
 



 
“Jak Przyciągać Chętnie Płacących Klientów” - Robert Oliński 

 

TE INFORMACJE SĄ DLA CIEBIE, JEŚLI: 
 

● Zamartwiasz się rozpoczynając każdy kolejny miesiąc, ponieważ 
nie wiesz, czy znajdziesz nowych klientów, chętnych do 
skorzystania z Twoich usług 

● Odczuwasz frustrację, ponieważ Twoje dochody są niestałe 
i jednego miesiąca, cieszysz się obfitością klientów, a w drugim 
przejadasz cały, dotychczas wypracowany zysk 

● Boisz się podnieść stawki myśląc, że nikt nie będzie ich chciał 
zapłacić, a może nawet stracisz obecnych klientów 

● Jesteś gotowy, aby zarabiać więcej - pracując mniej! 

 
Z TEGO E-BOOKA ODKRYJESZ… 

 
● Jak szybko zdobyć klientów na coaching, terapię lub usługi, którzy 

płacą więcej bez targowania i pytania o zniżki 

● Co zrobić, aby być poszukiwanym ekspertem na rynku i każdego 
miesiąca mieć kalendarz wypełniony klientami  

● 3 oczywiste, ale jednocześnie krytyczne determinanty Twojego 
sukcesu i jeśli je pominiesz, nigdy nie osiągniesz dostatku 
finansowego 

● 3 czynniki, dzięki którym Twój kalendarz wypełni się potencjalnymi 
klientami, którzy z niecierpliwością będą oczekiwać na spotkanie 
lub rozmowę z Tobą 

● Jak z łatwością możesz zarabiać każdego miesiąca 10 000 PLN 
lub nawet więcej, nawet jeśli dopiero zaczynasz lub wydaje Ci się 
to niemożliwe 
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“Jak Przyciągać Chętnie Płacących Klientów” - Robert Oliński 

 

Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Robert Oliński. 
 
Ten ebook zawiera informacje, dzięki którym dokonasz wielkiej 
transformacji w Twojej pracy zawodowej i życiu prywatnym, i jest 
przeznaczony dla wszystkich osób, które pomagają swoim klientom 
zmienić ich zdrowie, biznes lub relacje na lepsze. 
 
Mam tutaj na myśli coachów, terapeutów, trenerów i różnego rodzaju 
specjalistów, którzy wykorzystując swoją wiedzę, pomagają innym i ich 
wynagrodzenie opiera się na pobieraniu opłaty za sesje lub godziny, 
które spędzą z klientem. 
 
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją drogę biznesową, czy 
prowadzisz swoją działalność, już jakiś czas, ale nadal jest coś, co 
blokuje Twoje osiągnięcia, to informacje z tego ebooka będą dla Ciebie 
przełomem, który pozwoli Ci wznieść Twój biznes i dochody na wyższy 
poziom. 
 
Wiem, że masz wielkie marzenia i chcesz pomagać innym. Wiem 
również, że wykonując pracę, którą lubisz chcesz osiągnąć dochody, 
które zapewnią Tobie i Twojej rodzinie, komfortowe życie. I z tego 
ebooka dowiesz się, jak możesz to osiągnąć. 
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“Jak Przyciągać Chętnie Płacących Klientów” - Robert Oliński 

 

KLUCZ DO FINANSOWEJ WOLNOŚCI 
 
Jeśli w tym momencie Twoje dochody, są poniżej oczekiwanych.  
 
Jeśli wciąż martwisz się, skąd weźmiesz kolejnego klienta i czy 
w kolejnym miesiącu poradzisz sobie finansowo, to zobaczysz, 
że… 
 
...oferowanie darmowych konsultacji jest najszybszą drogą aby 
mieć kalendarz pełen klientów, chętnie płacących za Twoją pomoc. 
 
Możesz teraz zapytać, a co to jest darmowa konsultacja? Otóż darmowa 
konsultacja jest to… 
 

Strategicznie Ułożona, Pełna Empatii Rozmowa 
z Twoim Potencjalnym Klientem, Podczas Której Odkrywa On 
Swój Prawdziwy Problem, Ale również Odnajduje Sposób w 

Jaki Może Się Go Pozbyć. 
 
Taka darmowa konsultacja, inspiruje i motywuje Twojego rozmówcę do 
podjęcia działania, dzięki któremu osiągnie on oczekiwane i wartościowe 
dla niego rezultaty. 
 
Podczas takiej darmowej konsultacji, uzmysławia on sobie również inną 
ważną rzecz. A mianowicie, że te rezultaty może osiągnąć tylko z Twoją 
pomocą, za którą chętnie zapłaci. 
 
Kiedy doczytasz tego ebooka do samego końca, Ty również będziesz 
zainspirowany, aby oferować Twoim klientom darmowe konsultacje, 
podczas których odnajdą oni sposób, aby dokonać transformacji w ich 
zdrowiu, biznesie lub relacjach, a Tobie pozwolą na życie pełne 
finansowego dostatku i zadowolenia z wykonanej pracy.  
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“Jak Przyciągać Chętnie Płacących Klientów” - Robert Oliński 

 

JAK STAŁEM SIĘ EKSPERTEM, KTÓRY 
UCZY JAK ZDOBYWAĆ CHĘTNIE 

PŁACĄCYCH KLIENTÓW I DLACZEGO 
POMAGAM TAKIM OSOBOM, JAK TY... 

 
 
Zanim przejdę do szczegółów, chce wyjaśnić dlaczego w ogóle, to co 
piszę w tym ebooku ma dla Ciebie, jakąkolwiek wartość. 
 
Otóż kilkanaście lat temu, po odejściu z pracy, która była dla mnie ślepą 
uliczką, bez możliwości dalszego rozwoju, postanowiłem pójść za 
głosem serca i pomagać innym, jako terapeuta. 
 
Chciałem robić coś, co ma znaczenie. 
 
Chciałem robić coś, co wnosi dużo dobra do życia innych ludzi, ale 
również da mi zadowolenie i dochody, dzięki którym będę mógł 
komfortowo żyć. Tęskniłem za spełnieniem zawodowym i poczuciem, 
że z radością chce mi się wstawać rano. 
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“Jak Przyciągać Chętnie Płacących Klientów” - Robert Oliński 

 

Moja Największa Blokada 
 
Niestety po skończeniu uczelni zderzyłem się ze ścianą, ponieważ 
zupełnie nie wiedziałem, jak pozyskać klientów na terapię, którą 
oferowałem. 
 
Moja ekscytacja szybko zmieniła się w strach i lęk o przetrwanie. Moje 
oszczędności się kończyły, a ja nie miałem stałego dopływu nowych 
klientów. 
 
Bez klientów i dochodów czułem się przegrany jako mężczyzna, który 
pomimo całej swojej wiedzy i doświadczenia nie potrafi zapewnić sobie 
godnego utrzymania. Osiągnąłem swój cel, zdobywając wymarzony 
zawód, ale jednocześnie odczuwałem smak porażki finansowej. 
 
Oprócz poczucia porażki i zwątpienia w siebie, miałem ogromne 
poczucie winy, że nie mogę widzieć się z dziećmi, ponieważ nie stać 
mnie było wówczas na bilet lotniczy do Polski. 
 
Chciałem zacząć zarabiać, aby być blisko nich. Mieć z nimi kontakt 
i możliwość spędzania czasu razem. 
 
Problem, którego doświadczyłem był taki, że… 
 
Nie potrafiłem wytłumaczyć moim potencjalnym klientom, jak mogę 
pomóc im rozwiązać ich problemy. 
 
Im bardziej skupiałem się na procesach, terapii i jej skuteczności, tym 
moi rozmówcy byli mniej nimi zainteresowani. 
 
To co mówiłem wzbudzało żywe zaciekawienie i podziw, ale niewiele 
osób umawiało się na sesje. Większość nawet nie wiedziała, o czym ja 
mówię. A Ci, którym naprawdę mogłem pomóc, nie dostrzegali w 
oferowanej przeze mnie terapii, żadnej dla siebie korzyści. 
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Najgorsze, Co Mogłem Zrobić 
 
Wówczas będąc w stałym niedostatku finansowym, zacząłem obniżać 
ceny. Myślałem, że tutaj tkwi przyczyna i to ona odstrasza moich 
klientów. Okazało się to, zupełną nieprawdą. Obniżanie cen, nic nie 
dało. 
 
Czułem się jak przegrany, kiedy moja przyjaciółka, z którą wówczas 
mieszkałem, płaciła za nasze cotygodniowe zakupy. Chodząc z nią po 
sklepie udawałem, że nic nie jest mi potrzebne i że generalnie nie mam 
ochoty na dobry ser, czy wędlinę. 
 
Sytuacja była już tak ciężka, że nawet nie kupowałem sobie pianki do 
golenia i goliłem się używając żelu pod prysznic. Nawet pamiętam, jak 
sobie wmawiałem, że jest tak samo dobry jak żel, ale znacznie tańszy. 
 
Przez moje problemy finansowe, unikałem spotkań z przyjaciółmi 
i odsunąłem się od nich, ponieważ zwykła pizza lub jedno piwo w pubie, 
były dla mnie wydatkiem, na który nie mogłem sobie pozwolić. 
 
Pamiętam moment, kiedy sprawdzając mój rachunek bankowy, zdałem 
sobie sprawę, że w przeliczeniu na złotówki, zostało mi tylko około 
trzysta złotych na koncie, a ja nie mam żadnego nowego klienta. 
 
Wówczas poczułem jak ze stresu ściska mi się gardło. Siedziałem na 
sofie pełen lęku, ponieważ wiedziałem, że mam rachunki i alimenty do 
zapłacenia, a nie wiedziałem skąd wezmę pieniądze, aby je uregulować.  
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Musiałem Pożegnać Się z Marzeniami 
 
To był ten moment, kiedy doszedłem do wniosku, że muszę pożegnać 
się ze swoimi marzeniami, bycia terapeutą i robienia tego, co sprawia 
mi radość. Moje plany runęły, jak domek z kart. 
 
Jedyne wyjście, które wówczas dostrzegałem, to natychmiastowe 
znalezienie pracy, która pozwoli mi przetrwać… i pomimo moich 
ogromnych, wewnętrznych oporów, zatrudniłem się jako kierowca. 
 
Czułem się jak przegrany. Czułem ogromne upokorzenie, kiedy w żółtym 
kubraczku, musiałem rozwozić jedzenie po domach. 
 
Dodatkowo, moje dochody były tak niewielkie, że kiedy nadeszło Boże 
Narodzenie, nie miałem za co polecieć do Polski, aby spędzić choć 
jeden dzień Świąt z moimi dziećmi. Siedziałem w domu sam jak palec, 
smutny i pełen poczucia wstydu. 
 

Ta Informacja Była Przełomowa 
 
Ale podczas tego samotnego Bożego Narodzenia, pełnego zwątpienia 
w siebie i w wybór, którego dokonałem, zacząłem analizować gdzie tkwi 
błąd. 
 
Co robiłem źle? 
 
I wówczas na bazie mojego wieloletniego doświadczenia w sprzedaży 
zrozumiałem, że… moje dotychczasowe działania w pozyskaniu klientów 
nie mogły być w żaden sposób skuteczne. 
 
Po prostu klienci nie są zainteresowani terapią, coachingiem, technikami 
lub procesami, które się im oferuję. 
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Wielokrotnie oni nawet nie wiedzą, że mogą one im pomóc w pozbyciu 
się ich pilnych i palących problemów. Dlatego kiedy mówiłem o terapii, 
klienci byli na moje słowa głusi i ślepi. 
 
Działo się tak, ponieważ… 
 
Klientów interesuje tylko pozbycie się bolesnego problemu lub        
osiągnięcie wymarzonego celu! 
 

Aby Każdego Miesiąca Mieć Kalendarz 
Pełen Klientów 

 
Więc, aby każdego miesiąca, mieć kalendarz pełen klientów, należy im          
oferować rozwiązania, w których oni sami widzą wartość dla siebie 
i rezultaty, za osiągnięcie których zechcą zapłacić.  
 
Zdałem sobie sprawę, że tak jak wędkarz podczas wędkowania,         
potrzebuje ulubionej dla konkretnego gatunku ryby przynęty, tak ja         
potrzebuję takiej przynęty dla moich klientów. 
 
Taka przynęta, musi być na tyle atrakcyjna, aby moi potencjalni klienci,           
przede wszystkim chcieli umawiać się ze mną na wstępną rozmowę,          
podczas której dowiedzą się, jak mogę im pomóc. 
 
Dodatkowo taka rozmowa, powinna zmotywować i zainspirować mojego        
rozmówcę, aby chciał on skorzystać z mojej pomocy, najszybciej jak to           
tylko możliwe. 
 
I tak narodził się pomysł oferowania darmowych konsultacji. 
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Plan, Aby Zacząć Zarabiać 
 
Mój plan był prosty. Bazując na moim doświadczeniu w marketingu 
i sprzedaży bezpośredniej, w której spędziłem wiele lat, postanowiłem         
stworzyć atrakcyjną ofertę darmowej konsultacji, dzięki której mój        
kalendarz zapełni się potencjalnymi klientami, którzy chętnie zapłacą za         
moją pomoc. 
 
Ale samo oferowanie darmowych konsultacji, to nie wszystko. 
 
Potrzebowałem również stworzyć proces rozmowy, który w naturalny i 
delikatny sposób, miał naprowadzić potencjalnego klienta do 
wyciągnięcia wniosku, że jedynym rozwiązaniem jego problemów jest 
skorzystanie z mojej oferty. 
 
Oczywiście pod warunkiem, że mogę faktycznie mu pomóc. 
 

Nie Wiedziałem, Czy To Zadziała 
 
Z początku miałem wątpliwości, czy osoby, które szukają pomocy, będą 
zainteresowane darmowymi konsultacjami i czy będą chciały w nich 
uczestniczyć. Nie wiedziałem do końca, czy moje doświadczenie 
w sprzedaży, będzie miało tutaj zastosowanie. 
 
Obawiałem się, czy nie będę brzmiał jak sprzedawca, chcący im coś 
wcisnąć i czy faktycznie po takiej rozmowie, będą oni chcieli skorzystać 
z mojej pomocy. 
 
Nie miałem pewności, czy rozmawiając ze mną po raz pierwszy, 
obdarzą mnie na tyle zaufaniem, aby zapłacić za moją pomoc. 
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Moja Droga Do Wolności 
 
Ale szybko okazało się, jak próżne były moje obawy. 
 
Był to dzień, kiedy zadzwonił telefon i po raz pierwszy, poprowadziłem 
moją klientkę, która znalazła mnie w wyszukiwarce Google, przez proces 
darmowej konsultacji. 
 
Ku mojemu zaskoczeniu i radości, konsultacja płynęła naturalnie i lekko, 
a kiedy na końcu jej trwania zadałem pytanie, od kiedy chce zacząć 
terapię, bez namysłu moja rozmówczyni odpowiedziała, że jak 
najszybciej. 
 
Nie dość tego, to podczas tej pamiętnej konsultacji, na próbę 
zaoferowałem od razu pakiet czterech sesji. 
 
I co się stało? 
 
Klientka bez wahania zapłaciła za te cztery sesje w całości, zaraz po 
naszej rozmowie. Obdarzyła mnie pełnym zaufaniem, pomimo że 
słyszeliśmy się po raz pierwszy w życiu. 
 
Sprzedałem wówczas mój pierwszy pakiet za 1 500 złotych. Kiedy 
zakończyłem rozmowę, słysząc wciąż w głowie, głos pełen nadziei 
i wdzięczności kobiety, z którą rozmawiałem, wiedziałem że jestem 
na dobrej drodze. 
 
W pierwszym tygodniu, kiedy zacząłem oferować darmowe konsultacje, 
zarobiłem cztery razy więcej, niż jako kierowca, pracujący cały miesiąc 
po 8 godzin dziennie. I w tym samym miesiącu, kiedy to się stało, 
od razu złożyłem wypowiedzenie. 
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Tym Sposobem Osiągnąłem 
Stabilność Finansową 

 
Od momentu, kiedy zacząłem oferować darmowe konsultacje, nie tylko 
mój kalendarz zapełnił się osobami chcącymi odbyć ze mną wstępną 
rozmowę, ale mając wielu zainspirowanych, dokonaniem zmiany 
klientów, osiągnąłem również stabilność finansową. 
 
Odzyskałem wiarę, że można zarabiać godne pieniądze, robiąc to co 
sprawia mi radość. Już wiedziałem, jak zdobywać klientów i jak z nimi 
rozmawiać, aby byli oni zmotywowani i chętni na skorzystanie z mojej 
pomocy. 
 
Mając pod dostatkiem klientów i wystarczające dochody, mogłem 
również ponownie, już bez przeszkód być tatą dla moich dzieci i nie 
tracić żadnego ważnego momentu w ich dorastaniu. 
 
Od tego pamiętnego dnia, kiedy poprowadziłem po raz pierwszy 
darmową konsultację, już nigdy nie zaoferowałem i nie sprzedałem, 
żadnej pojedynczej sesji. Oferowałem moim klientom sesje, już tylko 
w pakietach. 
 
Tym sposobem, zapewniłem moim klientom oczekiwane rezultaty, 
a sobie stałe i przewidywalne dochody, każdego miesiąca. 
 

Ja Również Popełniałem Te Błędy 
 
Musisz wiedzieć, że ja sam popełniłem wiele błędów. Słuchałem 
popularnych i nieskutecznych rad. 
 
Myślałem, że kiedy zdobędę odpowiednie wykształcenie i wiedzę, aby 
pomagać innym, to klienci sami się pojawią. Nic bardziej błędnego! 
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Aby mieć klientów i zarabiać każdego miesiąca, nawet 10 000 PLN, 
15 000 PLN lub więcej, należy wiedzieć, jak przyciągnąć zainteresowane 
Twoją pomocą osoby. 
 
Należy również, posiadać umiejętność sprzedaży swoich usługi 
w atrakcyjny, wzbudzający nadzieję i motywację sposób. 
 
Klient musi widzieć i być przekonanym, że Twoja pomoc, wniesie 
do jego życia wielką wartość. 
 
Musi być przekonany, że osiągnie rezultaty, które są jego marzeniem. 
Widząc tę wartość dla siebie, zainwestuje bez wahania w Twoją pomoc. 
 
Stanie się tak nawet wówczas, jeśli Twoje ceny, są kilka razy wyższe 
od cen konkurencji. To jest kluczem do sukcesu i obfitości finansowej. 
 
I tego, chcę również i dla Ciebie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kliknij Tutaj, Aby Zarezerwować Miejsce! 
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3 OCZYWISTE I KRYTYCZNE WARUNKI 
TWOJEGO SUKCESU 

 
 
Teraz chcę Ci powiedzieć o trzech oczywistych, ale jednocześnie 
krytycznych determinantach Twojego sukcesu. Jeśli chociażby jeden 
z nich będzie pominięty, to odniesiesz sromotną porażkę. 
 
I miej na uwadze fakt, że klienci nie płacą za coaching, terapię lub 
treningi. Płacą oni tylko i wyłącznie za rezultaty, które chcą osiągnąć. 
 
Warunek #1: Zdolność Zapewnienia Twoim Klientom Rezultatów, 
Których Oni Oczekują. 
 
Niby takie oczywiste, a jednak często pomijane. 
 
Procesy, techniki lub zabiegi, są ważne, ale pod warunkiem, że Twój 
klient dzięki nim osiągnie mierzalne efekty i rezultaty. 
 
Oczywiście, że każdy klient jest trochę inny i jeden może osiągnąć swoje 
cele szybciej, a drugi trochę wolniej. 
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Warunek #2: Umiejętność Pozyskiwania Osób, Chcących Dokonać 
Istotnej Zmiany/Transformacji w Ich Życiu.  
 
Musisz wiedzieć, jak ich zdobywać lub przyciągać do siebie. Biznes bez 
klientów, którzy płacą jest tylko kosztownym hobby. 
 
I prędzej, czy później padnie. 
 
Warunek #3: Umiejętność Sprzedaży Twoich Usług. 
 
Jest to umiejętność prowadzenia rozmowy w taki sposób, aby klienci 
widzieli w tym co oferujesz, wielką wartość dla siebie, za którą będą 
chcieli zapłacić. 
 
Jeśli Twoi rozmówcy zdadzą sobie sprawę, że rezultaty które dzięki 
Tobie osiągną, są dla nich bezcenne, wówczas zapłacą za Twoją pomoc 
stawki, nawet kilkakrotnie większe od stawek Twojej konkurencji. 
 
Pierwszy determinant Twojego sukcesu, powinien być spełniony, dzięki 
Twojemu wykształceniu i wiedzy zawodowej. Natomiast drugi i trzeci, 
osiągniesz tylko i wyłącznie, oferując i prowadząc darmowe konsultacje. 
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CZYM DARMOWA KONSULTACJA 
NIE JEST! 

 
Otóż darmowa konsultacja nie jest darmową sesją, próbnym treningiem, 
czy darmowym zabiegiem, po przeprowadzeniu których, liczysz 
z nadzieją, że klient zobaczy jaką wartość otrzymuje i zechce przyjść po 
więcej. 
 
Niestety w większości wypadków, dzieje się zupełnie na odwrót. 
 
Darmowe konsultacje nie są procesem sprzedażowym wykorzystującym 
taktyki wywierania wpływu, manipulacji lub presji, których jedynym celem 
jest pozyskanie kolejnego klienta. 
 
Darmowe konsultacje nie są nastawione na sprzedaż, za wszelką cenę. 
 
Darmowe konsultacje, przede wszystkim pomagają Twojemu rozmówcy: 
 

● ODKRYĆ i ZOBOWIĄZAĆ się do osiągnięcia rezultatów, które są 
ich celem 

● INSPIRUJĄ i MOTYWUJĄ Twojego rozmówcę, do dokonania 
pierwszego kroku, dzięki któremu doświadczą pozytywnej 
transformacji w ich życiu, zdrowiu lub biznesie 

● WSPIERAJĄ w dokonaniu właściwego wyboru, który pozytywnie 
wpłynie na ich sytuację osobistą, zdrowotną lub biznesową 

● Dają one WARTOŚĆ Twojemu rozmówcy, nawet jeśli w danym 
momencie nie stanie się on Twoim klientem. 

 
Podczas darmowej konsultacji Twój rozmówca, sam uświadamia sobie, 
jak poważny jest jego problem, jakie negatywne konsekwencje wynikną, 
jeśli go nie usunie i że jesteś osobą, która jest mu w stanie pomóc. 
 
Darmowa konsultacja jest procesem, który pozwala Twojemu rozmówcy 
odkryć sposób, w jaki on może, osiągnąć swoje cele i marzenia. 
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Jest to proces, który go wzmacnia, ale również napełnia nadzieją i wiarą, 
że to, co spędza mu sen z powiek, zniknie z jego życia. 
 
Po dobrze przeprowadzonej, darmowej konsultacji, Twój rozmówca, nie 
zastanawia się czy potrzebuje Twojej pomocy. 
 
On jest w stu procentach przekonany, że jest to dla niego 
NIEZBĘDNE… i jeśli nie ma na to pieniędzy, to zastanawia się skąd 
je wziąć, aby rozpocząć, jak najszybciej. 
 

Jesteś Gotowy Na Dostatek Klientów? 
 
Kiedy opanujesz formułę darmowej konsultacji, otworzy się przed Tobą 
dostatek klientów, którzy będą chcieli z Tobą i TYLKO z Tobą pracować, 
płacąc za Twoją pomoc stawki, nawet kilkakrotnie wyższe od stawek 
konkurencji. 
 
Dlaczego tak się dzieje?.. 
 
Ponieważ, za każdym razem, kiedy usłyszysz „TAK”, klienci tak 
naprawdę nie mówią „TAK” do Ciebie. 
 
Oni nie mówią „TAK” w odniesieniu do Twoich usług. 
 
Oni mówią „TAK”, ponieważ chcą dokonać TRANSFORMACJI w swoim 
życiu osobistym, zdrowotnym lub biznesowym w znaczący dla nich 
sposób. 
 
I możesz naprowadzić ich, jak dokonać takiej transformacji w bardzo 
prosty sposób… 
 
Podczas konsultacji, poznając potrzeby i cele Twojego rozmówcy, aby 
jak najlepiej mu pomóc, oferujesz Twoje usługi, który zagwarantują mu 
osiągnięcie oczekiwanych lub w danym momencie REALNYCH 
REZULTATÓW. 
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Długość i ilość potrzebnych sesji, zabiegów lub spotkań, jest przez 
Ciebie określona, na podstawie Twojej wiedzy, doświadczenia lub 
skutecznego procesu, który stosujesz. 
 

2 Warunki Skutecznych Konsultacji 
 
I aby Twoje darmowe konsultacje były skuteczne, potrzebujesz spełnić 
2 warunki: 
 
Warunek #1: Potrzebujesz sprawdzonej formuły prowadzenia darmowej 
konsultacji, która da wartość Twojemu rozmówcy i wzmocni Twoją 
pozycję jako eksperta. 
 
Warunek #2: Twój proces prowadzenia konsultacji, musi być tak 
skonstruowany, aby pod koniec rozmowy, klienci od razu podejmowali 
decyzję, o skorzystaniu z Twojej pomocy i bez oporów dokonywali 
płatności na Twój rachunek bankowy - nawet, jeśli rozmawiają z Tobą 
po raz pierwszy w życiu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kliknij Tutaj, Aby Zarezerwować Miejsce! 
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JAK ZACHĘCIĆ POTENCJALNYCH 
KLIENTÓW DO REZERWOWANIA 

DARMOWYCH KONSULTACJI 

 
 
Teraz chcę Ci wyjaśnić, jak zachęcić potencjalnych klientów do 
rezerwowania darmowych konsultacji i jak sprawić, aby widzieli oni 
w nich wartość dla siebie i zechcieli poświęcić swój cenny czas na 
rozmowę z Tobą? 
 
Aby tego dokonać, potrzebujesz trzech niezbędnych kroków: 
 
Krok #1: Nazwanie Twojej darmowej konsultacji w taki sposób, aby 
osoba mająca określony problem lub poszukująca rozwiązania, kiedy 
o niej usłyszy, natychmiast powiedziała do siebie, o to coś dla mnie! 
 
Dla przykładu atrakcyjna nazwa konsultacji dla coacha relacji, 
pomagającemu samotnym kobietom, odnaleźć upragnionego 
mężczyznę, z którym mogą stworzyć kochający związek, może brzmieć 
„Znajdź Twojego Jedynego”. 
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A dla fizjoterapeuty, pomagającemu otyłym kobietom pozbyć się bólu 
kolan, aby mogły swobodnie się poruszać, taka nazwa konsultacji, 
mogłaby brzmieć dla przykładu „Uwolnij Się Od Bólu Kolan”. 
 
Czy to znaczy, że podczas takiej konsultacji, zapewnisz swoim klientom 
od razu oczekiwane rezultaty? 
 
Oczywiście, że nie! 
 
Nikt się tego po Tobie nie spodziewa. Nazwa konsultacji ma jedynie za 
zadanie zwrócenie uwagi osób, które chcą pozbyć się problemu lub 
spełnić swoje marzenia i cele. 
 
Krok #2: Określenie, jakie konkretne korzyści wyniesie z konsultacji Twój 
rozmówca. 
 
Musisz wymienić, chociaż 3 istotne korzyści, adekwatne dla osoby, do 
której kierujesz Twoją ofertę. 
 
Jest to ważne, ponieważ Twój potencjalny klient musi wiedzieć, co 
dobrego wyniknie dla niego samego, jeśli zainwestuje swój cenny czas, 
aby z Tobą rozmawiać. 
 
Krok #3: Stworzenie poczucia ograniczoności dostępu darmowych 
konsultacji. 
 
Im większe wrażenie, że darmowa konsultacja jest ograniczona w czasie 
lub ilości, tym cenniejsza się ona staje dla osoby, która szuka dla siebie 
skutecznego rozwiązania. 
 
Tak to już jest, że jako ludzie nie cenimy tego, co jest w nadmiarze. 
Natomiast jeśli czegoś jest ograniczona ilość, to staje się to dla nas 
nagle o wiele bardziej wartościowe. 
 
I tak samo jest z darmowymi konsultacjami. 
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Jeśli określisz ograniczoną ilość konsultacji, podczas rozmowy 
z potencjalnym klientem, tym chętniej z niej skorzysta. 
 
Możesz to osiągnąć mówiąc, że w tym tygodniu masz jeszcze tylko kilka 
wolnych terminów darmowych konsultacji i pytając, czy Twój rozmówca 
chciałby skorzystać z jednego z nich. 
 
I jeśli tak powiesz, będzie to zgodne z prawdą, ponieważ uczę moich 
kursantów, aby udostępniali terminy darmowych konsultacji, tylko na 
kilka dni naprzód. Jeśli termin Twojej darmowej konsultacji będzie 
ustalony powyżej 7 dni, to istnieje ryzyko, że potencjalny klient o nim 
zapomni. A tego z całą pewnością nie chcesz. 
 

Bez Tego Poniesiesz Porażkę 
 
Chcę abyś wiedział, że aby wymyślić atrakcyjną nazwę Twojej darmowej 
konsultacji, która przyciągnie Twoich klientów i aby określić korzyści, 
które będą dla nich zachęcające, potrzebujesz najpierw ustalić Niszę 
Twojej Ekspertyzy. 
 
Bez ustalenia i dokładnego określenia Niszy Twojej Ekspertyzy, 
wszelkie Twoje wysiłki będą nietrafione. 
 
Stracisz tylko czas i energię i nadal Twój kalendarz i rachunek bankowy, 
będą świecić pustkami. 
 
Ale nic się nie martw, ponieważ podczas mojego szkolenia “Mistrz 
Pozyskiwania Klientów”, dowiesz się jak określić Niszę Twojej 
Ekspertyzy i stworzyć atrakcyjną nazwę Twojej konsultacji. 
 
Podczas tego szkolenia nauczysz się również prowadzenia darmowych 
konsultacji w taki sposób, aby Twoi rozmówcy otrzymali jak najwięcej 
wartości i byli zmotywowani i chętni do zainwestowania w oferowane 
przez Ciebie rozwiązania. 
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DLACZEGO BEZ DARMOWYCH 
KONSULTACJI TWOJA DZIAŁALNOŚĆ 

BĘDZIE W STANIE STAGNACJI, A TY W 
CIĄGŁYM STRESIE FINANSOWYM  

 
 
Otóż bez darmowych konsultacji… 
 
Ograniczenie #1 -  Wpadasz Do Worka Innych Coachów, Terapeutów, 
Doradców i Trenerów… 
 
...którzy biją się o każdego klienta, jak psy podczas walki. 
Stajesz się jednym z wielu i musi upłynąć bardzo wiele lat, abyś wyrobił 
swoją renomę i pozycję eksperta. Oczywiście pod warunkiem, że 
wytrwasz. 
 
Ograniczenie #2 - Nie Jesteś w Stanie Podnieść Swoich Cen. 
 
Bez darmowych konsultacji, Twoi potencjalni klienci nie mają możliwości 
odkrycia, jakie pozytywne rezultaty osiągną, kiedy skorzystają z Twojej 
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pomocy i porównują cenę Twojego coachingu, Twojego treningu lub 
sesji do tego, co oferują inne osoby, będące Twoją konkurencją. 
 
Bez darmowych konsultacji Twoi potencjalni klienci nie oceniają Twojej 
pomocy z punktu widzenia korzyści, które osiągną, a z punkt widzenia 
kosztów, które poniosą. 
 
Kiedy widzą oni tylko koszt i wydatek, często wybiorą opcję, która jest 
dla nich tańsza. Ponieważ dlaczego mieliby przepłacać za coś, co w ich 
mniemaniu jest takie same? 
 
Dla nich godzina masażu jest godziną masażu. Godzina treningu jest 
godziną treningu. Godzina coachingu jest godziną coachingu. Ma to dla 
Ciebie sens?  
 
Ograniczenie #3 - Jesteś Niewidoczny Dla Osób, Które Potrzebują 
Twojej Pomocy. 
 
Promując się jako coach, terapeuta, doradca lub trener lub mówiąc 
o metodach i procesach, którymi pracujesz nie jesteś widoczny przez 
osoby, które pilnie potrzebują Twojej pomocy. 
 
Średnio, tylko około 3% osób, które są Twoimi idealnymi klientami, 
aktywnie szuka w internecie rozwiązań, które Ty oferujesz. 
 
Dlaczego?.. 
 
Ponieważ większość nawet nie zdaje sobie sprawy, że możesz im 
pomóc i że potrzebują Twoich usług. 
 
I kiedy nie oferujesz darmowych konsultacji, które przyciągają Twoich 
idealnych klientów do Ciebie, walczysz o te 3%, aktywnie poszukujących 
klientów z innymi coachami, terapeutami, doradcami lub trenerami, 
oferującymi podobne, co Ty usługi. 
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Dlatego jest tak Ci ciężko! Dlatego nie możesz podwyższyć cen! Dlatego 
brakuje Ci klientów, a Twoje dochody są niestabilne! 
 
Czy to wszystko ma sens dla Ciebie? Czy już widzisz, jak darmowe 
konsultacje zmienią Twój biznes i życie? 
 

Co dalej?.. 
 
Za 2 dni, otrzymasz dostęp do kolejnego ebooka, w którym dowiesz się 
o 3 błędach, przez które coache, terapeuci, trenerzy i doradcy mają mało 
klientów i niskie dochody. 
 
Bez tej wiedzy, możesz popełniać te błędy, nawet o nich nie wiedząc! 
 

 
 

 

Kliknij Tutaj, Aby Zarezerwować Miejsce! 
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JAK ZARABIAĆ 10X WIĘCEJ, 
PRACUJĄC MNIEJ... 

 
 
Wyobraź sobie, że kiedy oferujesz darmowe konsultacje, Twój kalendarz 
jest pełen nowych, zmotywowanych osób, które w Tobie widzą 
oczekiwaną pomoc dla siebie. 
 
Są oni wdzięczni, że mogą z Tobą rozmawiać i widzą w Tobie eksperta, 
na którego tak długo czekały. 
 
Kiedy prowadzisz z nimi rozmowę czujesz, że są oni pełni nadziei, że ich 
zmagania wreszcie się zakończą i że jesteś jedyną osobą, która ich 
w pełni rozumie i im pomoże. 
 
Wyobraź sobie, że nawet jeśli dopiero zaczynasz prowadzić darmowe 
konsultacje, już nigdy nie oferujesz pojedynczych sesji, treningów lub 
zabiegów. 
 
Od tej pory oferujesz już tylko pakiety, które pomogą Twoim klientom 
osiągnąć oczekiwane rezultaty. 
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I wyobraź sobie, że na początku, nawet bez podnoszenia cen, zamiast 
100 PLN za sesję, zabieg lub trening, klient płaci Ci od razu za cały 
miesiąc z góry lub przykładowo za 10 spotkań. 
 
Tym sposobem od razu zarabiasz 10X więcej, ponieważ po darmowej 
konsultacji klient od razu, wpłaca na Twój rachunek bankowy 1 000 PLN 
za wszystkie sesje, spotkania lub treningi z góry. 
 
I będziesz zaskoczony, jak jest to proste, kiedy zaczniesz prowadzić 
swoje darmowe konsultacje. I jak to zrobić, dowiesz się wszystkiego 
podczas mojego szkolenia “Mistrz Pozyskiwania Klientów”. 
 
Wyobraź sobie teraz, że tym sposobem aby zarabiać każdego miesiąca 
10 000 PLN lub więcej, potrzebujesz tylko kilku klientów. 
 
Kiedy na początku kiedy oferujesz, podczas darmowych konsultacji 
pakiet Twoich treningów, spotkań lub zabiegów za 1 200 PLN, to 
potrzebujesz tylko 8 klientów w danym miesiącu, aby Twoje dochody 
wyniosły prawie 10 000 PLN. 
 
A jeśli podniesiesz ceny Twoich usług, tak jak ja zrobiłem, tylko o 100%, 
to wówczas aby zarobić około 10 000 złotych, potrzebujesz tylko 
4 klientów miesięcznie. 
 
Widzisz, jak możesz zarabiać więcej, pracując mniej? 
 
Oczywiście, jeśli chcesz możesz pozostać przy 8 klientach miesięcznie i 
oferować Twoje podwyższone ceny pakietów. 
 
Kiedy tak zrobisz, to Twoje dochody miesięczne, mogą wynosić, prawie 
20 000 PLN. 
 
Tak i jest to możliwe, również i dla Ciebie. 
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Jak Zmieni Się Twoje Życie, Kiedy Będziesz 
Zarabiać 10X Więcej? 

 
Pomyśl teraz, kiedy oferujesz darmowe konsultacje i sprzedając pakiety 
Twoich usług, zarabiasz 3, 4 lub nawet 10X więcej, niż obecnie, jak 
zmieni się Twoje życie? 
 
Jak będziesz się czuł, pracując tylko ze zmotywowanymi klientami, 
którzy są zaangażowani i wdzięczni, za Twoją pomoc? 
 
Jak zmieni się Twoje samopoczucie, kiedy wiesz, że każdego miesiąca 
masz wystarczającą ilość klientów, aby zaspokoić swoje potrzeby 
finansowe. Zarabiasz tyle, że możesz wreszcie się zrelaksować i cieszyć 
się swoją pracą? 
 
Jak się poczujesz, kiedy budząc się rano wiesz, że Twój biznes nie tylko 
napełnia Cię radością, ale również pozwala na wygodne życie i 
spełnianie Twoich marzeń. Pozwala na podróżowanie, wakacje i styl 
życia, który zawsze był Twoim marzeniem? 
 
Wyobraź sobie, że Twój biznes i dochody, pozwalają Ci spędzać więcej 
czasu na przyjemnościach. 
 
Jak zmienia się Twoje samopoczucie, kiedy o tym pomyślisz? Czy 
również i Ciebie, ta wizja napełnia radością i motywacją? 
 
Chcę abyś wiedział, że to wszystko jest dla Ciebie możliwe, jeśli to 
czego Cię uczę w tej serii filmów, zastosujesz w Twoim biznesie.  
 
Pamiętaj, że klienci potrzebują Twoich umiejętności, Twojej ekspertyzy 
i wiedzy. 
 
Wielokrotnie jesteś dla nich jedynym ratunkiem i rozwiązaniem ich 
pilnych i palących problemów. 
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Robisz to co robisz, ponieważ poczułeś w sobie głęboko, że chcesz 
pomagać, że chcesz zmieniać życie Twoich klientów na lepsze. 
 
Jeśli chodziłoby tylko o pieniądze, to mógłbyś sprzedawać pietruszkę na 
targu lub iść do pracy do korporacji. 
 
Ale tak nie jest. 
 
Jesteś coachem, terapeutą, doradcą lub trenerem, który chce pomagać 
innym. 
 
To jest Twoja misja i przeznaczenie. 
 
Jednak nie będziesz mógł tego robić, jeśli nie masz klientów, jeśli każdy 
miesiąc to zmagania finansowe i lęk o przetrwanie. 
 
Ja chcę pomóc Ci, to przerwać. Chcę, abyś zakończył Twoje zmagania 
i niepewność jutra. 
 
Prostym rozwiązaniem Twoich wszystkich problemów jest oferowanie 
darmowych konsultacji, podczas których Twój rozmówca, podejmie 
decyzję, że chce skorzystać z Twojej pomocy, płacąc za nią „z góry”, 
jeszcze przed pierwszą sesją, zabiegiem lub treningiem. 
 
Jeśli chcesz przyciągać Twoich idealnych klientów i nauczyć się, jak 
prowadzić darmowe konsultacje, aby zarabiać więcej i zakończyć 
finansową niepewność, to już wkrótce otrzymasz więcej informacji na 
temat mojego szkolenia „Mistrz Pozyskiwania Klientów” - zapisy na to 
szkolenie będą otwarte już wkrótce. 
 
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” 
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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 

● 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 
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