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Podpowiedź: W tym ebooku znajduje się dużo       
linków. Aby otwierać strony z linków w nowych        
kartach, tak aby nie “znikał” Ci za każdym        
kliknięciem w link ten ebook, to możesz to zrobić w          
następujący sposób: 
Zanim klikniesz w link przytrzymaj klawisz CTRL na        
klawiaturze. Trzymając go kliknij w link. I puść        
klawisz CTRL. Strona z linku otworzy się w nowej         
karcie, a czytany ebook dalej będzie otwarty :)  

Miłej lektury i owocnych działań! 
Asia Sitarz :)  
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1 CZEGO BĘDZIESZ 
POTRZEBOWAĆ DO 

URUCHOMIENIA TWOJEJ 
DOMENY I STRONY? 

Do stworzenia AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU    
potrzebujesz mieć narzędzia, które umożliwiają: 
➔ zbieranie adresów emailowych osób    

zainteresowanych 
➔ wysyłanie do nich automatycznych wcześniej     

przygotowanych kolejek maili 
➔ tworzenie nieograniczonej ilości stron    

lądowania 
 
Dwoma pierwszymi funkcjonościami zajmować się     
będziemy w kolejnych KROKACH. W tym kroku       
zaczniemy od ostatniej funkcji czyli Tworzenie      
Twojej Strony Wizytówki. 
 
Wszystkie te trzy funkcje znajdują się w jednym        
narzędziu, którego będziemy używać. Jest to serwis       
GETRESPONSE. Tam będziesz tworzyć swoje     
wszystkie strony, zbierać bazę adresów email i       
tworzyć automatycznie wysyłane wiadomości e-mail. 
 
Jest to podstawowe narzędzie potrzebne do      
AUTOMATYCZNEGO ZARABIANIA/POLECANIA.  
To właśnie dzięki niemu Ty możesz iść na basen, a          
w tym czasie Twój SYSTEM DZIAŁA. Posiadanie       
takiego narzędzia jest absolutnie potrzebne, aby      
zbudować AUTOMATYCZNY SYSTEM.  
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Oczywiście na rynku jest wiele serwisów, które       
sprzedają tego typu narzędzia umożliwiające     
podobną AUTOMATYZACJĘ. Ja spośród wszystkich     
przetestowałam na przestrzeni lat od roku 2010       
kilkanaście z nich i ostatecznie wybrałam      
GETRESPONSE. Uważam, że są najlepsi na rynku.       
TOTALNY LIDER. I to ŚWIATOWY! Getresponse      
używają ludzie na CAŁYM ŚWIECIE! Jest tam 350        
tysięcy Klientów. Działają w 183 krajach. Tylu ludzi        
nie może się mylić. Jest tyle innych narzędzi tego         
typu na rynku światowym, że gdyby GR był słaby, to          
Ci wszyscy Klienci poszliby sobie gdzieś indziej. Nie        
sądzisz? 
 
A tak przy okazji jeśli to ma dla Ciebie jakieś          
znaczenie i chcesz wspierać polską     
przedsiębiorczość i gospodarkę to wiedz, że      
Getresponse jest POLSKIM PROJEKTEM    
założonym przez chłopaka z Gdańska Szymona      
Grabowskiego 15 lat temu :) Nadal mają siedzibę w         
Gdańsku. 
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Getresponse wymiata konkurencję pod kontem: 
★ obsługi Klienta NIESAMOWICI SĄ! 
★ wygody pracy LISTY ADRESOWE ŁADUJĄ     

SIĘ SZYBKO, SZYBKIE DUPLIKACJE    
MOŻNA ROBIĆ, DOPISYWANIE   
KOLEJNYCH MAILI TO SZYBKI PROCES 

★ dostępnych funkcji! WOOOW nigdzie takich     
nie widziałam jakie oni mają ich      
AUTOMATYZACJA WYMIATA 

★ szczegółowości statystyk NO MEGA! 
★ ogólnie przyjemnie się tego narzędzia używa 

 
Nie wyobrażam sobie pracować na jakimkolwiek      
innym narzędziu tego typu. Cena jak najbardziej       
przystępna 62 zł miesięcznie. NIE! To nie jest koszt!         
A tym bardziej TO NIE JEST DROGO. 
 
Patrz. Ja dzięki temu narzędziu mogę zarabiać w        
domu na automacie, znacznie więcej niż      
kiedykolwiek zarabiałam na etacie. Raczej nigdy do       
stanowiska dyrektora bym nigdzie nie doszła, a tu        
zarabiam jak dyrektor banku. Nie muszę chodzić do        
pracy, mogę prowadzić swoją firmę, odkładać      
pieniądze i budować swoją przyszłość tak jak chcę.        
Same te aspekty są już bezcenne i jak najbardziej         
warte tych 62 zł miesięcznie.  
 
Gdybym nie miała tego narzędzia to NIC BYM NIE         
ZARABIAŁA ONLINE i musiałbym iść do pracy na        
etat.  
 
Ta cena 62 zł to  
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NIESAMOWICIE ZWRACAJĄCA SIĘ   
INWESTYCJA!  
Lepsza niż w najlepszym banku. Wpłać do banku na         
miesiąc 62 zł. Ile wyciągniesz za miesiąc takiej        
lokaty?  
 
jakieś … yyyy… 0,12 zł? 
 
A GETRESPONSE za te 62 zł umożliwi Ci        
ZARABIANIE TYSIĘCY w ciągu miesiąca. To tak       
jakbyś co miesiąc wpłacał do GR 62 zł, a na koniec           
miesiąca wypłacał od nich np 3000 zł. I chcesz mi          
powiedzieć, że te 62 zł to koszt? Że to jest drogo?  
 
Jeśli tak myślisz to ten kurs nie jest dla Ciebie. Bo           
nie rozumiesz, że to narzędzie umożliwi Ci       
POLECANIE NA AUTOMACIE i ZARABIANIE     
ONLINE znacznie większych kwot niż te 62 zł. A jeśli          
tego nie rozumiesz, to nie mamy o czym dalej         
dyskutować. Wszystkie argumenty wyłożyłam, nie     
mam nic do dodania :) 
 
Więc… albo kupujesz GETRESPONSE i działamy      
dalej. Wszystko Ci pokazuję co i jak zrobić, albo na          
tym kończy się Twoje 9 KROKÓW DO       
ZBUDOWANIA AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU   
ZARABIANIA ONLINE wg tego praktycznego     
poradnika. 
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I owszem, tak, polecam GETRESPONSE linkiem      
polecającym, ponieważ jest tam program partnerski.      
I to jest dla Ciebie dobra wiadomość. Dlaczego? 
 
Popatrz. Jesteś tu bo chcesz budować MLM       
ONLINE. Zatem, zamierzasz mieć strukturę. A więc       
każda z tych osób w Twojej strukturze, też będzie         
chciała działać ONLINE. Prawda?  
 
Zatem… skoro Ty będziesz używać tego narzędzia       
skutecznie, to im możesz to samo polecić i pokazać.         
Zatem oni wszyscy skorzystają z Twojego linku       
polecającego.  
 
Wtedy nie dość, że używanie GR nie będzie Cię NIC          
KOSZTOWAĆ, to jeszcze będą płacić Tobie za to        
pieniądze, że poleciłeś ich narzędzie dalej. I to        
niemałe. 30% od ceny pakietu, który opłaca Twój        
polecony CO MIESIĄC.  
 
Polecasz komuś pakiet GR raz, ten ktoś opłaca GR         
cały czas, a Ty cały czas masz z tego dochód.          
Dokładnie jak w MLM. Z tym, że tu nie ma          
wielopoziomowego programu wynagrodzeń. Masz    
płacone tylko za osoby bezpośrednio polecone. Ale       
jest to wspaniały comiesięczny, pasywny dochód.  
 
Zbierz 30 osób, którym polecisz GR, nawet jeśli        
wykupią najniższy pakiet to masz 16,50 od każdego        
pakietu, razy 30 poleconych kont = 495 zł co miesiąc          
bez kiwania palcem :) 
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Jedyne co trzeba zrobić to zadbać o to, aby oni          
nauczyli się używać tego narzędzia i aby dzięki        
niemu zarabiali. Wtedy będą go opłacać latami. Bo        
czemu mieliby rezygnować, skoro dzięki temu będą       
zarabiać? A to oznacza jednocześnie, że będą także        
w Twojej strukturze MLM na długo, ponieważ skoro        
będą zarabiać, to dlaczego mieliby odchodzić z       
Twojej struktury? :) Zatem masz coś, co z dwóch         
stron buduje Twój biznes. Czy już dostrzegasz tą        
genialną synergię i wzajemne wspieranie i      
budowanie Twojego biznesu? 
 
Ja dokładnie w ten sposób przy okazji budowania        
swojego MLM czy programów partnerskich zawsze      
polecałam narzędzia, których sama używałam i      
zawsze miałam przy okazji te narzędzia ZA DARMO        
+ jeszcze na tym zarabiałam. To taki skutek        
uboczny. Bo bez tych narzędzi nie da się zbudować         
AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU więc, każdy kto     
chciał dołączać do mojej struktury i dostać gotowe        
strony, treści emaili, instrukcje, itd… musiał siłą       
rzeczy korzystać z tych samych narzędzi, które ja        
używałam. Dokładnie to samo będzie w Twojej       
strukturze. Więc na narzędziach zaczniesz zarabiać      
przy okazji, a sam będziesz je mieć bezpłatnie.        
Zatem potraktuj to jak inwestycję do kwadratu :) 
 
Na rynku jest wiele tego typu narzędzi. Większość z         
nich także ma program partnerski do polecania.       
Jednak ja nie polecam tamtych, chociaż mogłabym       
na tamtych tak samo zarabiać. Polecam właśnie       
tylko i wyłącznie GETRESPONSE. 
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Jestem tak zachwycona tym narzędziem, obsługą      
klienta i w ogóle wszystkim jak to tam zrobili, że          
polecałabym to nawet gdyby nie mieli żadnego       
programu partnerskiego. Ja i tak bym to używała i         
polecała nawet gdybym nic z tego nie miała.  
 
I jeśli nie masz ochoty skorzystać z mojego linku, to          
możesz go ominąć. Nie mam nic przeciwko.       
Najważniejsze, abyś MIAŁ TO NARZĘDZIE. Bo na       
nim wszystko dalej będę pokazywać. Jeśli      
wybierzesz jakiś inny autoresponder to ja nie       
udzielam wsparcia w tym zakresie. 
 

UWAGA:  
Pierwsze 30 dni GR jest BEZPŁATNIE. W tym        
czasie jesteś w stanie zrobić swoje wszystkie       
potrzebne strony wg 9 KROKÓW, które Ci pokażę.        
Można je zrobić nawet w 5 dni. Szaleńcy totalnie         
pozytywnie zakręceni robią je w 2 dni (KOCHAM        
WAS :D ). Jeśli zdecydujesz się działać wg tego         
poradnika. Kolejne 25 dni możesz już budować       
swoją listę i zacząć polecać na AUTOMACIE i kto         
wie może nawet zarobisz więcej niż te 62 zł czego Ci           
MEGA MOCNO ŻYCZĘ! Po to przecież robię ten        
praktyczny poradnik, te 9 KROKÓW, abyś właśnie       
zaczął tak zarabiać! 
 
A jest to jak najbardziej możliwe. Bo sama tak         
zarabiam. 
 
:) 
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I JESZCZE JEDNO  
Jeśli zdecydujesz się na wykupienie     
GETRESPONSE z mojego polecenia to mam dla       
Ciebie BONUS :D SZKOLENIA I POMOC z zakresu        
GETRESPONSE. Tutaj wejdź na moją stronę i zgłoś        
się jako osoba, która skorzystała z mojego       
polecenia. 
DZIĘKUJĘ! 
 

CO JESZCZE BĘDZIE CI POTRZEBNE? 
Żeby uruchomić swoją domenę i stronę zazwyczaj       
potrzebny jest jeszcze serwer. Z tym, że kupując        
domenę tam gdzie Ci sugeruję czyli na domeny.tv,        
oraz korzystając z kreatora stron w Getresponse nie        
będziesz potrzebować kupować dodatkowo serwera.     
Ja pokażę Ci jak to uruchomić bez kupowania        
dodatkowego serwera. 
 
Natomiast jeśli kupisz sobie domenę gdzieś indziej i        
nie będzie tam opcji, która nosi nazwę “serwer        
przekierowań”, to nie zrobisz tego w ten sposób,        
który tu pokażę.  
 
Wtedy trzeba będzie dokupić jeszcze serwer i tam        
dokonać odpowiednich ustawień. Z tym, że tej opcji        
nie będę tutaj prezentowała, gdyż to nie jest        
szkolenie dotyczące używania i ustawiania serwera.      
To jest szkolenie dotyczące jak najprostszego i       
najszybszego stworzenia i uruchomienia    
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AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU POLECEŃ MLM    
ONLINE. Zatem pokażę Ci jak to ustawić mając        
domenę kupioną w domeny.tv i posiadając      
Getresponse do tworzenia stron, ponieważ to jest       
najszybsze, najtańsze i najprostsze rozwiązanie. 
 

SUPER DZIAŁ II UKOŃCZONY 
W celu kolejnych instrukcji 

Przejdź do DZIAŁ 3 
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