
PRZEDSTAW JAKIE JEST TWOJE DLACZEGO

Przeprowadzając live pt “Jakie jest Twoje
dlaczego” inspirujesz i jednocześnie dajesz

się poznać. W tym zdaniu zawarta jest
magia przyciągająca uwagę. 

 

Ta magia to idea, która  nadaje cel
działaniu. Ta prawdziwa odpowiedź na to
pytanie jest czasami głęboko ukryta za
bardzo prozaicznymi odpowiedziami.
Jednak warto znać odpowiedź na to

pytanie ponieważ ta  odpowiedź ma moc
uwalniania wewnętrznej motywacji.  

 

 

Druga rzecz to to że prowadząc live tego
typu pokazujesz jaki kierunek cel Ciebie
interesuje. Jaka jest Twoja motywacja. To
bardzo interesuje odbiorców  zwłaszcza
osoby  które mają podobną idee cele i
wartości. W Twoim otoczeniu zaczyna
tworzyć się społeczność która myśli

podobnie jak Ty. Ta społeczność będzie
rozwijać się i podążać razem z Tobą.  

 

Jeśli prowadzisz jakiś biznes online to
właśnie w takiej społeczności znajdziesz

potencjalnych klientów i partnerów
biznesowych gdyż poprzez wspólne

wartości, cele bardzo szybko buduje się
zaufanie które jest niezbędne aby

prowadzić biznes online 

Inspirujesz ludzi 
Dajesz się poznać 
Budujesz relacje 
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PRZEDSTAW JAKIE JEST TWOJE DLACZEGO

Zrób swoje NOTATKI !!!
#1 Pomyśl !  
Zrób notatki i wypisz swoje wszystkie " Dlaczego" Te 
które kiedyś powodowały że jesteś w tym miejscu w 
którym jesteś  i robisz to co robisz a także które 
teraz powodują twoje działanie? Sporządz liste. 

#2 Z listy swoich wszystkich "Dlaczego " wybierz te 
którymi jesteś wstanie podzielić się z Twoimi odbiorcami. 
Nie musisz dzielić sie wszystkimi swoimi odpowiedziami 
na to pytanie. Zapewne niektóre uznasz za bardzo 
prywatne i jest to jaknajbardziej ok 

#3 Zapytaj i poproś o komentarze osób które 
oglądają twoje live aby przedstawiały 
swoje "DLACZEGO" 
 



PRZYKŁADY TEMATÓW LIVE

Rozpocznij LIVE

LIVE MOŻE BYĆ POWTARZANY CO JAKIŚ CZAS

DLACZEGO PRACUJE ONLINE?

DLACZEGO POSTANOWIŁEM ZMIENIĆ DIETĘ I
SKORZYSTAĆ Z SUPLEMENTÓW?

DLACZEGO POSTANOWIŁEM POŻUCIĆ ETAT W
PRZYSZLOŚCI

DLACZEGO ROBIE TO CO ROBIĘ?

CO SPOWODOWAŁO   ŻE ZAINTERESOWAŁ MNIE
MARKETING INTERNETOWY  I DLACZEGO SIĘ NIM
ZAJMUJĘ?

https://www.facebook.com/groups/2344430372250789/
https://www.facebook.com/groups/2344430372250789/

