JAK PISA Ć
W SOCIAL MEDIA,
ABY TO MIA Ł O
SENS
INDYWIDUALNE KONSULTACJE
KONTAKT
j.niebieszczanska@gmail.com
tel. 607 877 286

TO JEST DLA CIEBIE!
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ.
WSZYSTKO OMÓWIMY.
PRAWDZIWY ROZWÓJ ZACZYNA
SIĘ TUTAJ NA INDYWIDUALNYCH,
PRAKTYCZNYCH KONSULTACJACH,
KTÓRE PRACUJĄ NA TWÓJ CEL.
JUSTYNA NIEBIESZCZAŃSKA

FORMA

Indywidualne konsultacje online.
Dodatkowe zadania pomiędzy konsultacjami oraz rozmowy
w odpowiedzi na indywidualne potrzeby.

PROGRAM

Program i cel ustalane są indywidualnie. Poniż ej
zagadnienia, które moż e zawierać :
Jak pisać pisać dobrze
Jak pisać jak copywriter
Jak pisać , aby budować świadomość , np. siebie jako
eksperta czy swojego produktu
Jak pisać o produkcie, aby go sprzedawać
Jak pisać o usłudze, aby zdobywała klientów
Jak mieć przyjemność z pisania wpisów
Jaka tematyka wpisów jest najlepsza
Co wybrać , jeż eli mam kilka tematów do
opowiedzenia

MOJE WIRTUALNE MIEJSCA

Jak pisać , aby się nie narzucać innym
Jak pisać , aby dobrze się czytało
Jak pozostać w pisaniu autentycznym

www.justynaniebieszczanska.com

Jak organizować sobie pracę pisania wpisów, aby
nie zabierały duż o czasu
Jak opracować wpisy strategicznie

www.kreatywnepisanie.info

Jak publikować i pokonywać swoje obawy
Jak pracować nad wpisem i swoim warsztatem

Instagram:
@niebieszczanskajustyna

pisarskim

JAK TWORZY Ć
BLOGA,
ABY TO MIA Ł O
SENS
INDYWIDUALNE KONSULTACJE
KONTAKT
j.niebieszczanska@gmail.com
tel. 607 877 286

FORMA

Indywidualne konsultacje online.
Dodatkowe zadania pomiędzy konsultacjami oraz rozmowy
w odpowiedzi na indywidualne potrzeby.

TO JEST DLA CIEBIE!

PROGRAM

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ.
WSZYSTKO OMÓWIMY.

Program i cel ustalane są indywidualnie. Poniż ej
zagadnienia, które moż e zawierać :

PRAWDZIWY ROZWÓJ ZACZYNA
SIĘ TUTAJ NA INDYWIDUALNYCH,
PRAKTYCZNYCH KONSULTACJACH,
KTÓRE PRACUJĄ NA TWÓJ CEL.
JUSTYNA NIEBIESZCZAŃSKA

Od czego zacząć blogowanie
Jak reaktywować blog i zacząć od nowa
Gdzie pisać bloga – najlepsza opcja
Jak docierać z postami do odbiorców
Jak sprawić , aby posty/ artykuły na blogu zabierały
mało czasu
Jak strategicznie podejść do bloga i osiągnąć swój
cel
Jakie są zasady pisania bloga, które warto stosować
Sztuka pisania do internetu – to musisz wiedzieć !

MOJE WIRTUALNE MIEJSCA

Jak uczynić z bloga narzędzie promocji
Blog jako budowanie marki osobistej
Blog jako pierwszy krok ku własnej książ ce

www.justynaniebieszczanska.com

Artykuły na blog i praca nad swoim stylem
Jak redagować teksty na blog

www.kreatywnepisanie.info

Instagram:
@niebieszczanskajustyna

Skąd brać motywację do publikowania i pisania
Jak pokonać przeszkody przed publikacją

JAK ODWA Ż NIE
PISA Ć O SOBIE,
ABY TO MIA Ł O
SENS
INDYWIDUALNE KONSULTACJE
KONTAKT
j.niebieszczanska@gmail.com
tel. 607 877 286

FORMA

Indywidualne konsultacje online.
Dodatkowe zadania pomiędzy konsultacjami oraz rozmowy
w odpowiedzi na indywidualne potrzeby.
PROGRAM

Program i cel ustalane są indywidualnie. Poniż ej
zagadnienia, które moż e zawierać :
TO JEST DLA CIEBIE!
SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ.
WSZYSTKO OMÓWIMY.
PRAWDZIWY ROZWÓJ ZACZYNA
SIĘ TUTAJ NA INDYWIDUALNYCH,
PRAKTYCZNYCH KONSULTACJACH,
KTÓRE PRACUJĄ NA TWÓJ CEL.
JUSTYNA NIEBIESZCZAŃSKA

Jak w ogóle pisać o sobie
Jak planować pisanie o sobie i publikować
Jak tworzyć informację na swój temat
Jak opracować informację do mediów (press kit)
Jak opracować zakładkę na stronie O mnie
Jak stworzyć bio w mediach społecznościowych, jak
Instagram i LinkedIn
Jak wybrać i zredagować waż ne informacje o sobie
Jak pisać , aby to miało sens
Jak pisać , aby budować pozycję eksperta
Jak być autentycznym w pisaniu o sobie i przetrwać
Jak czerpać korzyści z pisania o sobie

MOJE WIRTUALNE MIEJSCA

O czym pisać i czego nie pisać
Jak łączyć pisanie o sobie z oferowaniem własnych
produktów i usług

www.justynaniebieszczanska.com

www.kreatywnepisanie.info

Jak rozmawiać ze sobą, aby rozwijać się i lepiej ż yć
Jak pisać , aby tworzyć markę osobistą
Jak wykorzystać pisanie w poznawaniu i docenianiu
siebie
Jak rozpoznać swoje atuty i komunikować je światu

Instagram:
@niebieszczanskajustyna

Jak opowiadać siebie, aby nie zanudzać
Jak zdobyć się na odwagę pisania o sobie

