
 



 
“3 Błędy, Odpowiedzialne Za Brak Klientów i Niskie Dochody” - Robert Oliński 

 

TE INFORMACJE SĄ DLA CIEBIE, JEŚLI: 
 

● Każdego miesiąca chcesz mieć kalendarz wypełniony klientami, 
chcącymi skorzystać z Twojej pomocy 

● Chcesz osiągnąć stabilność finansową i przewidywalne dochody, 
wykonując pracę, którą kochasz 

● Chcesz aby Twoja działalność, oprócz zadowalających dochodów, 
dawała Ci więcej wolnego czasu na Twoje własne przyjemności 

 
Z TEGO E-BOOKA ODKRYJESZ… 

 
● 3 błędy, odpowiedzialne za brak klientów i niskie dochody, i jak ich 

uniknąć 

● Jedyny czynnik, który zapewni Ci sukces zawodowy 
i zadowalające dochody i dlaczego nie jest to Twój dyplom, 
wykształcenie i wiedza 

● Kiedy Twoi klienci będą widzieć w Tobie poszukiwanego eksperta, 
z którego pomocy chcą skorzystać 

● Jedyny sposób, aby mieć pełen kalendarz klientów, którzy chętnie 
zapłacą wyższe stawki 

● Jak zdominować rynek i wyeliminować Twoją konkurencję, nawet 
jeśli dopiero zaczynasz 

● Jak wyeliminować czynnik, który ogranicza Twoje dochody 
i sabotuje pozytywne rezultaty Twoich klientów 

● Niezbędną strategię, która zapewni Ci stabilność finansową 
i wyższe dochody 
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“3 Błędy, Odpowiedzialne Za Brak Klientów i Niskie Dochody” - Robert Oliński 

 

OBFITOŚĆ KLIENTÓW I STABILNOŚĆ 
FINANSOWA, JEST W TWOIM ZASIĘGU… 

JUŻ TERAZ! 
 

 
 
Ty również możesz każdego miesiąca mieć kalendarz zapełniony 
klientami, którzy chętnie zapłacą Ci, nawet po kilka tysięcy złotych za 
Twoją pomoc. 
 
Ty również możesz pracować z mniejszą ilością klientów i mieć więcej 
czasu, na swoje przyjemności. 
 
Jeszcze kilka lat temu, ja również martwiłem się, skąd wezmę klientów, 
zainteresowanych moją pomocą. 
 
Nie wiedziałem, jak promować moje usługi. Nie wiedziałem, jak 
zapewnić sobie stabilne dochody robiąc to, co lubię.  
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“3 Błędy, Odpowiedzialne Za Brak Klientów i Niskie Dochody” - Robert Oliński 

 

Cały czas żyłem w niepewności i lęku, czy sobie poradzę w kolejnym 
miesiącu. Ciągle się zamartwiałem, czy będę miał wystarczającą ilość 
klientów, aby opłacić rachunki i mieć na niezbędne wydatki. 
 
Wiedziałem, że moje zmagania się zakończyły, kiedy na moim rachunku 
bankowym, regularnie zaczęły pojawiać się kilkunastotysięczne kwoty od 
klientów, chcących uzyskać moją pomoc - i to wszystko, dzięki 
darmowym konsultacjom, które zacząłem stosować. 
 
To wspaniałe uczucie, kiedy biznes sprawia zadowolenie, ale również 
pozwala cieszyć się bezpieczeństwem finansowym. To uczucie 
wolności, kiedy pracujesz z kilkoma, wybranymi klientami miesięcznie, z 
którymi praca sprawia Ci przyjemność jest niezastąpione. 
 
Poczucie spełnienia, aż Cię rozpiera, kiedy dzięki Twojej pracy, Twoi 
klienci osiągają również lepsze rezultaty, ponieważ pracując z mniejsza 
ilością klientów, możesz im lepiej pomóc. 
 
I tego, chcę również i dla Ciebie! 
 
Ty również zasługujesz, aby zarabiać dobrze i cieszyć się z tego 
co robisz. 
 
Zasługujesz, aby pomagając innym, cieszyć się obfitością finansową 
i bezpieczeństwem. 
 
Moim celem jest udzielić Ci niezbędnej pomocy i wsparcia, abyś mógł 
odzyskać wiarę w siebie i radość z wykonywanej pracy, ponieważ to 
dzięki niej zrealizujesz swoje marzenia. 
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“3 Błędy, Odpowiedzialne Za Brak Klientów i Niskie Dochody” - Robert Oliński 

 

TY RÓWNIEŻ MOŻESZ UNIKNĄĆ 
3 BŁĘDÓW, PRZEZ KTÓRE MASZ MAŁO 

KLIENTÓW I NISKIE DOCHODY 
 

 
 
Więc na samym początku, upewnijmy się, że poznasz, jakie są to błędy. 
 
Błąd #1: Nie Oferujesz Twoim Klientom Tego, Czego Oni 
Poszukują. 
 
Musisz wiedzieć, że większość ekspertów przypuszcza, że ich dyplomy, 
wiedza i ekspertyza, są tym, co zapewni im dostatek klientów 
i zadowalające dochody. 
 
Myślą oni, że procesy, techniki i metody, są jedynym sposobem na 
dochodową praktykę. 
 
Otóż nic bardziej błędnego! 
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“3 Błędy, Odpowiedzialne Za Brak Klientów i Niskie Dochody” - Robert Oliński 

 

Jedyna Rzecz, Która Interesuje Klientów 
 
Musisz wiedzieć, że klientów nie interesują Twoje dyplomy, procesy 
i techniki, które stosujesz podczas swojej pracy. Klientów interesuje tylko 
jedna i jedyna rzecz… 
 
Klientów interesują REZULTATY, które pomożesz im osiągnąć! 
 
I dlatego, aby mieć dostatek klientów musisz nauczyć się wyrażać, o tym 
co robisz w sposób, który klienci zrozumieją. Musisz stworzyć ofertę, 
która będzie dla nich atrakcyjna. 
 
Tworząc taką ofertę, musisz mieć w głowie, Twojego idealnego klienta, 
dla którego ta oferta jest tworzona. 
 
To jest niezbędne, jeśli chcesz pomagać innym, jako coach, terapeuta, 
trener lub doradca. Jako ekspert, widzisz wiele poziomów problemu, 
z którymi borykają się Twoi klienci. Twoją pasją jest oferowanie 
rozwiązań, których oni potrzebują w tym momencie. 
 
Ale niestety to nie działa, ponieważ kiedy mówisz z pozycji eksperta, 
o tym czego oni potrzebują, wielokrotnie potencjalni klienci Cię nie 
rozumieją i szybko tracisz ich zainteresowanie. 
 
Dzieje się tak, ponieważ koncentrujesz się na procesach i metodach, 
które Twoim klientom nic nie mówią lub nawet nie zdają sobie oni 
sprawy, że mogą ich potrzebować. 
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Aby Być Zauważonym Przez Klientów  
 
Oczywiście, że w Twojej pracy, musisz wykorzystywać techniki i 
procesy, które dadzą pozytywne efekty Twoim klientom. Ale musisz o 
nich mówić w taki sposób, aby były one atrakcyjne dla osób, z którymi 
rozmawiasz. 
 
Można to porównać do zachęcenia dzieci, aby jadły warzywa. Jedną z 
prostych strategii jest zmiksowanie warzyw z jogurtem i owocami, aby 
bardziej zachęcająco wyglądały i były bardziej słodkie. 
 
Tym sposobem, dzieci otrzymują to czego potrzebują w sposób, który 
jest dla nich atrakcyjny. 
 
I tak samo jest z Twoimi klientami. Musisz im dać to, czego potrzebują, 
sprzedając im to, czego szukają. 
 
Dopiero wówczas Twoi klienci dostrzegą wartość w tym, co robisz i będą 
chcieli skorzystać z Twojej pomocy. Ten sposób pomaga Twoim 
klientom, ale również i Tobie budować dochodowy biznes. 
 
Jeśli chcesz mieć stałe dochody każdego miesiąca i kalendarz pełen 
klientów, Twój sposób wyrażania się o tym, w jaki sposób pomagasz, 
musi wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas, aby było to zauważone, 
przez osoby gotowe zainwestować w Twoją pomoc. 
 
Musisz wiedzieć, co stanowi dla nich wartość i znać słowa, którymi 
opisują oni własne problemy i oczekiwania. Aby to wiedzieć, musisz jak 
najszybciej, przeprowadzić Strategiczne Rozpoznanie Rynku. 
 
Zadając odpowiednie pytania, stworzysz ofertę, w którą Twoi klienci 
będą inwestować, nawet kilka tysięcy złotych. I jak to zrobić, uczę 
podczas mojego szkolenia „Mistrz Pozyskiwania Klientów”. 
 
Prawie każdy coach, terapeuta i trener, z którym pracowałem, robił duże 
oczy, kiedy dowiadywał się, czego tak naprawdę poszukują ich klienci. 
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Podczas takiego rozpoznania rynku, otrzymali oni również informacje, 
dzięki którym ich oferta stała się nęcąca dla ich klientów. 
 
Jest kilka strategii, aby to zrobić i naście istotnych pytań, które należy 
zadać… Jedno z takich pytań brzmi: Kiedy leżysz w łóżku i nie możesz 
zasnąć, jaki jest Twój największy problem, który spędza Ci sen 
z powiek? 
 
Zapytaj o to Twoich klientów, a odkryjesz ich dotkliwy problem. I to jest 
problem, za rozwiązanie którego, zapłacą oni wysoką cenę. 
 

Wówczas Staniesz Się Ekspertem 
w Oczach Twoich Klientów 

 
Kiedy zaczniesz mówić językiem klienta, czyli wyrażać jakie problemy 
rozwiązujesz, szybko zyskasz ich uwagę i staniesz się w ich oczach 
ekspertem, z pomocy którego chcą niezwłocznie skorzystać. 
 
Kiedy znasz dokładnie ich pilne i palące problemy, których chcą się 
pozbyć, możesz opracować ofertę, idealnie spełniającą oczekiwania 
Twoich klientów, za którą zapłacą stawki premium. 
 
Dopiero wówczas kiedy Twoja oferta będzie dostosowana do oczekiwań 
Twoich klientów i wyrażona w sposób, który jest dla nich zrozumiały 
i atrakcyjny, będą oni chcieli bez namysłu w nią inwestować. 
 
Błąd #2: Brak Konkretnie Określonej Grupy Klientów. 
 
Kiedy wyeliminujesz ten błąd, staniesz się poszukiwanym ekspertem. 
Przestaniesz uganiać się za klientami i będziesz przyciągać 
zainteresowane Twoją pomocą osoby, jak magnes. 
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Twoją określoną grupę klientów, można inaczej nazwać Twoją niszą.  
 
Możesz teraz zapytać: a dlaczego określenie mojej grupy docelowej ma 
takie znaczenie, ja chcę pomagać każdej osobie, która mnie potrzebuje? 
 
Tak, z całą pewnością chcesz pomagać wielu osobom. Ale czy wiesz, że 
dorosła osoba, w ciągu dnia jest średnio bombardowana około 30 000 
informacji marketingowych? Poczynając od pasty do zębów, a kończąc 
na nowych możliwościach inwestycyjnych. 
 
To jest taki natłok informacyjny, że aby nie zwariować, większość tych 
informacji jest przez nas ignorowana. Wybieramy, często zupełnie 
nieświadomie informacje, które z jakiegoś powodu, są dla nas ważne 
w danym momencie. 
 
Tym samym, jeśli nie masz określonej grupy odbiorców, to Twoje 
informacje i przekaz, tak zwany marketingowy, skierowany jest do 
każdego, czyli jak już się domyślasz do nikogo konkretnie. 
 
I kiedy tak się dzieje, jest on zupełnie ignorowany przez osoby, które 
potrzebują Twojej pomocy. 
 

3 Ważne Powody, Aby Wybrać Swoją 
Grupę Docelową  

 
Powód #1 - Kiedy dokładnie określisz swoją grupę klientów i problem, 
który rozwiązujesz, stajesz się ekspertem w swojej dziedzinie. Stajesz 
się ekspertem w rozwiązywaniu konkretnego problemu, za co klienci 
chętnie płacą. 
 
Nie jesteś jednym z wielu. Stajesz się tym jedynym. Tak samo jest 
z lekarzem pierwszego kontaktu i kardiochirurgiem. Czy zauważyłeś, że 
kardiochirurg zarabia znacznie więcej, niż lekarz pierwszego kontaktu, 
pomimo, że ten drugi, może pomóc większej ilości osób? 
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Czy zatem lekarz pierwszego kontaktu, pomagający rozwiązać 
różnorakie problemy zdrowotne u dzieci, dorosłych i osób starszych, nie 
powinien zarabiać więcej niż kardiochirurg, specjalizujący się tylko 
w chorobach serca? 
 
Więc zastanów się teraz. Jeśli Ty byś miał problemy z sercem, to 
zwróciłbyś się po pomoc do lekarza pierwszego kontaktu, czy do 
wyspecjalizowanego kardiochirurga? Czy w przypadku zagrożenia życia, 
zapłaciłbyś kardiochirurgowi za jego specjalistyczną wiedzę i 
umiejętności? Domniemam, że z całą pewnością, tak by było. 
 
Prawda jest taka, że kiedy wyspecjalizujesz się w rozwiązywaniu 
konkretnego problemu, stajesz się ekspertem, poszukiwanym przez 
klientów. Twoja wiedza staje się bardziej wartościowa, a klienci płacą 
chętnie za Twoją pomoc wyższe stawki. Tym sposobem zaczynasz 
przyciągać do siebie klientów, zamiast za nimi się uganiać. 
 
Kiedy stajesz się cenionym ekspertem, osoby mające określony 
problem, same przychodzą do Ciebie po to, co oferujesz. Wówczas 
o wiele łatwiej jest pozyskać kolejnego klienta. Kiedy potencjalny klient 
aktywnie szuka Twojej pomocy, on już jest otwarty na Twoją propozycję, 
zanim jeszcze z Tobą porozmawia. 
 
Czy ma to sens dla Ciebie? 
 

W Taki Sposób Eliminujesz Konkurencję 
 
Powód #2 - Kiedy wybierzesz konkretną grupę docelową, wówczas 
praktycznie eliminujesz konkurencję. Nie chodzi mi o to, że nagle oni 
znikają. Nie, tak się nie dzieje. Po prostu wyrastasz ponad innych 
coachów, terapeutów, trenerów lub doradców. Stajesz się tak widoczny, 
jak latarnia morska podczas bezgwiezdnej nocy dla szukających portu 
żeglarzy. 
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Dla przykładu coach dla coacha jest konkurencją. Trener fitness dla 
trenera fitness również. Masażysta dla masażysty, tak samo. Ale co się 
stanie kiedy jeden coach uczy samotne matki, jak pomóc ich nastoletnim 
dzieciom, przejść spokojnie przez okres buntu, a drugi pomaga kobietom 
pracującym w korporacji, przejść na własną działalność, którą mogą 
prowadzić z domu? 
 
Oboje nadal są coachami, ale znika pomiędzy nimi jakakolwiek 
konkurencja. Znika konkurencja, ponieważ pracują zupełnie z inną grupą 
docelową i pomagają rozwiązać zupełnie inne problemy. Nawet mogą 
polecać się nawzajem, swoim klientom, bez jakiejkolwiek obawy. 
 
Ma to sens? 
 
Kiedy dokładnie określisz swoją grupę klientów i problem, który 
rozwiązujesz zaczniesz otrzymywać wiele poleceń od byłych klientów, 
ale również i innych profesjonalistów z Twojej branży, ponieważ staniesz 
się ekspertem w jednej konkretnej dziedzinie, a nie potencjalnym dla 
nich zagrożeniem. 
 

W Taki Sposób Zdobywasz Zaufanie Klientów 
 
Powód #3 - Kiedy masz już określoną grupę klientów, Twój biznes 
nabierze rozpędu. Stanie się tak dlatego, że wszelkie Twoje działania 
marketingowe i komunikacja z potencjalnymi klientami będzie spójna. 
 
Język, którego używasz będzie zrozumiały przez osoby, poszukujące 
rozwiązania swojego problemu. Staniesz się widoczny. Zdobędziesz 
zaufanie, ponieważ będziesz mówił o bólu i problemach Twoich 
potencjalnych klientów lepiej, niż oni sami mogliby to opisać. 
 
Kiedy komunikujesz się słowami, które dźwięczą w głowie Twoich 
potencjalnych klientów i opisujesz ich obecne położenie w sposób, 
którego doświadczają, wówczas Twój przekaz staje się magnetyczny 
i pociągający. 
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Wówczas konkurencja nie ma znaczenia. Wówczas stajesz się jedynym 
w swoim rodzaju ekspertem. Stajesz się poszukiwany. I to jest ten 
moment, kiedy to Ciebie chcą. Ciebie i Twoją pomoc. 
 

Jeśli Masz Obiekcje, Aby Wybrać 
Twoją Grupę Klientów 

 
Jeśli masz w tym momencie obiekcje, aby wybrać swoją konkretną 
grupę odbiorców, ponieważ myślisz, że jest to nieskuteczne, że może 
Cię ograniczać lub że tym sposobem stracisz klientów, a Twoje dochody 
będą maleć, to porównajmy pozyskiwanie klientów do wędkowania. 
 
Każdy dobry wędkarz powie Ci, że kiedy chcesz złapać rybę, najpierw 
musisz określić, jaka konkretnie ma być to ryba, a nie jakaś tam. 
Następnie kiedy już wiesz, jaki jest to gatunek, wybierasz miejsce 
w rzece lub jeziorze, gdzie ten gatunek lubi przebywać i łowisz 
z wykorzystaniem przynęty, na którą ten gatunek bierze. 
 
To samo dotyczy „połowu” Twoich klientów. Twoja skuteczność będzie 
większa, kiedy wybierzesz konkretnego klienta i zaoferujesz mu 
atrakcyjne rozwiązanie bolesnych problemów, których on obecnie 
doświadcza. 
 
Najpiękniejsze w tym jest to, że określając swoją grupę klientów 
i tworząc dla niej konkretny przekaz marketingowy, nie musisz się do 
niej tylko ograniczać. Możesz pomagać innym, którzy będą chcieli 
skorzystać z Twojej pomocy. 
 
Tak samo, kiedy łowiąc karpia, przez przypadek złapiesz leszcza. Nawet 
jeśli złapany leszcz nie jest rybą, którą chciałeś złowić, nie musisz go 
wyrzucać do wody. 
 
Czy już widzisz, jak mając swoją niszę, czyli dokładnie określoną grupę 
klientów, pomoże Ci to zbudować stabilny biznes, stabilne dochody 
i stały napływ, poszukujących Twojej pomocy osób? 
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Podczas szkolenia „Mistrz Pozyskiwania Klientów”, otrzymasz 
sprawdzony proces i szablon, dzięki któremu wybierzesz Twoją grupę 
klientów i określisz problem za pozbycie którego, będą oni chętni 
zapłacić wysokie stawki. 
 
Błąd #3: Sprzedawanie Swojego Czasu Na Godziny. 
 
Chodzi o rozliczanie się za pojedynczą sesję, za trening, za jeden 
masaż, zabieg, godzinę lub inną jednostkę czasu, spędzoną z klientem. 
 
Możesz teraz zapytać, a dlaczego jest to błędem, przecież wszyscy tak 
robią i jest to ogólnie przyjęty sposób rozliczania? 
 
I masz w tym względzie zupełną rację. Ale nawet jeśli wszyscy tak robią, 
to nie znaczy, że jest to dobry i skuteczny sposób, osiągnięcia stabilnych 
dochodów i rezultatów, o które chodzi Twojemu klientowi. 
 
Chcę abyś wiedział, że serce mnie boli, kiedy widzę utalentowanych 
coachów terapeutów, trenerów i doradców różnych specjalności, których 
talenty, wiedza i umiejętności, są tak potrzebne w dzisiejszym świecie, 
żyjących w ciągłym niedostatku finansowym. 
 
Wielu z nich żyje od pierwszego do pierwszego. Wielu z nich żyje 
w ciągłym lęku i niepewności. Nie mogą planować swoich wydatków, 
wakacji, zakupów, a nawet i przyjemności, ponieważ nie mają 
wystarczającej liczby klientów i tym samym ich dochody, są 
niewystarczające do komfortowego życia. 
 
W większości wypadków ci utalentowani ludzie, budują biznes, który 
przypomina budowę twierdzy, której fundamenty osadzone zostały na 
piasku.  
 
W każdym momencie, taki biznes grozi upadkiem. I kiedy ta budowla już            
się wali, aby przetrwać te osoby, posiadające tyle talentów 
i zdolności, muszą szukać pracy, od której de facto chciały się uwolnić.  
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Największa Przyczyna, 
Ograniczająca Twoje Dochody 

 
Jedną z największych przyczyn upadku biznesu i niskich dochodów, jest          
właśnie sprzedawanie swojego czasu na godziny. I chcę abyś wiedział,          
że jeśli w tym momencie Ty rozliczasz się ze swoimi klientami za            
godzinę, sesję, trening lub masaż, to prawdopodobnie nie wiesz, że          
można inaczej. 
 
Ale co gorsza, jeśli sprzedajesz swój czas na godziny, to nie tylko            
ograniczasz swoje dochody, ale również robisz krzywdę swoim klientom 
i ograniczasz pozytywne rezultaty, które są ich celem. 
 
I wytłumaczę Ci teraz, dlaczego tak się dzieje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kliknij Tutaj, Aby Zarezerwować Miejsce! 
 

Robert Oliński © Prawa Autorskie 2019 13 

https://kliencinazyczenie.pl/webinar/


 
“3 Błędy, Odpowiedzialne Za Brak Klientów i Niskie Dochody” - Robert Oliński 

 

5 NIEBEZPIECZEŃSTW, 
ZWIĄZANYCH Z ROZLICZANIEM CZASU 

NA GODZINY LUB SESJE 

 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO #1 
 

Bardzo Małe Zaangażowanie w Zmianę Twojego Klienta 
i Ograniczone Rezultaty, Które Pomożesz Mu Osiągnąć 

 
Kiedy Twój klient przychodzi do Ciebie na jedną sesję, korzysta 
z okazjonalnego treningu, czy spotkania, jego osobiste zaangażowanie 
jest bardzo niewielkie. 
 
Inwestując tylko 100 PLN lub 150 PLN, niewiele ma do stracenia. 
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Nawet jeśli ta inwestycja, okaże się nietrafiona, będzie raczej obwiniał 
Ciebie, że jesteś słaby i niekompetentny, niż siebie za brak własnego 
zaangażowania. 
 
Mała inwestycja, wiąże się również z małą motywacją do osiągnięcia 
oczekiwanych rezultatów, ponieważ są one dla niego niejasne i 
nieokreślone. 
 
A z drugiej strony, oczekiwania klienta, są niewspółmierne do jego 
inwestycji i spodziewa się on czasami cudu, za który przecież płaci 
pieniądze. 
 
Taki cud, niestety nie jest możliwy, ponieważ każdy rezultat, czy to 
dotyczący zdrowia, relacji czy biznesu, wymaga czasu. 
 
Każda transformacja wymaga czasu. 
 
Więc, jeśli rozliczasz się z Twoim klientem za czas, który spędzi z Tobą, 
to nigdy nie jesteś pewien, że wróci do Ciebie na kolejną sesję, trening 
lub zabieg. 
 
Tym sposobem nie jesteś w stanie zapewnić mu oczekiwanych przez 
niego rezultatów. 
 
Nie masz nad tym żadnej kontroli. 
 
Ponadto, kiedy klient nie inwestuje w rezultat, który z Twoją pomocą 
osiągnie, a płaci jedynie za Twój czas, wielokrotnie jest on 
pretensjonalny, spóźnia się, odwołuje w ostatniej chwili lub przekłada 
sesje i spotkania i wielokrotnie nie stosuje się do Twoich zaleceń, co 
dodatkowo sabotuje oczekiwane rezultaty. 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO #2 
 

Targowanie Się i Poszukiwanie 
Tańszych Rozwiązań 

 
Wynika to z tego, że kiedy opierasz cenę Twojej usługi, sesji czy 
treningu na rozliczeniu czasowym, to klient nie ocenia Twojej pracy na 
podstawie wartości jaką otrzyma i rezultatów, które osiągnie. 
Ocenia ją tylko i wyłącznie na podstawie kosztów, które poniesie. 
 
Szuka on wówczas tańszych rozwiązań i targuje się, ponieważ zawsze 
znajdzie się ktoś, kto oferuje sesję terapeutyczną, zabieg, trening lub 
godzinę coachingu taniej niż Ty. 
 
Rozliczając się na podstawie czasu, który klient spędzi z Tobą, 
otwierasz się na osoby, które szukają okazji i najtańszych rozwiązań, a 
nie osoby, które są zmotywowane, aby osiągnąć znaczące dla nich 
rezultaty. 
 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO #3 
 

Obniżanie Cen i Rabaty 
 
Niestety, większość utalentowanych coachów, terapeutów, trenerów 
i doradców, sprzedaje swoje usługi zbyt tanio. Tym samym wpędzają się 
w wieczny niedostatek i brak stabilności finansowej. 
 
Ale na dokładkę, kiedy rozliczają się ze swoim klientem za godziny, to 
kiedy klient zgodzi się zapłacić za kilka godzin, kilka sesji, spotkań lub 
zabiegów z góry, to jest to dodatkowy argument, aby wymusić rabat, 
czyli skorzystać z oferowanej usługi, po zaniżonej cenie. 
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I w większości wypadków coach, terapeuta, trener lub doradca ich 
udziela myśląc, że lepiej dać rabat, ale mieć klienta, co dodatkowo 
ogranicza jego dochody. 
 
Kiedy rozliczasz się za swój czas pracy na godziny, a brakuje Ci 
klientów i jesteś w potrzebie finansowej, powstaje również 
niebezpieczeństwo, że zaczniesz obniżać jeszcze bardziej swoje stawki 
myśląc, że tym sposobem przyciągniesz do siebie zainteresowanych 
klientów, co niestety szybko okazuje się strzałem w kolano. 
 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO #4 
 

Przeciążenie Pracą i Szybkie Wypalenie 
 
Kiedy rozliczasz się za godziny, pracując z Twoim klientem, nie możesz 
wyjść znacząco powyżej stawek konkurencji, ponieważ wówczas istnieje 
zagrożenie, że stracisz nawet tych klientów, którzy Ci się trafiają. 
 
A pracując za niskie stawki, aby osiągnąć poziom dochodów, który 
pozwoli Ci przeżyć w miarę komfortowo kolejny miesiąc, musisz 
pracować z dużą ilością klientów, co prowadzi do przeciążenia pracą 
i szybkiego wypalenia. 
 
Kiedy rozliczasz się za godziny i dla przykładu Twoja stawka godzinowa 
za sesję, trening lub zabieg wynosi 100 PLN, to aby w danym miesiącu 
zarobić 5 000 PLN, musisz przeprowadzić takowych, aż 50! 
 
I przykładowo jeśli rozliczasz się za pojedyncze sesje, treningi lub 
zabiegi, to nigdy nie wiesz, czy po tym pierwszym lub drugim, Twój klient 
przyjdzie na kolejne. 
 
Nigdy nie wiesz, czy będzie zmotywowany, aby się z Tobą spotkać lub 
czy nie znalazł kogoś tańszego od Ciebie. 
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Nawet jeśli średnio, ten sam klient wróci do Ciebie na drugą sesję, 
coaching, zabieg lub trening, to aby zarobić w danym miesiącu 5 000 
PLN, musisz mieć 25 klientów. 
 
I tak miesiąc w miesiąc. 
 
To jest ogromne przeciążenie i wieczna niepewność, czy ich znajdziesz. 
 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO #5 
 

Niskie Dochody 
 
Wynika ono ze wszystkich wymienionych przed chwilą 4 poprzednich 
niebezpieczeństw. 
 
Kiedy rozliczasz się za godzinę czasu spędzonego z Tobą, nigdy nie 
osiągniesz pułapu zarobków, który będzie dla Ciebie satysfakcjonujący.  
 
A raczej, wręcz odwrotnie. 
 
Kiedy rozliczasz się z klientem za czas spędzony z Tobą lub za 
wykonany zabieg, trening lub sesję, to jest to recepta na wieczne 
zmagania finansowe i utrzymywanie z trudem nosa nad powierzchnią 
wody. 
 
Dzieje się tak dlatego, ponieważ najtrudniejszym zadaniem dla każdego 
biznesu i jednocześnie najbardziej kosztownym jest pozyskanie nowego 
klienta. 
 
Kiedy Twój klient przyjdzie do Ciebie tylko raz, dwa lub nawet cztery 
razy i rozliczasz się z nim za czas spędzony z Tobą, to jesteś cały czas 
w tej najtrudniejszej i najbardziej wyczerpującej fazie. 
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Dodatkowo otrzymujesz wielokrotnie za Twój wysiłek o wiele za małe 
wynagrodzenie, ponieważ konkurencja depcze Ci po piętach i musisz 
dostosować się do ich cen, aby mieć jakichkolwiek klientów, dzięki 
którym przetrwasz kolejny miesiąc. 
 

Jak To Zmienić? 
 
Jak przestać sprzedawać swój czas na godziny i zarabiać więcej? Jak 
zarobić 5 000 PLN lub nawet 10 000 PLN miesięcznie, pracując tylko z 
kilkoma zmotywowanymi klientami miesięcznie? 
 
Otóż aby to osiągnąć, musisz zmienić nastawienie i sposób myślenia, 
o tym co robisz. 
 
Zapamiętaj jedną, bardzo ważną rzecz. 
 
Otóż klientów nie interesuje Twój coaching, Twoja terapia, treningi lub 
wiedza! 
 
Klientów nie interesują Twoje dyplomy, certyfikaty czy ukończone studia.  
 
Klientów nie interesują Twoje tytuły, określenie Twojego zawodu i jakich 
metod używasz, podczas pracy. 
 
To wszystko jest drugorzędne! 
 
Dzieje się tak dlatego, ponieważ klientów interesują tylko REZULTATY, 
które pomożesz im osiągnąć. 
 
Dopóki tego nie zrozumiesz i nie zaakceptujesz, nie będziesz w stanie 
wybić się pośród tłumu innych coachów, terapeutów, doradców 
i ekspertów i zawsze będziesz walczyć o swoje przetrwanie i dochody, 
pracując za długo i za ciężko, uzyskując mierne efekty. 
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Aby to zmienić, zadaj sobie teraz pytanie… 
 
„Jakie mierzalne i konkretne rezultaty, mój klient osiągnie, korzystając 
z mojej pomocy?” Co to będzie?… Zadaj sobie takie pytanie. 
 
Może jest to zlikwidowanie bólu stóp, dzięki czemu Twoi klienci, prześpią 
spokojnie, bez środków przeciwbólowych całą noc i ponownie zaczną 
się swobodnie poruszać? 
 
Może, pomagasz kobietom po porodzie, usunąć zalegającą i trudną do 
zlikwidowania oponkę, aby mogły one odzyskać szczupłą figurę i poczuć 
się atrakcyjnie? 
 
Może, pomagasz małżeństwom ocalić ich związek i uniknąć bolesnego 
rozwodu? 
 
A może, pomagasz przedsiębiorcom, zwiększyć ich zyski w firmie 
lub stworzyć wizerunek biznesowy, zwiększający zaufanie ich klientów?  
 
Zastanów się, jakie rezultaty pomagasz osiągać Twoim klientom? 
 
Kiedy znajdziesz już odpowiedź na to pytanie, zrób wszystko, aby 
zbudować komunikację z Twoimi potencjalnymi klientami, tylko wokół 
tych rezultatów, które możesz im zapewnić. 
 

Wówczas Nastąpi Transformacja Twojego 
Biznesu i Dochodów 

 
Klienci nie płacą za Twoją wiedzę lub certyfikaty. Klienci nie płacą za 
Twoje doświadczenie, techniki lub procesy, których używasz w swojej 
pracy. 
 
Klienci płacą tylko i wyłącznie za REZULTATY, które uzyskają, 
korzystając z Twojej pomocy. 
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Dopiero wówczas, kiedy to zrozumiesz, nastąpi transformacja Twojego 
biznesu i dochodów. Dopiero wówczas, kiedy jasno określisz rezultat, 
jaki uzyskają Twoi klienci, będziesz miał stabilny biznes, przynoszący 
Ci dochody i zadowolenie. 
 
Tak się stanie, ponieważ od tej pory nie będziesz opierać ceny Twojej 
usługi na czasie, jaki klient spędzi z Tobą, a na rezultatach, które 
pomożesz mu osiągnąć. 
 
Ma to dla Ciebie sens? 
 
Teraz, kiedy już wiesz, jaki konkretny REZULTAT, pomagasz osiągnąć 
Twoim klientom, zadaj sobie kolejne pytanie… 
 
„Ile ten rezultat jest wart dla mojego klienta?” 
 
Jaką wartość ma dla Twojego klienta… 
 
Uwolnienie się od przeszywającego bólu i możliwość swobodnego 
poruszania się?.. Czy jest to 50 PLN? 
 
A jaką wartość ma dla klientki, odzyskanie szczupłej i zgrabnej sylwetki, 
po porodzie?.. Czy jest to 100 PLN? 
 
A jaką wartość ma dla potencjalnego klienta zwiększenie dochodów 
w firmie lub ile jest warte znalezienie idealnego partnera, z którym 
można założyć rodzinę i mieć dzieci?.. Czy jest to 200 PLN? 
 
Jak myślisz? 
 
Otóż nie… 
 
Te rezultaty, są dla Twojego klienta BEZCENNE! 
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Jeśli pomagasz swoim klientom, rozwiązywać ich ważne i pilne problemy 
życiowe, zdrowotne lub biznesowe i z Twoją pomocą, mogą oni ich się 
pozbyć, to zawsze cena Twojej pomocy, powinna być oparta 
o wartość rezultatów, które oni osiągną i sprzedawana, jako pakiet 
o wartości od 1 000 PLN do 5 000 PLN. 
 
Więc jeśli Twoja wiedza i umiejętności, przygotowały Cię na to, aby 
pomagać w rozwiązywaniu problemów Twoich klientów, które nie dają 
im spać po nocach, to co Cię nadal trzyma, aby to zrobić? 
 
Co Cię trzyma, aby opierać swoje ceny na wartości rezultatów, a nie na 
czasie spędzonym z klientem? 
 

Czy Ty Również Masz Te Negatywne 
Przekonania? 

 
Otóż najczęściej istnieją, ku temu 3 główne negatywne przekonania… 
 
Pierwsze z nich jest takie, że moja praca nie jest tyle warta. 
 
Drugie jest takie, że jest kryzys na rynku, ludzie nie mają pieniędzy i nikt 
nie będzie chciał zapłacić za cały pakiet „z góry”. 
 
Trzecie negatywne przekonanie jest takie, że tylko bogatych stać, aby 
wykupić całe pakiety. 
 
Więc jeśli i Ty tak myślisz, to chcę Ci powiedzieć, że jest zupełnie na 
odwrót. 
 
Klienci chcą płacić za całe pakiety i to od razu „z góry”, ponieważ kiedy 
to robią, mają świadomość, że płacą za usługę, która umożliwi im 
osiągnięcie ważnych dla nich rezultatów. 
 
A te rezultaty, jak już wiesz, są dla Twoich klientów bezcenne. 
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Przekonanie, że Twoja pomoc nie jest warta od 1 000 PLN do 5 000 
PLN, może wynikać z tego, że do tej pory nie poznałeś osoby, która robi 
to na co dzień lub nie wiesz, jak oferować Twoje usługi w sposób 
inspirujący i motywujący klienta do poniesienia takiej inwestycji. 
 
I stąd wynika to negatywne przekonanie. Po prostu nie wiesz, że tak 
można. 
 

Jedynym Marzeniem Klienta Jest... 
 
Pamiętaj, kiedy klient ma prawdziwy i bolesny problem, który nie daje 
mu spać po nocach, jego jedynym marzeniem jest ten problem 
wyeliminować i to najszybciej, jak to tylko możliwe. 
 
I jeśli mu w tym pomożesz, to hojnie Cię za to wynagrodzi. 
 
Tak samo błędne jest myślenie, że tylko bogatych stać na całe pakiety.  
 
Otóż to nie bogaci płacą za całe pakiety. 
 
To nie bogaci, są osobami, które wyciągną portfele, aby zapłacić Ci za 
Twoją pomoc, nawet kilka tysięcy złotych. 
 
Wiesz kto to jest? 
 
Otóż są to osoby, takie jak Ty, czy ja. 
 
Są to normalne, pracujące osoby, często żyjące przeciętnym życiem 
i z przeciętnymi, a nawet niskimi dochodami. 
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Tak Możesz Rozpoznać, 
Chętnie Płacących Klientów 

 
Te osoby, wyróżnia tylko jedna cecha. I nie jest to zasobność portfela. 
 
Te osoby mają pilny i bolesny problem, którego chcą się jak najszybciej 
pozbyć. 
 
Te osoby mają już dość tego problemu, który wpływa negatywnie na ich 
samopoczucie, zdrowie, związki i wielokrotnie, również ogranicza ich 
osiągnięcia zawodowe. 
 
To właśnie takie osoby, które już mają dość samotnej i niekończącej się 
walki z nadwagą, zapłacą za Twoją pomoc kilka tysięcy złotych, jeśli 
pomożesz im zakończyć ich cierpienie skutecznie. 
 
To są osoby, które mają już dość życia w samotności, bez partnera 
u boku. 
 
To są osoby, których dzieci mają zeza i chcą, aby ich dzieci wyglądały 
normalnie. 
 
To są kobiety, które żyją w toksycznym związku i nie wiedzą, jak go 
zakończyć, aby przy tym nie ucierpiały ich dzieci. 
 
To są biznesmeni, którzy nie wiedzą jak zarządzać zespołem i rozwój ich 
firmy jest w stadium stagnacji. 
 
To są osoby, które wypalają się w pracy korporacyjnej, ale nie wiedzą, 
jak rozpocząć własną działalność, którą mogą poprowadzić z domu. 
 
Czy mam dalej wyliczać? 
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Prawda jest taka, że osoby, które mają bolesny problem 
i potrzebują Twojej natychmiastowej pomocy, są wszędzie. 
 
I jeśli nie mają gotówki odłożonej na koncie, to aby skorzystać 
z oferowanej przez Ciebie usługi, wezmą pożyczkę, którą spłacą po kilku 
miesiącach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kliknij Tutaj, Aby Zarezerwować Miejsce!  
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TY RÓWNIEŻ MOŻESZ BYĆ EKSPERTEM, 
POSZUKIWANYM PRZEZ TWOICH 

IDEALNYCH KLIENTÓW 

 
 
Wyobraź teraz sobie, że już wiesz jaka jest Twoja idealna grupa 
docelowa klientów, którzy chętnie korzystają z Twojej pomocy, płacąc za 
nią więcej, niż obecnie wynoszą Twoje stawki. 
 
Płacą za nią więcej i chętniej, ponieważ już wiesz, jak oferować Twoje 
usługi w atrakcyjny dla Twoich klientów sposób. Wiesz, jak z nimi 
rozmawiać, aby dostrzegli oni dla siebie wielką wartość, kiedy 
skorzystają z Twojej pomocy. 
 
Wyobraź sobie, że od tej pory nie rozliczasz się za godziny, które klient 
spędzi z Tobą, a chętnie płaci Ci on za cały pakiet Twoich usług. I może 
jest to 3 lub 6 miesięcy, podczas których mu pomagasz lub jest to pakiet 
12 zabiegów lub spotkań. 
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Wyobraź sobie, że już nie musisz uganiać się za klientami, ponieważ 
to oni sami Cię odnajdują. Wyobraź sobie, że od teraz pracujesz tylko 
z kilkoma zmotywowanymi klientami miesięcznie, którzy płacą za całe 
pakiety Twoich usług. 
 
Jak Twoje życie się zmieni, kiedy staniesz się ekspertem, poszukiwanym 
przez Twoich idealnych klientów, z którymi praca będzie dla Ciebie 
przyjemnością? 
 
Jak zmieni się Twoje samopoczucie, kiedy za Twoją pracę otrzymasz, 
motywujące i adekwatne wynagrodzenie, które zapewni Ci komfort 
życia, na który zasługujesz? 
 
Jak wpłynie na Twoje relacje fakt, że pracując tylko z kilkoma klientami 
miesięcznie, masz więcej czasu na Twoje własne przyjemności, ale 
również na spędzenie ważnych chwil z Twoimi najbliższymi i rodziną? 
 
Otóż to wszystko jest możliwe i dla Ciebie! 
 
Nawet jeśli nie wiesz od czego obecnie zacząć, aby stało się to i Twoją 
prawdą. Jedyne, co musisz teraz zrobić, to otworzyć się na informacje, 
które pomogą Ci to osiągnąć. 
 
Wiedz, że kiedy opanujesz prowadzenie darmowych konsultacji, 
zaczniesz z łatwością sprzedawać swoje usługi w formie pakietów. 
 
A co najlepsze, to potencjalny klient, z którym prowadzisz konsultację, 
sam dojdzie do wniosku, że chce skorzystać z Twojej pomocy, nawet 
jeśli cena jest wyższa od tej, której się spodziewał. 
 
Kiedy prowadzisz darmowe konsultacje, nie musisz nikogo namawiać i 
nikomu tłumaczyć, jaką wartość w życie Twojego rozmówcy, wniesie 
Twoja pomoc. 
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Podczas konsultacji, on sam dochodzi do tego wniosku, bez żadnego 
tłumaczenia z Twojej strony. 
 
Wówczas Twój świat się zmienia. 
 
Twoje życie nabiera kolorów, ponieważ cieszysz się tym, co robisz 
i odczuwasz bezpieczeństwo. 
 
Spokój wypełnia Twój każdy dzień, ponieważ każdego miesiąca masz 
wystarczającą ilość klientów, aby zapewnić sobie i Twojej rodzinie 
komfortowe życie. 
 
Aby to uzyskać w następnym ebooku “Formuła Pozyskiwania Klientów 
Podczas jednej Rozmowy”, do którego dostęp otrzymasz za 2 dni, 
dowiesz się jak przebiega proces Darmowej Konsultacji, Pozyskującej 
Klienta. 
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W tym ebooku poznasz: 
 

● 7 kroków, które musisz przejść podczas rozmowy z Twoim 
potencjalnym klientem, aby Twoje konsultacje skutkowały 
w klientach, którzy chętnie płacą za Twoją pomoc, wykupując całe 
pakiety, a nie pojedyncze sesje, zabiegi czy treningi. 

 
● Co musisz zrobić, jeszcze przed darmową konsultacją, aby Twój 

rozmówca wytworzył sobie w swojej głowie przeświadczenie, że 
jesteś osobą, która jest mu w stanie pomóc, co wielokrotnie 
zwiększy Twoją szansę pozyskania kolejnego klienta. 

 
● Największy błąd, przez który Twój rozmówca może poczuć się 

zagubiony, podczas konsultacji i tracąc zaufanie do Twojego 
profesjonalizmu i wiedzy nie będzie chciał skorzystać z Twojej 
pomocy i jak go wyeliminować. 

 
 
 
Natomiast w międzyczasie z całą pewnością chcesz być na moim 
webinarze: „Sekrety Przyciągania Klientów: Jak Każdego Miesiąca 
Mieć Dostatek Chętnie Płacących Klientów i 10X Wyższe Dochody” 
 
 
Podczas tego webinaru poznasz: 
 

● SKUTECZNY PLAN, aby w każdym miesiącu mieć kalendarz 
pełen zmotywowanych klientów i uwolnić się od finansowej 
niepewności  

● 5 NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW, które muszą spełniać Twoje 
darmowe konsultacje, aby były one skuteczne i obfitowały w 
klientów 

● JEDYNĄ RZECZ, dzięki której pozostawisz Twoją konkurencję w 
tyle, zaczniesz zarabiać więcej, jednocześnie mając więcej 
czasu na swoje przyjemności 
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● Jak zautomatyzować proces pozyskiwania klientów, wykorzystując 
prosty SYSTEM MARKETINGOWY, aby każdego miesiąca 
cieszyć się obfitością klientów 

● 3 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY, przez które darmowe konsultacje 
kończą się fiaskiem i jak ich uniknąć 

● Jak tę całą wiedzę prawidłowo wprowadzić do Twojego biznesu, 
aby każdego miesiąca zarabiać 10 000 PLN lub więcej 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kliknij Tutaj, Aby Zarezerwować Miejsce! 
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