Portfolio Copywritera
teksty na strony www
wpisy na blog

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

www.menadzerakakreatywnosci.pl
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Wpis na blog - przykład
Fraza kluczowa: prezent dla geeka

Prezent dla geeka – 5 idealnych pomysłów
Kupowanie idealnego prezentu dla geeka może przyprawić o zawrót głowy, szczególnie
kiedy nie wariujesz na temat superbohaterów. Oczywiście, istnieje wiele sklepów z
gadżetami dla geeków, jednak, który prezent sprawdzi się najlepiej? Który z nich będzie
idealny? Nie wiesz? Skorzystaj z naszego poradnika!

5 pomysłów na prezent dla geeka
1. Figurki POP
Podbijają szturmem rynek dla geeków. Ich rozmaitość, kilka wersji tej samej postaci oraz
estetyka wykonania powodują, że coraz więcej osób zakochuje się w tych ﬁgurkach. My
również oszaleliśmy na ich punkcie i powoli zbieramy swoją kolekcję. Czy twój geek ma
własną kolekcję? Jeszcze nie? To czas najwyższy, żeby dostał pierwszą ﬁgurkę!

Sklepy, w których można zaopatrzyć się w POPy:
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Wpis na blog - przykład
A co, jeśli nie chcesz kupować samej ﬁgurki?

Skorzystaj z fantastycznej oferty od geekup.pl - ich pakietu Mystery Box. Znajdziesz tam
nie tylko ﬁgurkę, ale również koszulkę i kilka innych gadżetów. Jakie? Tego nikt nie wie,
ale właśnie na tym polega cała zabawa. NIech twój geek odkryje tajemnicę.

Takiego prezentu właśnie szukam

2. Biżuteria z ﬁlmów, seriali i gier
Chciałbyś, choć na chwilę poczuć się jak bohater jednego z ﬁlmów? Mieć przy sobie coś,
co jest związane z ulubionym bohaterem? Twój geek również!

Co powiesz na pierścień z Władcy Pierścieni, dzięki któremu geek poczuje się niczym
Pan Ciemności. Może twój geek nosząc naszyjnik z Hedwigą z Harry’ego Pottera
dostanie dobrą wiadomość? Natomiast kubek z Darth Vaderem na pewno zmobilizuje do
ukończenia projektu.

Wybór jest ogromny, a ceny nie są zaporowe. Zresztą, co się nie robi z miłości do
ulubionej postaci?
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3. USB w kształcie ulubionego bohatera, a może ładowarka? Proszę
bardzo!
Przechowywanie dokumentów, ﬁlmów, czy muzyki na pewno będzie
przyjemniejsze, jeśli pieczę nad nimi będzie sprawować Batman, Iron Man albo
kot Garﬁeld. Nie zapomnij też o czaderskiej ładowarce USB, która zadba o
telefon i nie pozwoli na wyczerpanie baterii. Dwie korzyści w jednym –
naładowany telefon i radość dla oczu nie tylko dla geeka. Niech koledzy z pracy
zazdroszczą Twojemu geekowi.

Czy ta ładowarka w kształcie BB-8
nie jest cudowna?
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4. Odzież to wspaniały pomysł na prezent dla geeka
Wcześniej proponowaliśmy biżuterię z symbolami ulubionych bohaterów, a co powiesz
na bluzy, koszulki, czapki z daszkiem, a nawet szlafroki oparte na motywach z ﬁlmów,
seriali lub gier? Wyobraź sobie, jak twój geek paraduje w szlafroku Supermana albo
Wonder Woman. Może potrzebuje plecaka bądź torby, na której wyszyto znak rodowy
Targeyrenów z Gry o Tron?

A co, jeśli geek nie chce rzucać się w oczy ze swoimi zainteresowaniami?

Kup mu szalik. Ostatnio modne są z barwami domów z Harry’ego Pottera. Schowane pod
kurtką nie zdradzają, że są związane z ﬁlmem, a twój geek poczuje się jak prawdziwy
członek Gryﬁndoru, bądź Slytherinu.

5. Kubki, breloki, zakładki do książek, etui na smartfony i inne gadżety
Jeśli wcześniejsze propozycje niezbyt przypadły ci do gustu, masz do wyboru inne
gadżety idealne na prezent dla geeka. Kubki doskonale cieszą oczy, a i kawa smakuje z
nich lepiej. Nie żartuję, sami sprawdzamy co dzień rano, kiedy parzymy ją w smoczych
kubkach.

Breloki natomiast doskonale uzupełnią klucze. Najlepiej sprawdzają się do kluczyków
samochodowych. Wtedy lepiej się prowadzi auto. Nie pytaj, w jaki sposób. Sami nie
wiemy dlaczego, ale podróż jest o wiele przyjemniejsza.
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Twój geek uwielbia czytać? Nic lepiej nie sprawi mu przyjemności jak zakładka z
motywem z ich ulubionej serii. W dodatku wiele z nich jest magnetycznych, więc nie
wypadnie z książki! Można je znaleźć w epikpage.pl, sami posiadamy kilka i jesteśmy z
nich zadowoleni.

Tyle gadżetów, ale który wybrać na prezent dla geeka?

Na to nie ma złotej rady, bo każdy geek ma swoje upodobani i zamiast zakładki wolałby
kubek albo ładowarkę w kształcie robota z Gwiezdnych Wojen. Jednak mamy na to
sposób. Przyjrzyj się, co znajduje się w otoczeniu zapalonego kolekcjonera. To ci posłuży
za wskazówkę, a moje zestawienie zaoszczędzi szukania.

Jak myślisz, który prezent sprawi twojemu geekowi najwięcej radości?

Powrót do spisu treści
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Artykuł ekspercki - przykład
Fraza kluczowa: point of view

Point of view – jak sprawić, by twoja książka stała się ciekawsza?

Piont of view to punkt widzenia kilku bohaterów powieści i jednocześnie trik
wykorzystywany przez takich pisarzy jak George R. R. Martin czy nawet J. R. R. Tolkien.
Odrzuć przekonanie, że powieść musisz pisać z perspektywy jednego bohatera. Dopuść do
głosu innych. Na pewno ci się to opłaci!

Wyobraź sobie, że idziesz na spotkanie z przyjaciółmi. Mijasz sklepy, spieszących się ludzi,
samochody mijające się na skrzyżowaniu.. W którymś momencie zza rogu wychodzi twoja
znajoma – Karolina, i machacie do siebie. Nagle dostrzegasz, że czerwony samochód
wyjechał z podporządkowanej, a w jego stronę jedzie zielone kombi.
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Trąbienie klaksonu. Pisk opon. Zgrzyt metalu. Zamierasz, obserwujesz wypadek tak samo,
jak reszta przechodniów, a potem zaczyna się zamieszanie. Mężczyzna biegnie do
zderzonych samochodów, kobieta obok ciebie dzwoni na pogotowie, dziecko przed tobą
płacze i wtula się w ramiona matki, a Karolina podchodzi do ciebie. Przyjeżdża karetka na
sygnałach, po kilku minutach dołącza policja.

I dokonują strasznego odkrycia! Między samochodami znajduje się ciało mężczyzny, który na
pewno nie był pasażerem żadnego z aut. Na co słyszysz słowa Karoliny: widziałam go, nie
zdążył uciec. A ty zadajesz sobie pytania – jakim sposobem? Przecież nie spostrzegłaś
żadnego mężczyzny!

To jest właśnie point of view. Ty zobaczysz zderzające się auta, Karolina mężczyznę, który
wbiegł przed zderzeniem na ulicę. Kobieta, która zadzwoniła po policję, widziała, jak ktoś go
popchnął. Każdy ze świadków dostrzegł inne elementy zdarzenia.

Tak samo jest z twoimi bohaterami w powieści.
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Czy tylko główny bohater powinien mieć głos?
Oczywiście, że skupiasz się na najważniejszej postaci w powieści, w końcu to bohater,
który towarzyszy ci od dawna. Nadajesz mu cechy – dobre i złe, opisujesz jego przeszłość,
dopieszczasz wygląd i osobowość, by pokochały go tłumy czytelników. I masz mu zabrać
głos na kilkanaście rozdziałów?

Nie, na to się nie zgadzasz!

A co, jeśli ci powiem, że pisanie z punktu widzenia pozostałych bohaterów bardziej
wyróżni główną postać? Urozmaici twoją powieść?

Czy w POV mogę mieszać narrację?

Oczywiście! Wielu znanych pisarzy stosuje metodę. James Patterson przeplata narrację w
książkach. Główna bohaterka wypowiada się w pierwszej osobie, natomiast druga postać
opowiada historię w narracji trzecioosobowej. Oba sposoby mają swoje zalety i wady, ale
pomogą ci rozwinąć warsztat pisarski.

Chcę poznać zalety i wady
narracji pierwszoosobowej

Chcę poznać zalety i wady
narracji trzecioosobowej

www.menadzerakakreatywnosci.pl

Artykuł ekspercki - przykład
Point of view – trik pisarzy fantasy takich jak George R. R. Martin i J. R. R. Tolkien

Opowiadanie historii z punktu widzenia jednego bohatera zabiera te elementy powieści,
które możesz wykorzystać jako wątki poboczne. Jeśli czytałeś „Grę o Tron”, to wiesz, że
każdy rozdział był opisany imieniem bohatera – Arya Stark, Ned Stark, królowa Cersei,
Tyrion Lannister i pozostałe postacie posiadają różne charaktery, doświadczenia, kierują
się rozbieżnymi motywacjami. Każdy z nich inaczej widział daną sytuację. Odmienne
uczucia towarzyszyły Aryi Stark, kiedy (uwaga spoiler!) ścięto głowę jej ojcu, a odmienne
Cersei Lannister.

Dlaczego nie skorzystasz z tego triku w swojej książce?

Zalety point of view

●

Nie skupiasz się tylko na głównym bohaterze, przez co rozwijasz w sobie patrzenie
oczami innych postaci o różnorakich osobowościach.

●

Dzięki point of view pokazujesz głównego bohatera z różnych perspektyw – jego
przyjaciela, ale też wroga, dzięki któremu obdzierasz głównego bohatera z otoczki
nieskazitelnej osoby.

●

Zyskujesz nowe wątki poboczne, a tym samym urozmaicasz książkę i nadajesz
fabule głębi.
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Wady point of view

●

Musisz pilnować, żeby nie tworzyć zbyt wiele punktów widzenia. Im więcej
bohaterów przedstawisz, tym łatwiej się pogubisz. Najlepiej, gdy rozplanujesz
wcześniej, kiedy i w jakim rozdziale pojawi się określona postać.

●

Trudniej zbudujesz emocjonalną więź między nowymi postaciami a czytelnikiem,
bo muszą ją poznać i zdecydować czy ją polubią, czy też nie.

●

Pisanie książki z perspektywy kilku bohaterów spowoduje, że rozciągniesz historię
i zamiast jednej książki powstaną ci trzy.

●

Spowolnisz tempo historii, jeśli nie powściągniesz ochoty na przedstawianie tej
samej sytuacji przez dwie lub trzy osoby. Niech kolejny bohater przedstawi
następną scenę.

Pisanie książki z perspektywy kilku bohaterów to nie lada wyzwanie, ale też rozwój!
Chyba nie chcesz stać w miejscu, prawda? Dlatego korzystaj z tego triku do woli.

Jeśli już pisałeś powieść z wielu perspektyw, pochwal się, jak ci poszło!

Powrót do spisu treści
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Lead magnet - przykład
Chcesz wyglądać promienniej bez niepotrzebnych kosztów?
Traﬁłaś idealnie!
POBIERZ E-BOOK ZA DARMO

Masz dość szarej i zmęczonej cery?
A co, jeśli powiem Ci, że wystarczą 3 kroki, by znów poczuć się bardziej
promiennie?

Co zyskasz dzięki temu e - bookowi?
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Zaczynasz od razu

Poczujesz się piękna

W 3 prostych krokach
Nie musisz czekać, żeby
dowiedzieć się co zrobić, by uzyskasz cerę, której będą
znów cieszyć się piękną cerą. Ci zazdrościć koleżanki.

Oszczędzisz pieniądze
Zapomnij o drogich kremach i
kosmetykach, które nie spełniły
Twoich oczekiwań, ale za to
opróżniły Ci portfel.

Wyglądaj bardziej promiennie bez zbędnych kosztów
Pobierz e - book za darmo

Powrót do spisu treści
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Tekst sprzedażowy

Landing page kursu Mamy szycie w
21 dni stworzony na potrzeby
kursu Zostań copywriterem.

Przejdź do landing page

Landing page kryminału
Małgorzaty Radtke “Czerwony Lód”.

Przejdź do landing page

Powrót do spisu treści
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WebMasters – tworzę strony internetowe dla przedsiębiorczych
ludzi, którzy nie mają swojego miejsca w sieci.

Dopasuję stronę do Twojego biznesu.

Co mi proponujesz?

Dlaczego warto mi zaufać?

Człowiek z pasją,

Robię to, co kocham i oddaję się
temu w całości, przez co możesz
spać spokojnie.
Twoja strona www zachwyci
Twoich klientów i nie pozwoli im
szybko odejść.

z doświadczeniem

Zajmuję się stronami
internetowymi od 10 lat.
Przez 5 lat pracowałam w agencji
i tworzyłam strony dla klientów.

i usługami copywriterskimi.

Współpracuję ze zdolnym
copywriterem, który zadba o to, by
klienci pokochali Twoją markę i
chętniej kupowali Twoje produkty.
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Co zyskasz współpracując ze mną?

Przyciągniesz klientów

Myślisz, że ładna strona
internetowa wystarczy, by
przyciągnąć klientów?
Tak, to prawda, ale… tylko
częściowo. Nie zapominaj o
łatwym poruszaniu się po stronie i
tekstach, które chwycą za serce
najbardziej niezdecydowanych.

Określisz swoją markę

Zaprzyjaźnisz się z Wordpressem

Potrzebujesz identyﬁkacji
wizualnej, a nie masz o tym
bladego pojęcia?

Przeraża Cię o myśl o jakichkolwiek
zmianach na stronie?
Spokojnie, nie zostaniesz z tym
sam. Dostaniesz ode mnie
instrukcję jak wprowadzać
ulepszenia na stronę.

Nic się nie martw. Zaproponuję
różne warianty, a Ty wybierzesz
najlepszą dla swojego biznesu.

Jak tworzę Twoją stronę?

Dzielisz się ze mną swoim
problemem

Szukamy rozwiązania

Razem kreujemy
Twoją stronę

Potrzebujesz więcej informacji?
Napisz do mnie

Powrót do spisu treści
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Cześć, z tej strony Maria Skłońska.
Sterniczka WebMasters.

Opowiem ci historię
Wyobraź sobie, że zapragnąłeś mieć stronę, z której będziesz zadowolony. Spełni
wszystkie oczekiwania, przyciągnie klientów albo czytelników. Przeglądasz darmowe
kreatory stron, ale ciągle coś ci nie pasuje. Szukasz dalej. Nic z tego. Im głębiej kopiesz, tym
frustracja rośnie. W końcu myślisz o stworzeniu strony samodzielnie.

Czy tak właśnie wyglądała twoja historia?

Bo moja na pewno. Choć to nie ja potrzebowałam strony a przyjaciółka, to droga była
identyczna. Długie godziny spędzone na bezowocnych poszukiwaniach. Dni pełne
rozczarowania. Na końcu złość. Zakasałyśmy rękawy i wzięłyśmy się do roboty.
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Własna domena, hosting, Wordpress, motywy, wtyczki… Im więcej czytałyśmy, tym więcej
musiałyśmy się nauczyć. Przyjaciółka odpadła, przerosło ją to. Ja poczułam się jak ryba w
wodzie. Zaczynałam czuć, że to coś, co chcę robić przez lata.

Trudne początki
Rodzina i znajomi byli sceptyczni. Ty? – pytali. – Pedagog? Jesteś humanistką. Zostaw tę
robotę informatykom. W tym wieku będziesz zmieniać zawód? Opamiętaj się!
Nie muszę mówić, że ich nie posłuchałam. Weszłam na tę drogę, najeżoną wieloma
pułapkami, błędami, ale rónież sukcesami, radością tworzenia i poleceniami przez
znajomych. W końcu czułam, że żyję.

Narodziny WebMasters
Od 2017 roku jestem sternikiem w WebMasters i spełniam marzenia ludzi o:

●

własnej stronie internetowej, która przyciągnie czytelników,

●

sklepie internetowym, gdzie sprzedadzą swoje produkty,

●

miejscu, gdzie pokażą światu swoje zdolności, produkty, przyniosą pomoc.
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Ty to wszystko ogarniasz?

I tak, i nie. Mam pomocników. Prawe ręki i jednocześnie bliscy znajomi, bo spędzamy wiele
godzin na rozmowach oraz konsultacjach, by stworzyć funkcjonalne strony dla klientów.

Graﬁk
Współpracując z graﬁkiem,
tworzymy strony nie tylko
funkcjonalne, ale również miłe
dla oka, przez co Twoja strona
nie straszy desingem z lat
90tych.

Programista

Copywriter

Strona jest budowana od
podstaw i dopasowana do
Twoich potrzeb. Opieramy się
na Wordpressie, dzięki czemu
bez problemu będziesz mógł ją
edytować samodzielnie.

Copywriter zadba o to, by Twoje
teksty przyciągały klientów i
zachęcały ich do zakupu
Twojego produktu lub usługi.
Słowa mają moc i
wykorzystujemy je dla Ciebie.

Działamy według jednej zasady – strona internetowa to nie tylko wizytówka ﬁrmy, ale
również miejsce, które ma sprzedawać za Ciebie.

Zrób dla mnie stronę
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Strony “o mnie” opublikowane w sieci:

Strona “o mnie” stworzona dla
Alicji Wlazło.

Zobacz stronę

Strona “o mnie” stworzona dla
Małgorzaty Radtke.

Zobacz stronę

Powrót do spisu treści
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Pragniesz przenieść swój biznes na wyższy poziom?
Stwórz stronę, dzięki której zyskasz klientów.
Znasz to uczucie, gdy konkurencja dzięki swojej stronie www zyskuje coraz więcej klientów?
Wiesz, że też powinieneś ją mieć i szukasz rozwiązań, ale każde z nich ma wady?

Pozwól, że zajmę się Twoim problemem.

Strony www
Pokażesz swoim klientom, że na
Twojej stronie mogą czuć się
swobodnie i znajdą to, co
pomoże rozwiązać ich
problemy.

Landing page
Wprowadzasz na rynek nowy
produkt? Prowadzisz
przedsprzedaż? Chcesz zebrać
bazę danych klientów? Idealny
landing page zrobi to “prawie”
za Ciebie.

Sklepy internetowe
Dopasowany sklep internetowy
do Twojego biznesu ułatwi
zakupy Twoim klientom, a Ty
będziesz mógł skupić się na
promocji.
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Jak stworzymy Twoją skuteczną stronę?

Pierwszy kontakt

Ustalamy szczegóły

Podpisujemy umowę

Opowiadasz mi o swojej
wymarzonej stronie.

Rozmawiamy o Twojej stronie i
o naszej współpracy.

By formalnościom stało się
zadość.

Działamy
Pracuję wytrwale, by stworzyć
funkcjonalną stronę.

Strona gotowa
Cieszysz się swoją stroną i
dostajesz instrukcję, jak krok po
kroku ją obsługiwać.

Wyślij mi niewiążącą ofertę
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Oferta - przykład
Chcesz poznać moje umiejętności?
Przejrzyj strony, które zrobiłam
(przykładowe realizacje)

To wciąż dla Ciebie za mało?
Przeczytaj opinie zadowolonych klientów
(referencje od klientów)

Podoba mi się, wyślij ofertę!

Powrót do spisu treści

www.menadzerakakreatywnosci.pl

Dane kontaktowe

kontakt@menadzerkakreatywnosci.pl

www.menadzerkakreatywnosci.pl

