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Poznajmy się
Cześć!
Z tej strony
Monika Syminowicz.
Wierzę, że słowa mają moc.
Od małego związałam się ze słowami, ale nigdy nie sądziłam, że zajmę się
copywritingiem. Opisywanie produktów, tworzenie porywających tekstów
sprzedażowych, przekonywanie klientów słowami? Nie, to nie dla mnie.

Ale los chciał inaczej.

Najpierw stworzyłam blog Zostać Pisarzem dla początkujących pisarzy, żeby
pomóc im wejść na ścieżkę pisarstwa. Teraz pragnę pomóc Ci zbudować zaufanie
Twoich czytelników do Ciebie, Twoich produktów lub usług.

Po ukończeniu kursu “Zostań copywriterem” Ewy Szczepaniak z Tekstowni.pl
potraﬁę pisać teksty, których prostota przekazu, pokazanie korzyści i skupienie
się na potrzebach Twojego odbiorcy wyniesie Twój biznes na wyżyny.

Chcę zobaczyć kurs
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Opis produktu - e-book - przykład
Czy te pytania są Ci znajome?

Jak przygotować interesujące ogłoszenie, które zachęci potencjalnych klientów?
Jak sprzedać mieszkanie za satysfakcjonujące pieniądze?
Jak uatrakcyjnić mieszkanie, które wymaga remontu bez dużych kosztów?

Na 212 stronach znajdziesz odpowiedzi
na te i inne pytania.

Poznasz triki biur nieruchomości, jak za
pomocą niewielkich zmian przeobrazić
mieszkanie w interesujące miejsce.

Sprzedaję mieszkanie bez stresu!

www.menadzerakakreatywnosci.pl

Opis produktu - e-book - przykład
Co znajdziesz w e–booku?

●

5 rozdziałów o tym, jak przygotować mieszkanie do sprzedaży i nie zwariować.
Wprowadzisz niewielkie zmiany w dekoracjach, zmienisz ustawienie mebli, nauczysz się
jak robić przyjemne dla oka zdjęcia.

●

Jak znaleźć i wyeksponować korzyści każdego mieszkania? Nawet jeśli wydaje ci się, że
takowych nie ma.

●

Przykładowe ogłoszenia, dzięki którym zainteresujesz potencjalnych kupców.

●

Case study – przykłady mieszkań przed i po przygotowaniu do sprzedaży. Zobaczysz, że
każde mieszkanie można zmienić nie do poznania.

Za 119 zł odmienisz swoje mieszkanie
i sprzedasz je za taką cenę, która Cię
zadowoli.

Sprzedaję mieszkanie bez stresu!
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Opis produktu - e-book - przykład
Kim jestem?

Nazywam się Olga Nikińska i przez 15 lat pracowałam w biurach nieruchomości, a od 3 lat
prowadzę blog Wszystko o nieruchomościach. Znam wiele technik i trików, dzięki którym
moi klienci sprzedali swoje mieszkania za satysfakcjonujące ich pieniądze. Znajdowałam
kupców na mieszkania, o których mówi się, że są nie rokujące – małe, wymagające remontu,
na wysokich piętrach i bez balkonu.

Teraz tą wiedzą dzielę się z Tobą. Poznaj tajniki pracy agentów nieruchomości i sprzedaj
mieszkanie bez pośredników.

Czy naprawdę można sprzedać mieszkanie w dobrej cenie, jeśli nie

Potrzebowałam w szybkim czasie sprzedać mieszkanie po zmarłym

leży w idealnym punkcie, a samo mieszkanie wymaga remontu?

dziadku. O biurze nieruchomości w ogóle nie myślałam, wolałam
załatwić to sama. Niestety, rzeczywistość pokazała, że sprzedaż

Sądziłam, że to nierealne. Jakże się myliłam!

mieszkania nie jest łatwa, zwłaszcza kiedy nie masz pieniędzy na
odświeżenie mieszkania.

Dzięki e-bookowi poznałam sposoby na to, jak zachęcić
zainteresowanych do obejrzenia mojego mieszkania. Nigdy nie

Dopiero po przeczytaniu e-booka zrozumiałam, jakie popełniam

pomyślałabym, że uda mi się sprzedać mieszkanie tak szybko.

błędy. Jakie było moje zaskoczenie, gdy pojawili się następni chętni i

Anna Kowalska

kupili mieszkanie za taką cenę, jaka mi odpowiadała.

Na pewno wiedzę z e-booka wykorzystam przy kolejnej sprzedaży
mieszkania.
Krystyna Nowak

Sprzedaję mieszkanie bez stresu!

Powrót do spisu treści
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Opis produktu - przykład
Wiertarka udarowa Texx 800/51
Znasz to uczucie przerażenia, gdy szykuje Ci się remont, a Ty w
panice przeliczasz, ile to Cię będzie kosztować? Co powiesz na
to, by samemu rozprawić się z remontem i zobaczyć podziw w
oczach rodziny?
Za pomocą jednego urządzenia wykonasz większość pracy, za
którą musiałbyś zapłacić fachowcom. Dobrze wiesz, że to nie jest
mały wydatek.
Co wyróżnia wiertarkę udarową Texx 800/51 do zadań
specjalnych?
2 biegi – dzięki wolnemu zamieszasz zaprawę, wkręcisz i
wykręcisz wkręty lub śruby, a także wywiercisz otwory w
drewnie. Przy stali, betonie czy też w twardych gatunkach
drewna bez obaw użyjesz biegu szybkiego.
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Opis produktu - przykład
Wiertarka udarowa Texx 800/51
Ergonomiczny uchwyt z antypoślizgową powłoką nie pozwoli,
by wiertarka wyślizgnęła Ci się z rąk. Najważniejsze jest Twoje
bezpieczeństwo.
Niebieska dioda pokazuje, czy wiertarka jest podłączona do
prądu, więc nie zrobisz sobie krzywdy.
Uchwyt pomocniczy umożliwia regulację położenia o 360
stopni, przez co możesz pracować w najtrudniejszych
warunkach.
W dodatku dzięki niewielkiej wadze wiertarki nie odczuwasz
zmęczenia nawet przy wielogodzinnej pracy.
Walizka – idealnie przystosowany futerał, gdzie nie tylko
schowasz swoje urządzenie po skończonej pracy, ale również
umieścisz tam niezbędne nakładki i końcówki. Koniec ze
zniszczonym sprzętem i gubieniem akcesoriów do wiertarki.
Wszystko masz w jednym miejscu!
Powrót do spisu treści
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Opis produktu - przykład
Komplet kawowy Agnes

Czy nie wydaje Ci się, że picie kawy ze zwykłego kubka to
grzech? W końcu to Twój ulubiony moment, kiedy na chwilę
możesz usiąść i odpocząć. Dlaczego nie uprzyjemnić tej chwili z
kompletem kawowym Agnes?
Zapomnij o strachu przed zbiciem porcelany, gdyż wzmocnione
brzegi ﬁliżanki chronią przed stłuczeniem. Delikatny wzór
przypadnie Ci do gustu, bo doskonale wkomponujesz ją do
wystroju swojego wnętrza. Natomiast talerzyk doskonale
ochroni Twoje meble przed przebarwieniami, przez co nie
będziesz ukrywać ich przed gośćmi.
Pozostaje pytanie, co dalej po wypiciu kawy? Po prostu wstaw
ﬁliżankę do zmywarki, by była gotowa na kolejny rytuał picia
kawy w ciągu dnia.

Powrót do spisu treści
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Opis kategorii - przykład
Parasole
Jesień – deszcz, chłód i słota. Dookoła ponurzy ludzie skryci pod
czarnymi parasolami. Czy to nie jest przygnębiające?
A może być inaczej!
Parasole na słotę i na pogodę
Kwiatowe przypomną o lecie zimą. Biedronkowe ochronią przed
palącym słońcem. Wielokolorowe niczym tęcza poprawią twój
nastrój podczas ulewnych dni. Natomiast parasole zmieniające
kolor w zależności od pogody zadziwią nie tylko ciebie, ale i
pozostałych przechodniów.
Który parasol zaprosisz do swojego życia, by towarzyszył ci przy
każdej pogodzie?

Powrót do spisu treści
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