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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 KUPIENIE SWOJEGO ADRESU 
I USTAWIENIE DNS 

Gdy już znajdziesz domenę, którą chcesz kupić, i        
która będzie wolna, wtedy dokonujesz zakupu.      
Podczas zakupu bardzo ważne jest to, aby ustawić        
DNS na zalecane serwery DNS serwer przekierowań       
domeny.tv. Tak jak na obrazku poniżej: 

Bez tego nie wykonasz późniejszych ustawień, o       
których będę pisała w rozdziale pod tytułem JAK        
URUCHOMISZ SWOJĄ DOMENĘ. Dlatego tak     
absolutnie konieczne jest, aby kupić tą domenę na        
domeny.tv 
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2 JAK URUCHOMISZ SWOJĄ 
DOMENĘ? 

Po zakupie swojej domeny należy się zalogować na        
swoje konto w domeny.tv. Wejść do PANELU, a tam         
wejść w opcję DOMENY POLSKIE, a tam LISTA        
DOMEN. Następnie w kolumnie SERWER     
PRZEKIEROWAŃ przy swojej kupionej domenie     
kliknąć EDYTUJ. Będzie ta opcja widoczna tylko       
wtedy, gdy dokonałeś zakupu dokładnie w ten       
sposób, który opisałam wyżej. Czyli należało      
podczas zakupu domeny ustawić DNS zalecane      
serwer przekierowań domeny.tv. W innym wypadku      
nie będzie to dostępne. 
 
Po wejściu w panel EDYTUJ serwera przekierowań.       
Należy wpisać w wierszu nr 3 w kolumnie        
SUBDOMENA nazwę dla swojej subdomeny jaką      
sobie wybierzesz. Ja sugeruję użyć jednej z czterech        
subdomen: 
info 
online 
ebiznes 
kursy 
 
Ja dokładnie tych subdomen używam dla swoich       
stron. Wtedy moje adresy to: 
kursy.joannasitarz.pl 
online.joannasitrz.pl 
info.joannasitarz.pl 
 

9 PRAKTYCZNYCH KROKÓW do SKUTECZNEGO POLECANIA 
MLM ONLINE na AUTOMACIE - Joanna Sitarz 



Możesz oczywiście sobie wybrać całkiem inną      
nazwę subdomeny. Moje przykłady podaję Ci, aby       
było Ci łatwiej jeśli nie masz pomysłu na swoją         
subdomenę. 
 
Zatem w kolumnie SUBDOMENA w wierszu nr 3        
wpisujesz nazwę wybranej subdomeny, z małych      
liter, nie używając polskich liter, ani spacji. 
 
W kolumnie ADRES DOCELOWY należy wpisać to: 
squeeze.gr8.com. 
UWAGA - z kropką na końcu ma to być! Inaczej          
nie zadziała! 

 
W kolumnie TYP REKORDU ma być CNAME, a w         

kolumnie PRIORYTET ma być 0 (zero). 
Czyli powinno to wyglądać tak jak u mnie: 

 
Oczywiście zapisujesz zmiany. 
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I to wszystko :) Możesz się już wylogować z serwisu          
domeny.tv ponieważ tutaj już nic nie będzie trzeba        
ustawiać.  
 
Pamiętaj tylko, że za rok będzie trzeba opłacić swoją         
domenę na kolejny rok. Zapisz sobie tę datę w         
kalendarzu, żeby Cię nie zaskoczyła. Oczywiście z       
serwisu DOMENY.TV przyjdzie Ci też przypomnienie      
o tym fakcie. Nie masz obowiązku przedłużać tej        
domeny, jeśli nie będziesz chcieć. Jednak ja sobie        
nie wyobrażam jak można zrezygnować z adresu       
internetowego, którego używam do budowania     
swojego wizerunku w sieci i biznesu online. Dlatego        
swoje domeny joannasitarz.pl i sitarzjoanna.pl     
opłacam co roku. 
 
W tej chwili połączyłeś Twój adres oparty o        
subdomenę z GETRESPONSE. W następnym     
rozdziale JAK URUCHOMISZ SWOJĄ STRONĘ     
pokażę Ci jak połączyć Twoje konto      
GETRESPONSE z Twoim adresem. Gdy to zrobisz       
wtedy wszystkie strony, które będziesz tworzyć w       
GETRESPONSE będą się wyświetlały właśnie pod      
tym adresem, a po ukośniku będzie unikalna nazwa        
każdej ze stron, którą stworzysz. Czyli na przykład        
adres Twojej strony wizytówki, którą za chwilę       
zrobisz, będzie mógł wyglądać w ten sposób: 
 
ebiznes.twojeimieinazwisko.pl/o-mnie 
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3 JAK URUCHOMISZ SWOJĄ 
STRONĘ? 

W celu stworzenia swojej strony wizytówki należy       
zalogować się do GETRESPONSE. Oczywiście aby      
się zalogować najpierw należy wykupić swój      
wybrany pakiet GETRESPONSE. Pierwsze 30 dni      
jest bezpłatne. Możesz wybrać najtańszy pakiet. W       
zupełności Ci na początek wystarczy. Gdy zaczniesz       
zbierać swoją bazę mailingową i zaczniesz mieć       
powyżej 1000 subskrybentów w swojej bazie, wtedy       
pomyślisz o rozszerzeniu wybranego pakietu.     
Jednak zarabiać możesz zacząć już przy 50       
subskrybentach. Więc gdy będziesz mieć ich 1000 to        
już całkiem fajnie powinien Ci się kręcić Twój        
eBiznes. Więc będziesz mieć z czego opłacić       
wyższe pakiety. 
 
Zatem logujesz się do GETRESPONSE. Tam po       
lewej u góry klikasz w MENU i wybierasz LANDING         
PAGES. Następnie klikasz UTWÓRZ STRONĘ.     
Teraz pokażą Ci się najróżniejsze szablony do       
wyboru. Gotowce, w których jedynie podmienisz      
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tekst na swój i zdjęcia na swoje. Z boku po lewej           
masz kategorie tematyczne tych szablonów. 
 
Wybierz kategorię STRONY O MNIE. Wybierz      
szablon Diet and Exercise. Wprowadź nazwę      
landing page wpisz: o mnie. Kliknij UŻYJ. Załaduje        
się kreator stron Getresponse. 
 
Teraz gdy poruszasz myszka po ekranie zauważysz,       
ze po najechaniu na różne elementy (np. tekst) te         
elementy się zaznaczają. Wszystkie elementy     
możesz zmieniać, usuwać i dodawać nowe. Z boku        
masz narzędzia. Poniżej obrazek panelu     
narzędziowego: 
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Metoda przeciągnij i upuść możesz z paska       
narzędziowego wybierać potrzebne Ci elementy i      
dodawać na stronę. 
 
Każdy przeciągnięty na stronę element ma jeszcze       
swoje własne ustawienia. 
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Aby się do nich dostać należy kliknąć w element         
szybko dwa razy lewym klawiszem myszki. 
 
Poziome niebieskie linie to krawędzie SEKCJI.  

 
Sekcja pomoże Ci w organizowaniu treści w grupy.        
Sekcje możesz między sobą zmieniać (wyżej niżej) a        
to ułatwi Ci zarządzanie treścią. Aby dostać się do         
tych ustawień kliknij w dowolny pusty obszar sekcji.        
Pusty, czyli taki gdzie nie ma żadnego elementu. 
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Możesz ustawić także zdjęcie w tle dla sekcji, lub         
kolor tła. Aby w te ustawienia wejść należy kliknąć         
gdzieś w ramach sekcji w puste miejsce dwa razy         
lewym klawiszem myszki wtedy wyskoczą takie      
ustawienia. 
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W szkoleniu na wideo pokazuję dokładnie jak w kilka         
minut zmodyfikować ten szablon, aby przerobić go       
na swoją własną stronę wizytówkę idealnie      
połączoną tematycznie z tym czym się zajmujesz.  
 
W tym celu należy: 

- dodać swój nagłówek 
- zmienić teksty na swoje 
- zmienić obrazki w tle sekcji na swoje       

tematycznie związane z tym czym się      
zajmujesz. Obrazki możesz pobrać    
bezpośrednio z tysięcy dostępnych darmowych     
zdjęć w Getresponse jednym kliknięciem 

- dodać swoje zdjęcie lub zdjęcia 
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Gdy Twoja strona jest gotowa należy ustawić       
jeszcze jej wersję mobilną. 
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Jest to bardzo ważne, gdyż mnóstwo osób korzysta        
z Internetu na telefonach i oni muszą mieć        
odpowiednio wyświetlone Twoje strony. 
 
Gdy skończysz wybierasz opcję KOLEJNY KROK i       
tam ustawiasz ADRES URL, czyli właśnie unikalny       
adres Twojej strony. 
 
Aby to zrobić to tam klikasz DODAJ NOWĄ        
DOMENĘ. 

 
  
Wpisujesz subdomenę, którą ustawiałeś w     
domeny.tv oraz swój wykupiony adres: 
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I klikasz DODAJ DOMENĘ. I teraz Twój adres        
powinien być widoczny na liście. Wybierasz go. 
 

 
I w miejscu KATALOG wpisujesz to co ma być         
unikalnym adresem po ukośniku, czyli na przykład       
o-mnie (pamiętaj o zasadach tworzenia adresów po       
ukośniku). 

 
 

 
W tej chwili mój adres tej strony będzie taki: 
online.asia-sitarz.pl/o-mnie 
 
Jeśli zobaczysz taki komunikat: 
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To znaczy, że musisz odczekać ten czas, aby Twój         
adres zaczął działać. Gdy ten komunikat zniknie, to        
znaczy, że Twoja strona będzie już widoczna pod        
tym adresem. 
 
Po ustawieniu adresu na dole klikasz PUBLIKUJ. 
 
Wejdź na moje strony i zobacz jak wyglądają. 
  
Moja strona wizytówka przed przerobieniem     
szablonu: 
online.asia-sitarz.pl/o-mnie-przed-przerobka 
 
Moja strona wizytówka po przerobieniu szablonu: 
online.asia-sitarz.pl/o-mnie-gotowa 
 
A tutaj przykład i podpowiedzi jak Ty możesz        
stworzyć swoją stronę wizytówkę, co tam pisać.       
Wejdź na tę stronę i zobacz: 
online.asia-sitarz.pl/o-mnie-przyklad 
 
Twoja strona także może się tak zmienić w kilka         
zaledwie minut. Wystarczy wcześniej przygotować     
sobie tekst w notatniku. Układanie potrzebnych      
elementów (obrazków, tekstów) jest dziecinnie     
proste. 
 
PODPOWIEDŹ: Jeśli nie wiesz teraz co dokładnie       
napisać na swojej stronie, jakie dokładnie swoje       
zdjęcia wrzucić, to napisz cokolwiek i wstaw       
jakiekolwiek zdjęcia. Ponieważ celem tego zadania      
jest to, aby się nauczyć taką stronę stworzyć. Żebyś         
już dziś się nauczył jak się wstawia zdjęcia w tle i           
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zrobił to w praktyce wstawił jakiekolwiek zdjęcia.       
Żebyś wiedział jak się dodaje sekcje, jak się        
modyfikuje tekst, jak się usuwa niepotrzebne      
elementy. I tak dalej.  
 
Nawet jeśli dziś nie masz akurat pomysłu na idealny         
tekst i zdjęcia to nic. Wstaw i napisz cokolwiek nawet          
“bla bla bla bla bla bla” i jakiekolwiek zdjęcia. Naucz          
się tą stronę robić. Potem pomyślisz o tekście i         
zdjęciach. Ale już będziesz umieć ją robić. I w taki          
sposób należy zbudować wszystkie potrzebne strony      
do tych 9 kroków.  
 
Nawet jeśli dziś nie masz pomysłu na treść.        
Ponieważ grunt i podstawa to konieczność zdobycia       
umiejętności tworzenia tych stron i łączenia ich z        
listą mailingową i wysyłką emali i linkami do jakiś         
ebooków, do rejestracji itd… Tak, aby umieć to        
technicznie zrobić.  
 
Ponieważ, gdy to umiesz, to wtedy możesz sobie        
zacząć eksperymentować z tekstami i zdjęciami.      
Możesz je poprawiać wtedy dziesiątki razy,      
wymyślać nowe i DZIAŁAĆ. Nic Cię wtedy już nie         
ogranicza, bo już wiesz jak to wszystko działa i jak to           
robić.  
 
A prawda jest taka, że nawet jak wymyślisz coś co          
daleko odbiega od marketingowego ideału, to i tak        
lepiej niż jeśli nic nie zrobisz.  
 
Teraz jesteś prawdopodobnie w miejscu, w którym       
ani nie umiesz technicznie zrobić tych stron, ani nie         
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wiesz też co na nich umieszczać. Zatem zacznij od         
fundamentów. Naucz się to technicznie zrobić, a       
potem masz już drogę otwartą do tego, aby uczyć         
się co na nich umieszczać.  
 
Z resztą do tego, aby Ci w tym pomóc będzie          
MASTERCLASS. Tam będziesz mógł pokazać     
swoje wymyślone materiały i zapytać o sugestie,       
podpowiedzi.  
 
Na wideo dokładnie pokazuję jak szybko przerobić tą        
stronę na swoją własną, gdzie możesz      
zaprezentować swoją osobę. Nawet jeśli dopiero      
zaczynasz i nie masz fanów, subskrybentów itd…  
 
Każdy kiedyś zaczynał. Ja też. Też nie miałam        
kiedyś opinii żadnych, ani fanów i subskrybentów. W        
takim wypadku nie musisz pokazywać ilości      
subskrybentów, czy fanów. Możesz po prostu      
zaprosić do swojej społeczności. W końcu zbierze       
się pierwsze 10 osób, pierwsza setka i kolejna.        
Wtedy będziesz już mieć co pokazywać.  
 
Tak zaczyna każdy. Od totalnego zera. Po prostu        
trzeba się skupiać na tym co warto pokazywać. Na         
pewno masz już teraz jakieś mocne strony, które        
warto pokazać. Coś co Cię interesuje i czym możesz         
się podzielić z innymi. Wystarczy się tylko nad tym         
zastanowić.  
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4 BRAWO GOTOWE!  CO DALEJ? 
Masz już gotową swoją pierwszą stronę wizytówkę,       
pod swoim własnym adresem. W pozostałych      
KROKACH wykonasz kolejne konieczne strony do      
tego, aby móc NA AUTOMACIE POLECAĆ      
ONLINE. 
 
Ten KROK 1 był dla Ciebie bezpłatny. Teraz masz         
już swój adres internetowy, masz stronę wizytówkę i        
co więcej, wiesz już jak się robi te strony.  
 
Masz w ten sposób zbudowany solidny fundament       
do dalszych działań. 
 
Teraz trzeba zacząć szykować listy adresowe i       
automatyczne wiadomości email, oraz opracować     
kolejne strony lądowania. 
 
Możesz się oczywiście tego wszystkiego uczyć robić       
samodzielnie. Możesz teraz poszukać informacji na      
temat tego co ma być na pozostałych potrzebnych        
stronach i wykonać je sobie.  
 
Ale możesz też, po prostu zacząć PROGRAM 9        
KROKÓW i ruszyć z kopyta z moimi wskazówkami.        
Jeśli nie masz ochoty siedzieć i grzebać godzinami,        
dniami, a może nawet tygodniami i miesiącami w        
gąszczu wiedzy, aby znaleźć odpowiednie     
informacje i móc je zastosować, bez pewności, czy        
robisz to dobrze, to możesz kupić mój eBOOK, w         
którym opisałm każdy kolejny KROK.  
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Z eBOOKIEM dostaniesz też check listę, która ma        
Tobie pomóc w planowaniu tego co jeszcze trzeba        
zrobić i kontrolowaniu tego, co już masz zrobione.  
 
Uzupełnieniem eBOOKA będzie szkolenie WIDEO,     
na którym pokazuję co gdzie kliknąć i jak to robić.          
Czego w formie tekstowej nie da się tak dokładnie         
wyjaśnić. W tej wersji dostajesz też ebooka w formie         
audio i wideo prezentacji. 
 

TU EBOOK + CHECKLISTA + AUDIO + WIDEO 
ZOBACZ WIĘCEJ >>> 

 
 
A dla osób ZDECYDOWANYCH NA MAXA      
ZMOTYWOWANYCH jest grupa MASTERCLASS,    
gdzie co tydzień przyglądam się wykonanej pracy       
każdej z osób, która jest w tej grupie i zgłosi mi co            
zrobiła do sprawdzenia. Podpowiadam, kontroluje,     
wskazuję kierunek, odpowiadam na pytania. Dzięki      
temu cały czas realizujesz program 9 KROKÓW ze        
wsparciem. I to jest największa wartość tej grupy. O         
grupie MASTERCLASS informację dostaną tylko     
Klienci jednego z wyżej przedstawionych pakietów. 
 
TAK NIEWIELE CZASU A TAK WIELE ZROBIONE 
Jestem ciekawa jak długo zajęło Ci wykonanie tego        
zadania KROK 1. Czyli uruchomienie swojego      
adresu internetowego i stworzenie swojej strony      
wizytówki.  
 
Jeśli mierzyłeś w Toggl czas swojej pracy, to teraz         
jest czas podzielić się tym na grupie.  
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Tutaj post do wklejenia 

swojego raportu z TOGGL >>> 
 
Zobacz jak wiele zrobiłeś w ciągu tego szkolenia. A         
jeszcze wczoraj / tydzień temu / miesiąc temu        
zielonego pojęcia o tym nie miałeś, jak się to robi.          
Gdyby ktoś Ci powiedział, że sam uruchomisz swoją        
stronę pod własnym adresem to czy uwierzyłbyś       
mu? Pewnie myślałeś, że to jest znacznie       
trudniejsze i skomplikowane? 
 
Pomyśl tylko jeśli będziesz mieć dokładnie      
prowadzenie krok po kroku z kolejnymi rzeczami do        
wykonania, to za kilka tygodni możesz mieć SWÓJ        
cały gotowy automatyczny system do budowania      
MLM ONLINE.  
 
Wtedy będziesz pracować po 20 minut dziennie, aby        
to działało i aby co miesiąc mieć nowych Partnerów         
w biznesie.  
 
Zatem wszystkie 9 KROKÓW możesz nabyć w       
formie: 

 
eBOOKA + LISTA KONTROLNA + AUDIO + WIDEO 

zobacz tutaj >>> 

Chcesz więcej Partnerów w 
Biznesie, 

większą strukturę, więcej 
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zarabiać ONLINE? 
I robić to na AUTOMACIE? 

Zacznij TUTAJ 
 

MLM ONLINE 
 
Poznaj największą tajemnicę zarabiających    
biznesów ONLINE NA AUTOMACIE. Oto 9      
KLUCZOWYCH i PRAKTYCZNYCH KROKÓW.  
 
To jest dla Ciebie jeśli chcesz: 
  
➔ skutecznie polecać,  
➔ bez namawiania obcych ludzi,  
➔ bez zaczepiania ich na czatach,  
➔ bez słuchania odmów i wymówek,  
➔ bez tracenia czasu na nic nie wnoszące 

rozmowy, 
➔ przeznaczając na to tylko 20 minut dziennie 

 
A w zamian za to chcesz: 

 
➔ spędzać każdy dzień tak jak zaplanujesz 
➔ bez siedzenia non stop w komputerze 
➔ bez siedzenia non stop w telefonie na 

Messengerze 
➔ mieć czas dla siebie 
➔ mieć czas dla swoich bliskich 
➔ mieć czas na rozrywkę 
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➔ mieć czas na zakupy 
➔ mieć czas na szykowanie obiadu 
➔ mieć czas na przeczytanie książki 
➔ mieć czas na pójście na siłownię 
➔ spokojnie odebrać dziecko z przedszkola 
➔ bez wkurzania się na korki na ulicach bo masz         

czas.... 
 
 
Wyobraź sobie, że wracasz wieczorem do domu.       
Sprawdzasz swoją pocztę e-mail i widzisz nowe       
powiadomienia: 
 
“GRATULACJE! Właśnie nowy Partner dołączył do      
Twojej struktury”.  
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Jeśli tego chcesz to TEN KURS:  

9 PRAKTYCZNYCH 

KROKÓW 

POLECAJ MLM ONLINE 

SKUTECZNIE 

i NA AUTOMACIE 
 jest idealnie dla CIEBIE. 

 
Przeszedłeś bezpłatnie KROK 1 - TWÓJ WŁASNY       
ADRES INTERNETOWY I PIERWSZA STRONA 
 
OTO WSZYSTKIE 9 KROKÓW DO ZBUDOWANIA 
AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU 
ZARABIAJĄCEGO: 
 
KROK 1 - TWÓJ WŁASNY ADRES INTERNETOWY 
I WŁASNA STRONA 
 
KROK 2 - TWÓJ PROFESJONALNY ADRES 
EMAIL NA WŁASNEJ DOMENIE 
 
KROK 3 - TWOJA STRONA POZYSKUJĄCA NA 
AUTOMACIE TWOICH PRZYSZŁYCH 
PARTNERÓW I KLIENTÓW 
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KROK 4 - TWOJA STRONA Z PODZIĘKOWANIEM 
 
KROK 5 - TWOJA STRONA Z ROZWIĄZANIEM 
PROBLEMU 
 
KROK 6 - TWOJA STRONA INFORMACYJNA o 
Twoim MLM ONLINE 
 
KROK 7 - AUTOMATYCZNIE WYSYŁANE 
WIADOMOŚCI E-MAIL 
 
KROK 8 - TWOJA STRONA Z INSTRUKCJĄ KROK 
PO KROKU JAK DOŁĄCZYĆ DO TWOJEGO 
BIZNESU MLM ONLINE 
 
KROK 9 - SPROWADŹ NA AUTOMACIE OBCYCH 
LUDZI NA TWOJĄ STRONĘ POZYSKUJĄCĄ BEZ 
ZACZEPIANIA ICH NA CZACIE 
 
Wszystkie te strony robisz TYLKO JEDEN RAZ. One        
działają CAŁY CZAS w INTELIGENTNY SPOSÓB w       
kółko. Nazywa się to INTELIGENTNY LEJEK      
SPRZEDAŻOWY. Ty w tym czasie możesz robić       
cokolwiek innego. Lejek działa za Ciebie. 
 

EFEKT = NOWI PARTNERZY 

W KAŻDYM MIESIĄCU 

NA AUTOMACIE! 
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Wszystkie 9 KROKÓW możesz nabyć w formie: 

 
eBOOKA + LISTA KONTROLNA + WIDEO 

INSTRUKCJE 
zobacz tutaj >>> 
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