Michał Szafrański
www.michalszafranski.pl

Zarabianie w domu
Prosty sposób na zarabianie przez pożyczanie

Chcesz zacząć blogować i odnieść sukces w sieci : TAK - NIE
copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone www.michalszafranski.pl
1

Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko i
wyłącznie w formie dostarczonej przez www.michalszafranski.pl Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody autora i
zabroniona jest jej odsprzedaż.
E-book ma charakter czysto informacyjny.

Chcesz zacząć blogować i odnieść sukces w sieci : TAK - NIE
copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone www.michalszafranski.pl
2

Spis treści
Od autora..............................................................................................................................................4
Jak bank robi pieniądze?......................................................................................................................5
W jaki sposób możesz naśladować bank?............................................................................................6
Jak wykonać pierwszą transakcję ?......................................................................................................8
Ile można zarobić?..............................................................................................................................13
Jak sprawdzać oferty i pożyczkobiorców ?........................................................................................14
Jakie błędy mogę popełnić?................................................................................................................16
Jak rozliczyć zyski z Portalu Pożyczkowego ?..................................................................................18
Mam do Ciebie coś specjalnego.........................................................................................................19
Słowo na zakończenie........................................................................................................................21

Chcesz zacząć blogować i odnieść sukces w sieci : TAK - NIE
copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone www.michalszafranski.pl
3

Od autora

Nazywam

się Michał Szafrański. Jestem podekscytowany tym, że kolejna

osoba

zdecydowała się na lekturę mojego praktycznego poradnika. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, pozwól
że napiszę o sobie kilka słów. Jestem aktywnym bloggerem internetowym. Autorem pewnie już
kilkuset mam nadzieję praktycznych artykułów i materiałów na temat wykorzystania internetu.
Internet to moja pasja.

Dziś pokaże Ci prostą metodę działania z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Metoda
ta zbliżona jest do mechanizmów bankowych, a jak wiadomo banki to instytucje, które kumulują
ogromne środki finansowe. Możesz wykorzystać ten sposób do generowania dodatkowego dochodu
z własnego bloga lub strony internetowej. Niebawem zdradzę, co to za sposób.

Mimo kryzysu pensje w sektorze bankowym nadal są bardzo atrakcyjne i odbiegają od
średniej, a już na pewno od poziomu najniższej krajowej.

Dlatego spróbuje odkryć tajemnice tego, w jaki sposób działają mechanizmy banków?
Jakimi drogami płyną do banku pieniądze. Dziś pójdziemy tą samą drogą, tylko w internecie.

Przyjemnej lektury
Michał Szafrański

PS: Jeżeli chcesz być na bieżąco, z tym co u mnie nowego zapraszam na mojego FanPage
na Facebooku.
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Jak bank robi pieniądze?

Bank działa na prostej zasadzie. Pożycza pieniądze na większy procent niż oprocentowane
są lokaty. Im większe zaufanie mamy do banku i więcej deponujemy w nim oszczędności, tym
sytuacja finansowa banku jest lepsza. Prosta zasada, prawda ? Dodatkowo nadwyżki inwestowane
są (w większości) w bezpieczne instrumenty finansowe, co potęguje potencjalne zyski. Jak to
mówią, „pieniądz, robi pieniądz”

Pomijam dziś istotną w działalności bankowej procedurę ustalania przez Narodowy Bank
Polski poziomu stóp procentowych, oraz politykę wymiany walut. W tej publikacji zwracam uwagę
na to, jak skomplikowane mechanizmy bankowe można sprowadzić do prostego modelu, który
możesz od pewnego czasu naśladować w Internecie.

Jak można ten model naśladować ? Zapraszam do lektury kolejnych rozdziałów.
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W jaki sposób możesz naśladować bank?

Bank

nie jest instytucją charytatywną (chodź wydaje ogromne pieniądze na budżet

filantropijny), po prostu operuje naszymi zdeponowanymi pieniędzmi. A jak można naśladować te
poczynania i model biznesowy ?

Można

oczywiście pożyczać pieniędzy koledze lub znajomemu. W takim przypadku

zastanawiamy się, czy wypada doliczyć procent od tej pożyczonej kwoty ? Możemy przecież przez
tą pożyczkę stracić kolegę, czy koleżankę. Wychodząc z założenia banku, każda kwota pożyczona
klientowi to z jednej strony okazja do zarobienia na procencie, ale z drugiej strony zamrożenie
kapitału.

Dla dobra przyjaźni nadal pożyczamy więc pieniądze kolegom, koleżankom, czy rodzinie bezprocentowo. Zapytasz – gdzie więc tutaj jest biznes ? Odpowiem Ci pytaniem – a czy na
kolegach świat się nie kończy?

Słyszałeś

może o serwisach pożyczkowych ? Dzisiaj są już one na tyle obwarowane

prawnie, że są stosunkowo bezpieczne (system windykacji itp). Cały proces weryfikacji w
połączeniu z instytucjami windykacyjnymi sprawia, że portale pożyczkowe są kolejną okazją do
generowania środków za pośrednictwem internetu.

Czas na konkrety. Osobiście korzystam z serwisu Kokos. Więcej informacji na temat tego
portalu znajdziesz tutaj. (Aby dowiedzieć się więcej kliknij w niebieski link. Jeżeli system wymaga
jeszcze potwierdzenia kliknij "allow" / "zezwalam" )

Mechanizmy działania takiego portalu są proste. Integrują one ludzi mających potrzebę
pożyczenia pieniędzy z osobami, które chętnie pożyczą swoje pieniądze, jeżeli zostaną im
przedstawione atrakcyjne warunki. Wszystko z zachowaniem legalności, przejrzystości i prostoty.
Mnogość transakcji dokonywanych za pomocą tego portalu sprawia, że pożyczkobiorcy (osoby
potrzebujące pożyczki) mają możliwość pożyczenia pieniędzy poniżej oprocentowania bankowego,
natomiast pożyczkodawcy (osoby udzielające pożyczki) mają okazję do pomnażania kapitału
(zarabiania lub dorabiania). Taką sytuację nazywam WIN-WIN, w której obie strony wygrywają. Ty
również możesz zacząć wygrywać – udzielać jak również korzystać z pożyczek. Dlatego zarejestruj
się tutaj już dziś.

Chcesz zacząć blogować i odnieść sukces w sieci : TAK - NIE
copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone www.michalszafranski.pl
6

Możliwość zarabiania z wykorzystaniem serwisu pożyczkowego wiąże się oczywiście z
weryfikacją Ciebie, jako czy to pożyczkodawcy, czy pożyczkobiorcy. Proces weryfikacji zwiększa
bezpieczeństwo transakcji. Domyślam się, że jesteś zdeterminowany do tego, aby w sposób legalny
działać na rzecz gromadzenia wokół siebie pieniędzy. Do tego celu potrzebna jest więc pełna
weryfikacja Twoich danych, abyś w oczach potencjalnych pożyczkobiorców był osobą jak
najbardziej wiarygodną.

Pamiętaj

przez cały czas rodzą się nowi ludzie i w każdej chwili wchodzą w świat

odkrywania możliwości na wykorzystanie Internetu. Niemal codziennie nowe osoby pożyczają,
albo udzielają pożyczek za pośrednictwem Internetu.

Udzielanie pożyczek osobom, z którym nie łączy nas bliższa relacja rozwiązuje również
problem tego, że śmiało możemy oczekiwać należnego nam procentu od pożyczonej kwoty.
Rada Michała
Do sprawnego i optymalnego korzystania z portalu polecam założenie darmowego konta w banku
internetowym. Darmowe prowadzenie i przelewy zoptymalizują koszty Twoich przyszłych
transakcji.
Zobacz jaki bank internetowy polecam – kliknij tutaj
Jeżeli masz już darmowe konto internetowe możesz przejść do szczegółów tego Poradnika.
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Jak wykonać pierwszą transakcję ?

Nic prostszego. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami :

Źródło : www.kokos.pl
1. Zacznij o rejestracji na tej stronie www.kokos.pl/?ppk=4ce94b6094b97. Będzie mi bardzo
miło, jeżeli podczas rejestracji w pole kod promocyjny tekst : 4ce94b6094b97. Będzie to
znak, że materiał otrzymany ode mnie okazał się dla Ciebie pomocny.
2. Wypełnij formularz rejestracyjny według wzoru :

Źródło : www.kokos.pl
4. Po wypełnieniu formularza klikamy "Zarejestruj się".
5. Kliknij w link potwierdzający, który został wysłany na podany przez Ciebie adres e-mail.
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6. Zaloguj się do panelu w Portalu.
7. W panelu wybierz "Moje Konto"

Źródło : www.kokos.pl
8. Zacznij od weryfikacji konta.

Źródło : www.kokos.pl

Polecam zweryfikować jak najwięcej kanałów, jeżeli zamierzasz pożyczać pieniądze. To
budzi zaufanie inwestorów i sprawia, że w ich oczach stajesz się mniej anonimowy.

Jeżeli chcesz zostać inwestorem w portalu weryfikacja nie ma aż takiego znaczenia. Ale
zalecam potwierdzić chodź konto bankowe. Przecież tam będą spływać przyszłe zyski.

Weryfikacja

jest dla Ciebie bezpieczna i służy właśnie podniesieniu bezpieczeństwa

użytkowników portalu.
9. Po weryfikacji możesz już spokojnie analizować rynek w celu poszukiwania możliwości do
zarobku. W tym celu wejdź w zakładkę "Inwestuję".

Źródło : www.kokos.pl
10. Zapoznaj się z zakładką "Inwestuję". Na dole tej zakładki kliknij "Inwestuj na aukcjach
od 50 do 5000 zł"
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Źródło : www.kokos.pl
11. Przed Twoimi oczami pojawiają się zapytania ofertowe osób, którzy chcą pożyczyć
pieniądze. W dalszej części tego poradnika podpowiem, na co zwracać uwagę przy wyborze
pożyczkobiorcy. W momencie podjęcia decyzji dokładnie zapoznaj się z ofertą danego
pożyczkobiorcy. Aby udzielić pożyczkę wpisz kwotę jaką chcesz przeznaczyć na tę
inwestycję i kliknij "Zainwestuj"

Źródło : www.kokos.pl
12. Na ekranie komputera pojawi się podsumowanie Twojej inwestycji.
13. W zakładce "Koszyk" decyzja inwestycyjna czeka na Twoje potwierdzenie.

Źródło : www.kokos.pl
14. Aby potwierdzić i udzielić pożyczki kliknij "Zapłać przelewem" i postępuj zgodnie ze
wskazówkami.
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Źródło : www.kokos.pl

Analogicznie Portal można wykorzystywać w momencie, kiedy szukasz małej pożyczki. W
takim przypadku skorzystaj z zakładki "Pożyczam"

Źródło : www.kokos.pl
.. i złóż wniosek o pożyczkę :

Źródło : www.kokos.pl

Pamiętaj jednak, że jeżeli zamierzasz pożyczyć pieniądze musisz być w oczach inwestorów
jak najbardziej wiarygodny. Polecam zacząć od weryfikacji swojego konta, zarówno konta
bankowego jak i kilku innych kanałów.

Jeżeli

jesteś osobą początkującą w Portalu korzystne jest posiadanie historii (nawet

niewielkiej). Inwestor musi widzieć w Tobie osobę jawną, która rzetelnie reguluje zobowiązania.
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Starym i sprytnym sposobem jest zaciągnięcie małej pożyczki, tylko po to, aby terminowo
ją spłacić.

Taka inwestycja na pewno podniesie Twoją wiarygodność i w przyszłości pozwoli Ci na
oferowanie coraz mniejszych stóp zwrotu (w momencie, kiedy chcesz pożyczać większe sumy
możesz śmiało obniżać procenty – zmniejszać koszty pożyczki).
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Ile można zarobić?

Odwieczne pytanie każdego inwestora. Ile można na tym zarobić? Tak, tak w momencie
aktywnego korzystania z funkcji portalu staniesz się inwestorem. Będziesz inwestował na rynku
długu w Internecie.

Istotą Portalu pożyczkowego jest udzielanie pożyczek gotówkowych za pośrednictwem
Internetu oprocentowanych od 1 % do

16 %. Taki zakres pożyczek jest optymalny, aby zarówno

strona chcąca pożyczyć miała korzyść (możliwość pożyczenie po niższym oprocentowaniu niż
bankowe); jak również inwestor miał korzyść (możliwość generowania kapitału poprzez zarabianie
na odsetkach). Do transakcji dochodzi na zasadach rynkowych. Pożyczkodawca godzi się na
warunki pożyczkobiorcy. A pożyczkobiorca zobowiązuje się spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Jeżeli chodzi o koszty to ponosi je pożyczkobiorca. Prowizja od 0,5 % do 5 % (aktualne dla
okresu tworzenia tego poradnika) zależy od wielkości pożyczki. Jako inwestor nie musisz się
martwić o prowizję, ponieważ jest ona potrącana z konta pożyczkobiorcy. Polecam również
zapoznanie się z regulaminem Portalu.
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Jak sprawdzać oferty i pożyczkobiorców ?

Filtracja pożyczkobiorcy jest na tyle ważna, że poświęciłem tej sprawie oddzielny rozdział.
Decyzja o wyborze osoby, której powierzamy nasze pieniądze musi być podjęta z zachowaniem
zarówno kalkulacji ryzyka, jak i kalkulacji ekonomicznej.

Portal pożyczkowy jest już dziś na tyle rozwinięty, że inwestor (można nazwać tak osobę,
która udziela pożyczki) ma cały wachlarz wyboru między poszczególnymi ofertami. Nasz zysk z
danej transakcji jest konsekwencją racjonalnego podejścia do wyboru pożyczkobiorcy.
Przestrzeganie tych kilku zasad daje nam większą pewność realizacji transakcji zgodnej z
założeniami.

Podczas wyboru pożyczkobiorcy zwracam uwagę na kilka ważnych elementów :
•

Realny procent z inwestycji. Śledź jakie jest średnie oprocentowanie i jak bardzo
odchylony jest ten poziom od proponowanej przez pożyczkobiorcę oferty. Nie chciałbym
tutaj być źle zrozumiany, realny nie znaczy niski. Musisz znać średnie oprocentowanie
pożyczek na tego typu portalach i ocenić zdolność danego pożyczkobiorcy do spłaty
pożyczki, powiększonej o takie odsetki. Aktualnie poziom ten oscyluje wokół 16 %.

•

Przeanalizuj treść aukcji pod kątem wiarygodności pożyczkobiorcy. Sprawdź jaki ma
poziom weryfikacji konta. Zachowuj się podobnie jak bank. Ważną informacją zarówno dla
banku jak i dla Ciebie powinno być to, do jakiego stopnia osoba nie jest anonimowa.
Pozytywnym elementem jest fakt posiadania zweryfikowanego statutu Pracodawcy. To znak
dla Ciebie, że potencjalny pożyczkobiorca ma podstawy ku temu, aby regularnie spłacać
swoje zobowiązania. Jednak musisz się liczyć z tym, że im dokładniej zweryfikowany
pożyczkobiorca, tym mniejsze oprocentowanie proponuje.

•

Po przeanalizowaniu weryfikacji sprawdź historię dotychczasowych spłat (historię
pożyczkową). Informacja o tym jak dotąd potencjalny pożyczkobiorca spłacał zaciągnięte
raty jest bardzo istotna. Warto zwrócić uwagę również na wartości zaciąganych pożyczek.
Im pożyczkobiorca zaciągał większe zobowiązania, które w terminie regulował, tym lepiej.
Jeżeli były to pożyczki na mniejsze kwoty, może istnieć niebezpieczeństwo, że
pożyczkobiorca chciał po prostu sztucznie stworzyć pozytywną historię pożyczkową.

•

Ważny jest również kontakt z pożyczkobiorcą. Jeżeli możemy w łatwy sposób go
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zlokalizować, przestaje on dla Nas być anonimowy. Z pomocą przychodzi tutaj weryfikacja
numeru telefonu, adresu, konta bankowego czy konta allegro.

Warto przyjrzeć się aukcjom, które w znaczny sposób są już zrealizowane. W ten sposób
działa psychologia tłumu. Jeżeli aukcja została zrealizowana np. w 85 % (znalazła się spora grupa
ludzi, którzy zaufali danemu pożyczkobiorcy) możesz przypuszczać, że tyle ludzi nie mogło się
pomylić i naprawdę warto przyjrzeć się tej aukcji. Oczywiście z zachowaniem wcześniejszych
środków ostrożności.
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Jakie błędy mogę popełnić?

Bank, który udziela pożyczki jest narażony na ryzyko, tego że pożyczka nie zostanie
spłacona. Bank ubezpiecza się na tą ewentualność. Serwis pożyczkowy Kokos daje również
możliwość ubezpieczenia pożyczki. Są to jednak dodatkowe koszty dla pożyczkobiorcy, dlatego
musisz się liczyć z tym, że oferty pożyczkowe, dodatkowo ubezpieczone będą oferowały znacznie
niższe odsetki.

Poznaj najczęściej popełniane błędy wśród inwestorów serwisów pożyczkowych i postaraj
się ich unikać:
–

wybieranie ofert osób bez historii spłat, komentarzy, czy też brakiem zweryfikowanego
konta (allegro, konto bankowe, numeru telefonu, adresu, itp.)

Zawsze należy sprawdzić potencjalnego pożyczkobiorcę, tak jak bank należy zebrać o nim jak
najwięcej zweryfikowanych informacji. Oczywiście nie należy zapominać, że im bardziej
zweryfikowany i doświadczony na portalu pożyczkobiorcy tym będzie oferował coraz niższe
oprocentowanie.
–

kierowanie się przy wyborze oferty tylko i wyłącznie wysokością stopy zwrotu pożyczki.

Stopa procentowa (czyli nasz zysk z inwestycji w portalu pożyczkowym) przemawia do nas
często na tyle silnie, że przestajemy realnie analizować sytuację. Czasami warto się zabawić w
detektywa i zbadać, dlaczego analizowana przez nas aukcja pożyczki ma tak wysokie
oprocentowanie.
–

angażowanie większej ilości kapitału.

Nie

wiem czy wiesz, co to jest dywersyfikacja ? Pewnie znasz to pojęcie w kontekście

dywersyfikacji dostaw gazu. Ale dywersyfikacja ma również oblicze w odniesieniu do portfela
inwestycyjnego. Szczególnie wyraźne jest to na rynku akcji, kiedy to mając określony budżet np
10 000 zł nie kupujemy akcji jednej spółki za 10 000 zł, tylko staramy się podzielić tą kwotę na
zakup np. 3 spółek, o wartości akcji 3 000 zł każda. W momencie kiedy jedna ze spółek ma
kłopoty mamy szansę generowania profitów z dwóch kolejnych.

Dywersyfikacja w ujęciu portalu pożyczkowego objawia się w tym, że posiadając określony
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(miesięczny, roczny, jednorazowy) budżet nie należy go przeznaczać na jedną aukcję w całości.
Ważne jest to, aby umiejętnie go podzielić tak, aby zabezpieczyć kapitał.
–

brak reakcji na najmniejszą kwotę niespłaconej pożyczki (z powodu znikomej straty
kapitału).

Nie życzę nikomu tego, aby natrafił na nieuczciwego pożyczkobiorcę, ale może się tak zdarzyć
i należy w takich przypadkach natychmiast reagować. Nawet jeżeli kwota okazała się niska.
Portal współpracuje z firmą windykacyjną, która zabezpiecza interesy inwestorów. Osobiście
raz zdarzyła mi się sytuacja opóźnienia w spłacie. Ale po tygodniu system naliczył mi
dodatkowe, odsetki karne. Większość sytuacji spornych pewnie tak się odbywa, a to że nie
napiszę Ci z doświadczenia jaka jest procedura windykacyjna, świadczy o tym, że transakcje są
bezpieczne i regulowane.

Może

ktoś powie, że to nie błędy a jedynie sposoby na zmniejszenie potencjalnych

zysków, ale ja wychodzę z założenia, że zanim Internet będzie okazją do zarabiania musimy
ograniczać okazję do tracenia kapitału.
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Jak rozliczyć zyski z Portalu Pożyczkowego ?

Promuje i testuje tylko legalne projekty i Tobie też to radzę. I chodź można się złościć na
wysokość podatków w Polsce to należy je regulować, aby uniknąć kłopotów.

Aby rozliczyć podatek z dochodów z pożyczek zaloguj się na swoje konto w panelu
administracyjnego Portalu Kokos. Wchodzimy w zakładkę Moje Konto, a następnie Mój Podatek.
Można zweryfikować rozliczone dane. Następnie podczas wypełnienia PIT-36, w pozycji 195
wpisujemy dodatkowo podaną kwotę.
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Mam do Ciebie coś specjalnego

Możesz

spotęgować Twój profit z tej metody wykorzystując nie tylko możliwość

udzielania pożyczek, ale i promowania możliwości jej otrzymania. Jednym słowem Portal Kokos.pl
wynagrodzi Cię za promocje serwisu.

Kiedy zdobędziesz doświadczenie w udzielaniu pierwszej pożyczki, możesz dzielić się tą
możliwością na łamach bloga i zostać PARTNEREM portalu. O tym jak skutecznie promować
ten lub inny Program Partnerski zdradzę Ci niebawem! A już teraz podpowiem Ci jak
zarejestrować się do Programu Partnerskiego Kokos
Jak dołączyć ?

Aby dołączyć do grona Partnerów serwisu wykonaj kilka prostych kroków:
1. Wejdź na listę https://bluepartner.pl/program_partnerski/kokospl-8
2. Zarejestruj swoje konto

3. Potwierdź konto i zaloguj się do Panelu admina (wykorzystując dane z e-maila
potwierdzającego). Znajdziesz tam widgety i linki partnerskie, które opublikowane i
kliknięte na Twoim blogu czy stronie, spowodują naliczenie dla Ciebie prowizji.
Przykładowy link partnerski wygląda tak:
http://www.kokos.pl/?ppk=4ce94b6094b97
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Jak korzyści z bycia partnerem ?

Program partnerski to układ, w którym każdy wygrywa. Firma, której produkty lub usługi
zwiększa dzięki Tobie swoją sprzedaż, a Ty otrzymujesz za to wynagrodzenie. Proste prawda? Co
otrzymuje Partner Kokos ?

Otrzymujesz prowizję 4000 punktów za użytkownika, który pożyczy, albo udzieli pożyczki
na kwotę 1000 zł. Każdy punkt to 0,01 PLN. Wypłata następuje po osiągnięciu minimum 15000
punktów.
Liczba polecony użytkoników (ilość punktów)

Wartość prowizji

1 (4 000 punktów)

40,00 zł

2 (8 000 punktów)

80,00 zł

4 (16 000 punktów)

160,00 zł

10 (40 000 punktów)

400,00 zł

Na portalu dostępny jest przykład:
„Posiadasz dużą grupę znajomych na portalach społecznościowych. Wśród nich są osoby, które
aktywnie uprawiają sporty np. wspinaczka, narciarstwo, nurkowanie. Posiadają wiele
zainteresowań na których rozwijanie potrzebne są środki finansowe. Polecasz Kokos.pl na
Facebooku, 20 znajomych klika w zamieszczoną reklamę, 2 z nich zaciąga pożyczkę na minimum
1000 zł. W wyniku tych działań otrzymujesz 8 000 punktów, równowartość 80 zł. ”

Pomyśl ile jesteś w stanie takich osób wygenerować. Niebawem przekonasz się jak silny
jest marketing internetowy i jaką społeczność można budować za pomocą kilku metod. Odkryjesz
również ze mną inne programy, których możesz zostać Skutecznym Partnerem.
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Słowo na zakończenie

Chciałem przybliżyć Ci dziś kolejną możliwość na zarabianie dodatkowych pieniędzy za
pośrednictwem Internetu. Aktywność na rynku długu może być również okazją do regularnego
oszczędzania kapitału.

Rynek internetowych pożyczek jest już całkiem spory i stale rośnie. Codziennie u kogoś
rodzi się potrzeba nagłej pożyczki, a internetowa forma zaspokojenia tej potrzeby jest coraz
bardziej bezpieczna, dostępna, a co za tym idzie - powszechna.

Obrót na portalach pożyczkowych mówi sam za siebie. Warto wykorzystać tą szansę i
"ukroić" własny kawałek tortu na internetowym rynku długu.

Nie

ponoszę jednak odpowiedzialności za podejmowane decyzję inwestycyjne z

wykorzystaniem portali pożyczkowych. Każdy powinien mieć świadomość szans i ryzyk jakie daje
korzystanie z tego typu serwisów.

Na koniec mam dla Ciebie dodatkową niespodziankę. Otrzymuje coraz więcej e-maili z
zapytaniem jak założyć i zarabiać na własnym blogu. W mediach coraz częściej pojawiają się znani
w sieci blogerzy, którzy opowiadają własne historię sukcesu. Zdaje sobie sprawę, że wiele osób jest
na początku drogi. Pochwal się stroną www.michalszafranski.pl/blogowanie z osobami, które chcą
odnieść blogowy sukces.

Chętnie porozmawiam na temat blogowania, marketingu internetowego i nie tylko. Będzie
mi bardzo miło jak napiszesz kilka słów komentarza na temat tego materiału.
Michał Szafrański
kontakt@michalszafranski.pl

Chcesz zacząć blogować i odnieść sukces w sieci : TAK - NIE
copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone www.michalszafranski.pl
21

