poproś, żeby powiedział Ci: 

1. w pierwszej kolejności, co mu się podobało, czyli: jak na niego 

podziałał ten tekst? Jakie wywołał emocje? Czy przekonał do zakupu? 

I co na niego mocno podziałało? I dlaczego? 

 

2. I w drugiej – co mu się nie podobało, czyli: czego mu zabrakło? Albo 

czego było za dużo? Co by zmienili? I dlaczego? Co by musiało tu być 

albo jaki musiałby być ten mail, żeby go przekonał? 

 

W ten sposób poznasz mocne i słabe strony swojego pisania. W krótszej 

perspektywie - sprawdzisz, jak Twój tekst działa i uzyskasz drogowskazy do 

dalszej pracy nad nim. W dłuższej, po feedbacku zebranym z kolejnych tekstów, 

określisz pewne swoje wyróżniki. A także właściwy dla Ciebie kierunek rozwoju. 

Pamiętaj tylko, że feedback to jest osobisty odbiór drugiego człowieka. 

Człowieka, który może mieć inną wrażliwość, osobowość, potrzeby. A więc do 

komentarzy zachowaj taki sam dystans, jak do swojego tekstu. Wysłuchaj ich i 

odłóż na trochę. A potem przeczytaj swój tekst sprawdzając, czy się z nimi 

zgadzasz. Czy nie. 

A potem… możesz uznać tekst za skończony, a szczyt za zdobyty. Naciesz się 

widokiem i ruszaj na kolejną wędrówkę.  

 

 

Po takim sprawdzeniu każdego maila, po kilkukrotnym przeczytaniu i po 

feedbacku od testowego Czytelnika,  przechodzimy do sprawdzenia całej 

sekwencji.  

Odłóż ten test na kolejny dzień, żeby nabrać dystansu do wszystkich tekstów,  
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jakie przy tworzeniu tej sekwencji maili sprzedażowych napisałaś. A później 

przeczytaj maile jedne po drugi, robiąc krótką przerwę na to, żeby 

zaobserwować, jak działa na Ciebie każdy z nich. Zastanów się, czy porywa Cię?  

 

Zachęca? Przekonuje? I czy każdy kolejny działa na Ciebie mocniej? Tak 

powinna działać idealna sekwencja maili sprzedażowych. Każdy kolejny mail 

powinien przekonywać do Ciebie Twoich Czytelników bardziej. Powinien 

zdobywać ich coraz większe zaufanie i przekonanie, że zakup Twojej oferty to 

właściwa decyzja.  

 

Dlatego Twoja sekwencja maili sprzedażowych prowadzi ich: 

1. od uznania problemu (mail 1),  

2. przez pokazanie perspektywy zmiany (mail 2),  

3. przekonania, że to jest możliwe (mail 3),  

4. zmobilizowanie do działania (mail 4), 

5. do osłabienia wymówek, które powstrzymują ich od rozwiązania 

problemu (mail 5).  

 

Przeczytaj i sprawdź, czy Ciebie ta sekwencja przeprowadza od punktu A (nie 

zauważam mojego problemu) do punktu B (chcę znaleźć rozwiązanie teraz). 

 

Sprawdź, jak działa Twoja sekwencja maili sprzedażowych: 

 

1. Jaki skutek wywołuje na Tobie (lub Twoim testowym Czytelniku) pierwszy 

mail? Czy pomaga Ci uznać problem? Czy widzisz dzięki niemu  

konsekwencje nie rozwiązania problemu teraz? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jak oddziaływuje na Ciebie drugi mail? Czy widzisz dzięki niemu nowa 

perspektywę? Czy rozumiesz, jak może zmienić się Twoje życie, gdy 

rozwiążesz swój problem? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Co wywołuje trzeci mail? Czy daje Ci nadzieję, że dasz radę? Zyskujesz 

przekonanie, że to jest możliwe? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak odbierasz czwarty mail? Co sprawiają pytania w  nim zadane? 

Mierzysz się z nimi? I czy to mobilizuje Cię do podjęcia działania? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak działa na Ciebie ostatni, piąty miał? Czy rozbraja Twoje wymówki? 

Przestają Cię powstrzymywać przed rozwiązaniem problemu? Decydujesz 

się na zakup? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Jakie masz odczucia po przeczytaniu całej sekwencji maili  

sprzedażowych? Czy po jej przeczytaniu masz przekonanie, że zostałaś 

przeprowadzona od punktu, w którym nie zauważasz swojego problemu 

do punktu, w który chcesz do teraz rozwiązać? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Brudnopis 

 

Pamiętaj, że nawet na tym etapie każdy Twój tekst cały czas powstaje. Jest w 

procesie, a więc może się zmieniać. W każdym momencie możesz podjąć 

decyzję o zmianie początku, zakończenia czy tytułu. Dopóki sama nie uznasz, że 

to jest to, Twój dokument to Twój brudnopis. Pisz, skreślaj, zmieniaj (tylko 

zapisuj i zachowuj zmiany, żebyś, w razie potrzeby, mogła do nich szybko 

wrócić). Idź za swoim odczuciem. W końcu zawsze możesz zmienić zdanie i  

zawrócić. To Ty depczesz swoją ścieżkę. Krok po kroku. W każdym mailu i w 

całej ich sekwencji. 

 

 

Zadanie na najbliższy tydzień:  

Dopracuj każdy swój mail w szczegółach. Przeczytaj go kilka razy, po cichu i na 

głos. Sprawdź, czy po przerwie tekst działa jako całość i czy działają jego 

poszczególne elementy. Poszukaj Czytelnika dla swojego tekstu i poproś go o  
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feedback. A następnie sprawdź, czy działa cała twoja sekwencja maili 

sprzedażowych – czy przeprowadza ona od punktu „nie zauważam problemu” 

do punktu „chcę znaleźć rozwiązanie teraz!”. 

 

 

 

 

Check lista 

 

Sprawdź, czy zgromadziłaś wszystkie punkty za tę lekcję: 

 

1. Przeczytaj każdy mail kilka razy po cichu 

 

2. Przeczytaj każdy mail na głos 

 

3. Sprawdź, czy każdy znich działa, czy przekonuje 

 

4. Poszukaj Czytelnika i poproś go o feedback 

 

5. Sprawdź, czy działa cała sekwencja maili sprzedażowych, czy 

doprowadza Czytelnika do tego, że chce rozwiązać swój     

problemu teraz i z Tobą                              

 

 

Na naszym kolejnym kolegium redakcyjnym podsumujemy całą Twoją 

sekwencję maili sprzedażowych.  I Porozmawiamy o najlepszym dla Ciebie 

sposobie na prowadzenie regularnego newslettera.  
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Twoja sekwencja maili sprzedażowych jest już dopracowana. Sprawdziłaś każdy 

z maili i całą sekwencję. Teraz czas, żebyś zbudowała swoją ścieżkę Klienta 

zgodnie z planem, który stworzyłaś na początku.  

 

Sugerowana przeze mnie ścieżka w skrócie obejmowała takie elementy, jak: 

1. wyprodukowanie prezentu i zamieszczenie w nim dalszej płatnej oferty.  

2. stworzenie: 

 strony do pobrania z okienkami do zapisu zgodnymi z RODO 

 strony potwierdzającej zapis  

 strony podziękowania. 

3. Napisanie sekwencji maili sprzedażowych i ustawienie ich automatycznej 

wysyłki. 

4. wymyślenie: 

 treści wpisów blogowych  

 postów Facebookowych 

 reklamowych,  

 newsletterowych. 

 

Sekwencję maili sprzedażowej już masz napisaną. Teraz czas na stworzenie 

bezpłatnego prezentu (z płatną oferta w środku), strony do pobrania wraz ze 

stroną potwierdzająca zapis i stronę podziękowania. A następnie napisanie 

różnych treści, które będą zachęcały do pobrania bezpłatnego prezentu i zapisu 

na listę. I ustawienie automatycznej wysyłki maili sprzedażowych, która nastąpi 

po pobraniu prezentu. 
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Dalsze podtrzymywanie kontaktu z Twoimi Odbiorcami zapisanymi na Twoja 

lite będzie następowało poprzez regularny newsletter. Inaczej – poprzez 

Twoje listy pisane przez Ciebie do twoich Odbiorców. Jak regularne i jak częste 

one będą, zależy to od Twojej decyzji.  

Możesz pisać newsletter raz na tydzień, możesz raz na dwa tygodnie. Możesz 

też to robić nieco częściej lub nieco rzadziej. Zależy to głównie od Twojego 

pomysłu na Twój newsletter – o czym chcesz pisać i w jakiej formie. 

Jeżeli działasz w branży technologicznej, Twój newsletter może zawierać jedne 

najważniejszy news z Twojej branży – czysty konkret. I taki newsletter może 

przychodzić dosyć często jako pomoc techniczna. 

Jeżeli działasz w branży trenerskiej, Twój newsletter może być bardziej oparty 

na historiach Twoich i Twoich Klientów. Może być znacznie obszerniejszy i 

wtedy lepiej, gdy nie pojawia się w skrzynkach Twoich Odbiorców częściej niż 

raz na tydzień. 

Zasada jest taka – im bliżej pracujesz z ludźmi i im głębiej, tym lepiej, żeby 

Twoje listy były osobiste i dotyczyły Twoich przeżyć i doświadczeń. Pamiętaj 

jednak, żebyś wyboru tematów, historii i wątków zawsze dokonywała mając na 

uwadze główny cel swojego newslettera.   

Jeżeli chcesz, żeby Twój newsletter przede wszystkim budował Twoją pozycję 

ekspertki, dobieraj historie tak, aby na to właśnie pracowały. Jeżeli chcesz, żeby 

Twój newsletter przede wszystkim budował zaangażowaną społeczność wokół 

Twojego bloga, buduj swoje listy wokół tematów swoich artykułów blogowych. 

A jeżeli chcesz, żeby Twój newsletter przede wszystkim sprzedawał Twoje 

usługi, wybieraj tematy i historie pod tym kątem. 

To ważne, żebyś określiła cel swojego newslettera na samym początku, bo 

jeżeli po kilku miesiącach dzielenia się nowinkami lub własnymi  
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doświadczeniami dojdziesz do wniosku, że chcesz teraz zacząć sprzedawać 

swoje usługi, Twoi Odbiorcy mogą się poczuć niemiło zaskoczeni. Więcej, mogą 

od Ciebie nie chcieć czegokolwiek kupić.  

 

Wróć zatem teraz do materiałów z pierwszego spotkania i przypomnij sobie 

główny cel swojego newslettera i napisz go poniżej.  

Główny cel Twojego newslettera to………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Przypomnij sobie również wartości swojej marki, bo one pomogą Ci określić 

sposób komunikowania się z Twoimi Odbiorcami.  

Główne (trzy) wartości Twojej marki to…………………………………………………………… 

.…………………………………………………………….……………………………………………………….....

...……………………………………………………….......………………………………………………………… 

 

Wróć też jeszcze do materiałów z rozmów pogłębionych  i wypisz sobie: 

Jakie newslettery Twoi rozmówcy lubią i dlaczego…………………………………………… 

.……………………………………………………….......……………………………………………………………

.……………………………………………………….......…………………………………………………………… 

.……………………………………………………….......…………………………………………………………… 

.……………………………………………………….......…………………………………………………………… 

O czym chcieliby czytać w Twoich listach do nich….………………………………………… 

.……………………………………………………….......……………………………………………………………

.……………………………………………………….......…………………………………………………………… 

.……………………………………………………….......…………………………………………………………… 

.……………………………………………………….......…………………………………………………………… 
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Przeanalizuj te wszystkie zebrane informacje – cel, wartości i co myślą Twoi 

rozmówcy. I zastanów się, jaki nasuwa Ci się pomysł na Twój newsletter. O 

czym chcesz pisać i w jaki sposób. 

 

Mój pomysł na newsletter  

Mój pomysł jest prosty – piszę tak, żeby każdy list mógł być dla Ciebie 

przykładem, w jakiś sposób newsletter można napisać. I jednocześnie piszę w 

nim zawsze o czymś, co Ci się może w pisaniu przydać.  

 

A jaki jest Twój?  

Chcesz pisać krótko i technicznie? Czy literacko? Chcesz pisać bajki? Reportaże 

ze swojego życia? Pamiętnik? Gazetę? Książkę? Chcesz wysyłać przepisy? 

Newsy? Opowiadania? Wspomnienia? Przeżycia? Możesz go pisać w taki 

sposób, jaki wymyślisz.  

Możesz nim karmić umysł, dusze albo zmysły. Możesz też karmić wszystko 

naraz. I przy tym wszystkim możesz też sprzedawać. Oferować spotkania z 

Tobą, mniej lub bardziej bezpośrednie (konsultacje, kursy, ebooki). Spotkania z 

osoba, która ten cały napisany świat stworzyła. 

Pamiętaj, to Ty jesteś Twórcą swojej marki, jej wartości, całej palety 

produktów i usług. Ty tworzysz i opisujesz świat, do którego zapraszasz. I robisz 

to również przez newsletter   

Pomyśl – kim się czujesz? Co tak naprawdę chcesz dawać innym? Co jest dla 

Ciebie ważne? Co chcesz zrobić dla ludzi i świata? I dziel się tym, również w 

newsleterze. I rób to w sposób, który jest Ci najbliższy. Opisz go poniżej. 

 

Twój sposób na newsletter……………………………………………………………..……………….. 

….……………………………………………………….......………………………………………………………… 
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….……………………………………………………….......…………………………………………………………

.……………………………………………………….......…………………………………………………………… 

.……………………………………………………….......…………………………………………………………… 

 

A potem przywołaj sobie w myślach osobę, z którą rozmawiałeś. Przypomnij 

sobie ją dobrze. Kim jest? Co robi? Jak żyje? O czym marzy? Jakie ma trudności? 

Jaką ma wrażliwość? Co ją interesuje? I napisz do niej swój pierwszy list. A po 

tygodniu lub dwóch drugi. I kolejne. Pisz swobodnie, potem odpocznij i 

sprawdź. Przeczytaj swój list oczami swojego rozmówcy. Sprawdź go tak, jak 

sprawdzałaś każdy mail ze swojej sekwencji. 

Szczególnie przeczytaj i sprawdź: 

1. cel – czy ten newsletter go realizuje  

Na przykład:  

Pierwszy może służyć przedstawieniu Ciebie i nawiązaniu kontaktu 

poprzez pokazanie Twoich wartości. 

 

2. emocje – czy są w nim emocje 

Na przykład:  

Pierwszy newsletter może przedstawiać ważne dla Ciebie okruchy z 

różnych czasów. 

 

3. działanie – co wywołuje jego przeczytanie 

Na przykład:  

Może poruszać w Czytelnikach równie ważne wspomnienia i budować w 

nich poczucie, że macie wspólne wartości. 

 

4. strukturę – jakie elementy zawiera  

Na przykład:  

Może zawierać początek, rozwinięcie, zaproszenie, wezwanie do 

działania.  
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Zadanie na najbliższy tydzień:  

Wróć do swojej ścieżki Klienta i dopracuj ją. Później zajmij się pisaniem 

regularnego newslettera. Wróć do materiałów z pierwszego, przypomnij sobie 

cel Twojego newslettera, wartości Twojej marki i o czym Twoi rozmówcy 

chcieliby czytać w Twoich listach. Przywołaj sobie obraz jednej wybranej osoby, 

z którą rozmawiałaś i napisz swój pierwszy list. Do niej. A potem odłóż go i 

sprawdź po przerwie.  

 

Check lista 

 

Sprawdź, czy zgromadziłaś wszystkie punkty za tę lekcję: 

 

1. Dopracuj swoją ścieżkę Klienta 

 

2. Przypomnij sobie cel, wartości i informacje od Rozmówców 

 

3. Napisz pierwszy list myśląc o wybranym Rozmówcy 

 

4. Odłóż go i sprawdź 

 

 

 

 

Na naszym ostatnim spotkaniu redakcyjnym podsumujemy wszystkie Twoje 

osiągnięcia i porozmawiamy o trudnościach, które czekają na Ciebie przy 

dalszym pisaniu. Jak możesz je rozpoznać i jak możesz je pokonać. 
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Już wiesz, jak ustawić strategię swojego newslettera – rozmawiając ze swoimi 

Czytelnikami. I już wiesz, jak tę strategię update’ować – ponownie 

przeprowadzając rozmowy. 

Już wiesz, jak wybierać najlepszy sposób komunikowania się z Twoimi 

Odbiorcami – pytając ich o to. I już wiesz, jak ten wybór odświeżać – 

ponawiając pytania. 

Już wiesz też, jak pisać, żeby Twoje pisanie było skuteczne – pamiętaj o 

swoich Odbiorcach. Pamiętaj, do kogo piszesz (wybierz sobie jednego 

adresata). Pamiętaj, jakie ta osoba ma trudności, potrzeby, wartości, marzenia i 

cele. Nawiązuj do nich, przywołuj je, odpowiadaj na nie. Rób to w swoim stylu i 

ze swoją wrażliwością. Wtedy będziesz podobnych Czytelników przyciągać. A 

oni będą Cię rozumieli, podzielali Twoje poglądy, komentowali Twoje tekstu, 

polecali je dalej i kupowali Twoje usługi. I każdy z nich będzie czuł, że piszesz 

właśnie do niego. A to jest najbardziej przekonujące pisanie.   

Umiesz też już zaprojektować całą ścieżkę Klienta. Wiesz, jakie kroki wykonać, 

żeby ją stworzyć. Umiesz też napisać sekwencję maili sprzedażowych. I wiesz, 

jak każdy z nich i całość dopracować. Umiesz stworzyć system, który zaprosi 

Twoich Odbiorców i przekona do zakupu Twoich usług.  

Teraz pozostaje Ci już tylko pisanie. Pisanie regularnego newslettera. Pisanie 

wpisów Facebookowych i blogowych. Pisanie o tym, co wiesz i umiesz. Dzieleni 

się wiedzą, doświadczeniem i sobą.  

 

Pisz! 

Nawet, jak będzie trudniej. Nawet, jak nie będziesz wiedziała, jak zacząć. Pisz, 

bo innej drogi nie ma - trzeba pisać.  
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Poszukaj jakiegoś oparcia, chwyć się tej myśli i pisz. Może zaprowadzi Cię na 

samą górę. A jak nie – próbuj dalej. Inaczej. A jak się zmęczysz – odpocznij. Zrób 

przerwę. Zajmij się czymś. I jak wrócisz do tekstu, zapewne ruszysz dalej. Nawet 

jeżeli siadając nadal nie wiesz jak.  

Zacznij po prostu. Jakkolwiek. Nie zawsze musi i może być bardzo dobrze. 

Często wystarczy dobrze albo jakkolwiek. Ważne, żeby zacząć. Bo pisanie 

będzie prowadzić Cię dalej. Będziesz odkrywać i łączyć ze sobą kolejne myśli. Iść 

dalej i wyżej. Widzieć coraz więcej. I po chwili wrócisz na swój szlak albo 

wydepczesz sobie nowy.  

 

I pamiętaj: 

 Zawsze możesz zawracać, odpoczywać, zmieniać zdanie. To Twoja 

ścieżka. Powstaje od Twoich śladów – zdań, słów, znaków.  

 

 Nie jesteś sama. Zawsze możesz prosić o pomoc – męża, koleżankę, 

kogoś z grupy pisania. Czasami wystarczy powiedzieć – nie mogę, nie 

umiem, nie potrafię. Spada napięcie i sama znajdujesz wyjście.  

 

 Nie wymagaj od siebie zbyt dużo, to z tego powstają blokady. Z 

kumulowanych oczekiwań. Pamiętaj – to tylko wędrówka. Krok za 

krokiem. 

 

I pomyśl: 

 To, co Ty widzisz, czujesz i myślisz, to Twój świat. Nie ma takiego 

drugiego. Zaproś tam innych. Czekają na Twoje zaproszenie. Dlatego pisz. 

 

 To, co Ty piszesz nikt inny nie napisze. Bo to Twoja wrażliwość, Twoja 

osobowość, suma Twoich doświadczeń odprowadziły Cię tutaj. W życiu i 

na kartce. Dlatego pisz. 
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 To, co teraz akurat piszesz jest najlepszym, co teraz może powstać. Bo… 

gdyby mogło powstać coś lepszego, to by powstało. Ale może po 5 

minutach pisania wrócisz do tego i napiszesz to lepiej. Dlatego pisz. 

 

I przede wszystkim nie zapominaj, że BŁĘDY SĄ CUDOWNE. Popełniaj je z 

lekkością. Bo to na nich się uczysz. To są stopnie do Twojego rozwoju. Dzięki 

nim będziesz pisać coraz lepiej. 

 

 

 

Zadanie na kolejne pół roku:  

Rób co pół roku update. Przeprowadź kilka nowych rozmów. Zbierz nowe dane. 

Odśwież swoją strategię newslettera. Poznaj aktualne potrzeby i trudności 

swoich Czytelników i odpowiedz na nie swoimi usługami  i listami.  

 

Check lista 

 

Po pół roku sprawdź, czy zgromadziłaś wszystkie punkty za tę lekcję: 

 

1. Przeprowadź kilka nowych rozmów pogłebionych  

 

2. Odśwież strategię newslettera 

 

3. Poszerz swoja ofertę 

 

4. Poznaj aktualne potrzeby i trudności swoich Czytelników 

 

5. Odpowiedz na nie swoimi usługami i tekstami 

 

 



 

47 
 

 

Przy mnie wydeptałaś swoją nową ścieżkę – swój pomysł na newsletter i całą 

sekwencję maili sprzedażowych. Teraz zaproś tam swoich Odbiorców i szykuj 

dla nich kolejne trasy. Pisz! Ja zawsze będę Ci kibicować. A jakby co, wiesz, 

gdzie mnie znaleźć – w mojej jaskini www.magdalenabialecka.pl 

 

Trzymam za Ciebie moje wielkie smocze kciuki! 

Magda vel Smoczyca 
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