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2008 roku sposób korzystania z internetu zaczÈï siÚ zmieniaÊ.
Strony spoïecznoĂciowe, takie jak YouTube, Facebook i Twitter,
zaczÚïy cieszyÊ siÚ coraz wiÚkszÈ popularnoĂciÈ, rosïa teĝ liczba ludzi
spÚdzajÈcych czas wolny od codziennych zajÚÊ na interakcjach prowadzonych w mediach spoïecznoĂciowych.
Serwis YouTube.com zostaï uruchomiony 14 lutego 2005 roku,
a w 2012 roku staï siÚ trzeciÈ najczÚĂciej odwiedzanÈ stronÈ na Ăwiecie
(po Facebooku i Google’u), z ponad 800 milionami unikalnych uĝytkowników miesiÚcznie. PrzeciÚtny Amerykanin oglÈda na YouTubie
150 filmów kaĝdego miesiÈca. W listopadzie 2006 roku Google zapïaciï
oszaïamiajÈcÈ sumÚ 1,65 miliarda dolarów za przejÚcie tej witryny.
Sprytni przedsiÚbiorcy szybko zorientowali siÚ, jak duĝy potencjaï ma
ta strona, i zaczÚli wykorzystywaÊ YouTube, by zdobyÊ za jego pomocÈ
darmowy ruch dla swoich witryn i zarabiaÊ pieniÈdze w internecie.
Po raz pierwszy o tej rewolucji filmików internetowych usïyszaïem
od mïodego gitarzysty o imieniu Ben, który byï obecny na moim seminarium w Bristolu. W tamtym czasie udzielaï on lekcji gry na gitarze,
a gdy podzieliïem siÚ swojÈ historiÈ o sprzedawaniu e-booków poprzez
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strony internetowe, pomyĂlaï: „Hej, mógïbym dawaÊ lekcje gry na gitarze w internecie!”.
ZaczÈï nagrywaÊ filmy ze swoimi lekcjami, a cztery miesiÈce póěniej uruchomiï stronÚ http://www.vguitarlessons.com, gdzie sprzedawaï
wideo z instrukcjami w cenie 14,99 dolarów za sztukÚ. Kiedy w 2008
roku wrzuciï 12 darmowych lekcji na YouTube, zaczÈï cieszyÊ siÚ staïym przypïywem darmowego ruchu na stronÚ i za darmo stworzyï listÚ
mailingowÈ liczÈcÈ 140 tysiÚcy subskrybentów! Ruch z YouTube’a
i informacje marketingowe wysyïane do subskrybentów przynosiïy mu
miesiÚczny dochód pasywny w wysokoĂci nawet 20 tysiÚcy dolarów.
Czy wspominaïem juĝ, ĝe kaĝdy moĝe zaïoĝyÊ konto na YouTubie
caïkowicie za darmo?
Gdy tylko usïyszaïem historiÚ Bena, wszedïem na stronÚ www.
youtube.com i otworzyïem konto. ZaczÈïem wrzucaÊ na nie fragmenty
swoich seminariów i krótkie filmy, na których mówiïem wprost do
kamery. Natychmiast zaczÚïy one generowaÊ ruch na moje strony.
Co wiÚcej, filmy na YouTubie okazaïy siÚ Ăwietnym sposobem na
nawiÈzanie kontaktu z moimi odbiorcami, na przekazywanie im pomysïów i informacji i zachÚcanie do robienia ze mnÈ interesów. Filmy
w internecie pozwalajÈ Ci na komunikowanie siÚ z klientami w taki
sposób, jakiego nigdy nie zastÈpiÈ sïowa pisane.
Kiedy przeprowadziïem wywiad z Benem na temat jego sukcesu na
YouTubie i udostÚpniïem go swoim subskrybentom, jednym z uĝytkowników, który go wysïuchaï, byï George, pracownik amerykañskiego
supermarketu.
George pracowaï w supermarkecie w Austin w Teksasie, wykïadaï
towar na póïki i nienawidziï swojej pracy.
Chciaï dowiedzieÊ siÚ wiÚcej o marketingu internetowym, zapisaï
siÚ do mojego newslettera, wysïuchaï wywiadu, a nastÚpnie spÚdziï
kolejne trzy miesiÈce na wgrywaniu 500 filmów na YouTube.
Za pomocÈ programu Camtasia (dostÚpnego pod adresem www.
techsmith.com) tworzyï proste, dwuminutowe filmiki — nagrywaï ekran
komputera i rejestrowaï swój gïos, gdy opisywaï róĝne produkty dostÚpne
na ClickBank.com.
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Pod kaĝdym filmem umieszczaï swój link partnerski, po którego
klikniÚciu moĝna byïo kupiÊ opisywany produkt. W ten sposób czerpaï
zyski z ruchu, który generowaïy filmy.
Rezultat? W ciÈgu 90 dni zarabiaï 1500 dolarów tygodniowo, a w ciÈgu
szeĂciu miesiÚcy osiÈgnÈï blisko 9 tysiÚcy dolarów pasywnego dochodu
miesiÚcznie.
Chyba nie muszÚ Ci mówiÊ, jak szybko rzuciï pracÚ?
Kaĝdy film przynosiï mu Ărednio 14 dolarów zysku miesiÚcznie.
Co ciekawe, George nie musiaï wydaÊ ani dolara na zaïoĝenie swojego
biznesu. ¿adnej strony, ĝadnych reklam, ĝadnych list, ĝadnego produktu,
ĝadnej obsïugi klienta, ĝadnej wysyïki.
Koniec koñców przez cztery lata zarobiï blisko 300 tysiÚcy dolarów
dziÚki swojej metodzie napÚdzania ruchu.
Jedna z moich sïuchaczek, Julia S., skopiowaïa tÚ strategiÚ i wrzuciïa na YouTube 70 filmów, z których kaĝdy zawieraï link partnerski do
ClickBank.com.
Po trzech dniach od wziÚcia udziaïu w moim seminarium odnotowaïa pierwszÈ sprzedaĝ i wkrótce potem zarabiaïa miesiÚcznie tysiÈc
dolarów pasywnego dochodu dziÚki swoim filmom. Co ciekawe, osiÈgaïa takĝe ĂredniÈ 14 dolarów zysków miesiÚcznie za kaĝdy film.
Wielu innych moich studentów, subskrybentów i uczestników seminarium zastosowaïo tÚ technikÚ, by zyskaÊ wiÚcej ruchu na swojej stronie.

Znalezienie odpowiedniej wiadomoĂci
Kamieniem wÚgielnym silnego marketingu jest dostarczanie wiadomoĂci, która wywoïa odpowiedniÈ reakcjÚ odbiorcy. To waĝna czÚĂÊ
korzystania z YouTube’a w celu zarabiania na nim pieniÚdzy. Kiedy
bÚdziesz podejmowaÊ decyzjÚ w kwestii tego, co jest dla Ciebie odpowiednie, pomyĂl o tym, co chcesz przekazaÊ, jak chcesz to zaoferowaÊ
i w jakim celu dodajesz konkretny materiaï.
PomyĂl o tym, w czym jesteĂ dobry lub jakÈ informacjÚ pragniesz
przekazaÊ swoim klientom. Wgrywanie filmów jest proste i kiedy to zrobisz, bÚdziesz na dobrej drodze do zarabiania pieniÚdzy online!
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DziÚki filmikom na YouTubie moĝesz osiÈgnÈÊ kilka rezultatów.
Moĝesz wykorzystaÊ te filmiki, by zdobyÊ subskrybentów na listy mailingowe, zwiÚkszyÊ ruch na stronie albo znaleěÊ klientów dla swojego
biznesu.
Magnus Huckvale uzyskaï 100 tysiÚcy dolarów dochodu pasywnego
w cztery lata, sprzedajÈc e-booka w cenie 39 dolarów i zdobywajÈc darmowy ruch na YouTubie.
Magnus uczy ludzi, jak korzystaÊ z techniki emocjonalnego wyzwolenia (EFT, ang. Emotional Freedom Technique), by eliminowaÊ ograniczajÈce myĂli i przezwyciÚĝaÊ problemy emocjonalne. DziÚki zamieszczeniu 12 darmowych filmów na YouTubie uzyskuje staïy strumieñ
uĝytkowników odwiedzajÈcych jego witrynÚ Tapping.com. Jak dotÈd jego
filmy obejrzano ponad 2 miliony razy.
Joe Hayhow poszedï na siïowniÚ i przez kilka godzin nagrywaï swój
trening, prezentujÈc róĝne Êwiczenia (pompki, brzuszki i tak dalej).
NastÚpnie Joe wgraï na YouTube 50 filmików o tematyce fitness,
a do kaĝdego z nich dodaï link prowadzÈcy do jego strony opt-in.
W ciÈgu roku zebraï listÚ mailingowÈ liczÈcÈ ponad 10 tysiÚcy subskrybentów, a wszystko to dziÚki YouTube’owi — za darmo!
Dawn Mendonca rzuciïa swojÈ pracÚ, którÈ wykonywaïa kaĝdego
dnia od 9 do 17, aby realizowaÊ swoje marzenie — chciaïa zostaÊ nauczycielkÈ tañca. Wrzuciïa na YouTube.com 90 filmów i rozwinÚïa miÚdzynarodowÈ szkoïÚ tañca, która przyciÈga ponad 1500 uczniów tygodniowo!
Teraz Dawn zarabia 300 tysiÚcy dolarów rocznie dziÚki YouTube’owi.
CaïÈ swojÈ karierÚ tanecznÈ zbudowaïa w oparciu o YouTube, kontakty
zdobywane w internecie i pozycjonowanie filmów — nigdy nie musiaïa
wydaÊ ani centa na reklamÚ.
Mark H. rzuciï pracÚ menedĝera w piekarni swojej matki i zaïoĝyï
10 blogów, z których kaĝdy sprzedawaï inny produkt. NastÚpnie stworzyï
od 20 do 30 filmów dla kaĝdego bloga. Filmiki wgraï na YouTube, a ruch
przekierowywaï na dziesiÚÊ blogów, kaĝdy poĂwiÚcony innej niszy. Mark
zarabia ponad 8 tysiÚcy dolarów pasywnego dochodu miesiÚcznie dziÚki
darmowemu ruchowi z filmów na YouTubie.
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Posïuchaj mojego wywiadu z Markiem H. na stronie http://www.
laptopmillionaire.tv/markh.

Zawïaszczanie YouTube’a
Wybierz siÚ na wirtualny spacer po YouTubie i sprawdě, jakie filmy
cieszÈ siÚ wysokÈ oglÈdalnoĂciÈ oraz którzy uĝytkownicy gromadzÈ
duĝe rzesze widzów. Moĝesz wykorzystaÊ te informacje, aby zarobiÊ
pieniÈdze w internecie.
Sarah Staar, wïaĂcicielka firmy produkujÈcej filmy w Wielkiej Brytanii, zaczÚïa od innej strategii: zamiast tworzyÊ filmy i wgrywaÊ je
na YouTube, zaoferowaïa odkupienie lub wypoĝyczenie popularnych
kont na YouTubie, dziÚki czemu zyskaïaby wielu widzów i mogïa
umieszczaÊ pod filmami linki partnerskie. Taka strategia „zawïaszczania YouTube’a” wymaga skontaktowania siÚ z wïaĂcicielem filmów
na YouTubie, który uzyskuje ponad 30 tysiÚcy widzów miesiÚcznie,
i odkupienia bÈdě wypoĝyczenia jego konta. DziÚki swoim dziaïaniom
Sarah zarabia ponad 3500 dolarów dochodu pasywnego miesiÚcznie.
Aby dowiedzieÊ siÚ wiÚcej o tym, jak Sarah zarabia 400 dolarów dziennie
dziÚki YouTube’owi, obejrzyj jej krótkÈ prezentacjÚ przedstawionÈ podczas moich warsztatów poĂwiÚconych szybkiemu zarabianiu pieniÚdzy,
Rapid Income Generation, pod adresem http://www.laptopmillionaire.tv/
sarahstaar.
Shaqir Hussyin wziÈï udziaï w wielu moich seminariach i takĝe
zdecydowaï siÚ skorzystaÊ ze strategii zawïaszczania YouTube’a, z której
zyski czerpaïa Sarah. Kupiï i przejÈï kilka popularnych kont na YouTubie (czasami pïacÈc zaledwie 20 dolarów za konto) i zaczÈï zarabiaÊ
od 250 do 1000 dolarów dochodu pasywnego dziennie. Przez pierwszy
rok dziaïalnoĂci internetowej odnotowaï 200 tysiÚcy dolarów zysku.
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Linki partnerskie
Jak opisywaïem w poprzednim rozdziale, promowanie linków partnerskich jest szybkim i ïatwym sposobem zarabiania pieniÚdzy w internecie. Moĝesz bez trudu zrobiÊ to samo na YouTubie.
Amerykañski sprzedawca internetowy Jason Moffatt jest uznawany
za pioniera strategii „zawïaszczania YouTube’a” lub po prostu kupowania kont na YouTubie i przekierowywania ruchu na strony partnerskie. Zapïaciï 250 dolarów za wideo poĂwiÚcone grze World of Warcraft,
które obejrzano 7 milionów razy. Po umieszczeniu pod filmem odnoĂnika
do produktu zwiÈzanego z World of Warcraft Jason zaczÈï odnotowywaÊ
kilka sprzedaĝy dziennie dziÚki YouTube’owi.
Podczas seminarium Franka Kerna zatytuïowanego Kontrola tïumu
Jason opowiedziaï o swoim uczniu, który kupiï bardzo popularny film
dotyczÈcy grania na gitarze, majÈcy prawie 27 milionów odsïon. Ta inwestycja za 2 tysiÈce dolarów szybko przyniosïa mu od 300 do 500 dolarów dziennego dochodu pasywnego wyïÈcznie dziÚki umieszczeniu
w opisie filmu linku, który prowadziï do popularnego kursu nauki gry
na gitarze.

Wykorzystanie YouTube’a
w strategii Laptopowego Milionera
Strona YouTube jest caïkowicie unikalna pod wzglÚdem moĝliwoĂci
uzyskiwania ruchu i generowania przychodów. Poniĝej przedstawiam
kilka taktyk. PamiÚtaj, ĝe kaĝda z opisanych siedmiu strategii powinna
pozwoliÊ Ci na utrzymywanie siÚ, gdy postanowisz zostaÊ przedsiÚbiorcÈ
z laptopem.

Siedem sposobów na zarabianie pieniÚdzy na YouTubie
Istnieje wiele sposobów, by czerpaÊ zysk z ruchu na YouTubie:
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1. Sprzedawaj wïasne produkty lub usïugi i reklamuj siÚ na YouTubie.
To moja taktyka, gdy, przykïadowo, promujÚ jedno ze swoich
seminariów czy któryĂ ze swoich produktów. YouTube jest wspaniaïym narzÚdziem do budowania relacji i umacniania zaufania
na swoim rynku docelowym, wĂród potencjalnych i istniejÈcych
klientów.
2. Twórz listy opt-in.
Wykorzystaj filmy na YouTubie, by napÚdzaÊ ruch na swoje
strony opt-in, dziÚki którym zbudujesz listÚ mailingowÈ. Oznacza
to, ĝe bÚdziesz w stanie zarabiaÊ pieniÈdze dziÚki naciĂniÚciu
jednego guzika, rozsyïajÈc do swoich subskrybentów e-maile
z pasujÈcÈ ofertÈ. Uwaga: niektóre osoby korzystajÈ z podstÚpnej taktyki, by rozwijaÊ swojÈ listÚ mailingowÈ za pomocÈ YouTube’a. Na przykïad natkniesz siÚ na wielu przedsiÚbiorców
z laptopami, którzy zamieszczajÈ linki prowadzÈce do ich stron
w komentarzach pod filmami innych YouTuberów lub teĝ wysyïajÈ wiadomoĂci prywatne do konkretnych uĝytkowników YouTube’a, aby siÚ przywitaÊ i podesïaÊ link do swojej strony, albo
zamieszczajÈ odpowiedzi wideo pod popularnymi filmami.
Ogólnie rzecz biorÈc, dobrze jest zasubskrybowaÊ kilka kanaïów ze swojej niszy i zaprzyjaěniÊ siÚ z innymi YouTuberami.
3. Generowanie leadów.
W ten sam sposób, w jaki moĝesz uĝywaÊ YouTube’a do tworzenia ruchu dla wïasnego biznesu i rozwijania listy mailingowej, moĝesz takĝe generowaÊ leady dla innych biznesów i firm,
wykorzystujÈc swoje filmy z YouTube’a. Moĝe siÚ to okazaÊ szczególnie lukratywne, poniewaĝ dziÚki YouTube’owi otrzymujesz
leady za darmo, a potem sprzedajesz je za cenÚ od 8 do 47 dolarów za sztukÚ biznesom tradycyjnym, które nie wiedzÈ, jak korzystaÊ z marketingu internetowego czy mediów spoïecznoĂciowych,
takich jak YouTube.
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Mój przyjaciel Mark V. zarabia ponad 700 tysiÚcy dolarów
rocznie na sprzedaĝy leadów osobom zarzÈdzajÈcym nieruchomoĂciami z caïego Ăwiata, a Barry D. zarabia ponad milion dolarów w ciÈgu roku, sprzedajÈc leady firmom myjÈcym okna w Wielkiej Brytanii.
4. ZarzÈdzanie kontem na YouTubie w imieniu lokalnego przedsiÚbiorstwa.
Moĝesz zaoferowaÊ lokalnemu przedsiÚbiorstwu zaïoĝenie
konta na YouTubie i zarzÈdzanie nim w zamian za miesiÚcznÈ
opïatÚ. Znam dwudziestokilkuletniÈ kobietÚ, która pracujÈc
z domu i zajmujÈc siÚ wyïÈcznie tego typu pracÈ, z ïatwoĂciÈ
zarabia miesiÚcznie 7 tysiÚcy dolarów!
5. Zdominuj Google’a i napÚdzaj z niego ruch.
Ta strategia wymaga stosowania technik pozycjonowania
zawartoĂci z YouTube’a, tak aby Twoje filmy pojawiaïy siÚ na
pierwszej stronie wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach
takich jak Google.
6. Zarabiaj pieniÈdze, promujÈc oferty partnerskie z ClickBank
lub inne oferty z modelu CPA.
Moĝesz tworzyÊ na YouTubie filmy promujÈce jeden z dziesiÈtek tysiÚcy produktów partnerskich ze stron ClickBank.com,
CJ.com, Made.com czy tuzina innych stron partnerskich opartych na modelu CPA, które moĝesz znaleěÊ pod adresem www.
cpaoffers.com.
7. Google AdSense.
YouTube moĝe dodaÊ reklamÚ Google’a do Twoich filmów
i podzieliÊ siÚ z TobÈ zyskami. Aby móc czerpaÊ korzyĂci z takich
dziaïañ, musisz doïÈczyÊ do programu partnerskiego.
JeĂli chcesz siÚ do niego zgïosiÊ, wejdě na stronÚ www.youtube.
com/partners. Zanim jednak bÚdziesz mógï aplikowaÊ, musisz speïniÊ konkretne kryteria: musisz posiadaÊ wszystkie prawa do swoich
filmów, Twoje filmy muszÈ mieÊ tysiÈce odsïon, a Ty musisz
byÊ w stanie pochwaliÊ siÚ doĂÊ sporÈ grupÈ subskrybentów.
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Jeĝeli zostaniesz wïÈczony do programu partnerskiego YouTube’a, bÚdziesz mógï dodawaÊ reklamy do swoich filmików
i dostawaÊ czÚĂÊ wygenerowanych dziÚki nim przychodów.

Siedem prostych sposobów
tworzenia filmów na YouTube
Istnieje wiele sposobów na tworzenie filmów na YouTube. Moim ulubionym jest uĝycie kamery cyfrowej Flip lub nagranie prezentacji w PowerPoincie za pomocÈ oprogramowania Camtasia, sïuĝÈcego do rejestrowania obrazu ekranu. Ale istnieje teĝ mnóstwo innych metod.
1. Twórz filmy za pomocÈ kieszonkowej kamery cyfrowej.
Kamera Flip to prosta kamera cyfrowa, która od dnia swojego
debiutu jest najlepiej sprzedajÈcÈ siÚ kamerÈ na Amazon.com
i zgarnia okoïo 13 procent sprzedaĝy caïego rynku kamer. Filmuje
w wysokiej rozdzielczoĂci i posiada wyjĂcie USB, które pozwala
podïÈczyÊ jÈ bezpoĂrednio do laptopa i zgraÊ film prosto na
YouTube. Jest niezwykle ïatwa w uĝyciu i moĝna jÈ kupiÊ na
Amazonie czy eBayu za okoïo 70 dolarów.
Kamera Kodak Zi8 ma podobnÈ specyfikacjÚ, ale dodatkowo
posiada zewnÚtrzne wyjĂcie na mikrofon, przez co děwiÚk jest
lepszy niĝ w przypadku Flipa, a do tego ma wyjĂcie HDMI, dziÚki
czemu obejrzysz swój film na telewizorze. Cena za tÚ kamerÚ waha
siÚ od okoïo 130 do 249 dolarów.
2. Twórz filmy za pomocÈ kamery internetowej.
WiÚkszoĂÊ laptopów ma wbudowanÈ kamerÚ internetowÈ
i mikrofon. JeĂli Twój sprzÚt nie ma w standardzie kamery,
moĝesz dokupiÊ jÈ na Amazon.com lub eBay.com. Ja jednak
uwaĝam, ĝe filmy, na których ktoĂ po prostu siedzi przez laptopem i mówi do kamery, sÈ bardzo nudne!
3. Twórz filmy za pomocÈ telefonu komórkowego.
W dzisiejszych czasach wiÚkszoĂÊ telefonów komórkowych
posiada wbudowane kamery cyfrowe, które pozwalajÈ na krÚcenie
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filmów równie dobrych jakoĂciowo, o ile nie lepszych, co kamery
internetowe i kamery Flip.
Nagraj film, zgraj go na laptopa, a nastÚpnie wgraj na konto
na YouTubie.
4. Twórz filmy za pomocÈ Animoto.
JeĂli nie podoba Ci siÚ wizja korzystania z programu do obróbki
wideo, moĝesz zastosowaÊ inne proste rozwiÈzanie — uĝyj Animoto (http://www.animoto.com).
DziÚki Animoto moĝesz tworzyÊ teledyski o telewizyjnej
jakoĂci, wykorzystujÈc swoje zdjÚcia i klipy wideo. W zaledwie
kilka minut stworzysz film gotowy do wgrania na YouTube.
Program Animoto jest bardzo ïatwy w uĝyciu. Po prostu wybierz
piosenkÚ, która bÚdzie ĂcieĝkÈ děwiÚkowÈ filmu, dodaj zdjÚcia
i grafiki, a Animoto za kaĝdym razem wyprodukuje z nich unikalny film.
Moĝesz korzystaÊ z tego serwisu, by tworzyÊ darmowe filmy
trwajÈce 30 sekund, albo wykupiÊ wersjÚ Plus w cenie 30 dolarów
rocznie, która pozwoli przygotowywaÊ filmy dowolnej dïugoĂci.
5. Zatrudniaj aktorów, aby nagrywaÊ filmy.
JeĂli chciaïbyĂ, ĝeby ktoĂ wystÈpiï w Twoim filmie, na stronie
www.mandy.com moĝesz zatrudniÊ bezrobotnego. Moĝesz nawet
zleciÊ mu nagranie wideo — wielu bezrobotnych aktorów posiada
teĝ kamery Flip lub kamery cyfrowe, poniewaĝ tworzÈ nagrania potrzebne do przesïuchañ oraz ulepszania swoich zdolnoĂci
aktorskich.
6. Twórz filmy za pomocÈ oprogramowania rejestrujÈcego widok
ekranu.
To mój ulubiony sposób tworzenia filmów na YouTube.
Korzystam z oprogramowania Camtasia Studio, by nagrywaÊ prezentacje wykonane w PowerPoincie, wyĂwietlajÈce siÚ na ekranie komputera. RównoczeĂnie rejestrujÚ teĝ swój gïos.
Camtasia Studio to nieodzowna broñ w arsenale kaĝdego
przedsiÚbiorcy z laptopem, gdyĝ pozwala na tworzenie filmów,
które moĝesz wgrywaÊ na YouTube, aby promowaÊ swój biznes,
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na nagrywanie filmów szkoleniowych dla Twoich podwykonawców, a nawet tworzenie tuzinów wideoproduktów przeznaczonych
do sprzedaĝy klientom.
Darmowe alternatywy to na przykïad Jing (https://www.
techsmith.com/download/jing/) oraz CamStudio (http://camstudio.
org). Uĝytkownikom maców polecam darmowe oprogramowanie
ScreenFlow.
7. Twórz filmy za pomocÈ programu Windows Movie Maker.
Moĝesz teĝ tworzyÊ filmy za pomocÈ oprogramowania Windows Movie Maker (jest juĝ zainstalowane na wiÚkszoĂci laptopów z systemem Windows). Program pozwoli Ci nie tylko edytowaÊ filmy, lecz takĝe dodawaÊ do nich efekty, takie jak tytuïy,
napisy, przejĂcia miÚdzy scenami i Ăcieĝka děwiÚkowa, co pozwoli uczyniÊ Twoje produkcje ekscytujÈcym przeĝyciem
multimedialnym.
Nigdy nie uĝywaïem Windows Movie Makera do tworzenia
filmów, ale czasami wykorzystujÚ go do edycji wideo (gdy muszÚ
skróciÊ film, zmieniÊ jego rozmiar albo dodaÊ na dole ekranu
swój adres URL).
Niektóre osoby wykorzystujÈ nagrania MP3 z teleseminariów
albo wywiady w formie audio, by za pomocÈ Windows Movie
Makera dodawaÊ do nich obrazy i tworzyÊ w ten sposób filmy.

Po kilku miesiÈcach zamieszczania filmów na YouTubie otrzymywaïem
dziennie 30 czy 40 dodatkowych subskrybentów na liĂcie mailingowej
dziÚki darmowemu ruchowi generowanemu z moich filmów umieszczanych w serwisie. Wyobraě sobie dodatkowy tysiÈc potencjalnych
klientów miesiÚcznie, pukajÈcy do Twoich drzwi i pragnÈcy robiÊ z TobÈ
interesy. Taka lista byïa warta dla mojego biznesu co najmniej tysiÈc
dolarów miesiÚcznie, czyli YouTube dokïadaï do moich zysków kaĝdego miesiÈca dodatkowy tysiÈc dolarów.
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Studia przypadków umieszczone w rozdziale 4. pokazujÈ, jak moĝna
zarobiÊ wiÚcej lub mniej pieniÚdzy, wykorzystujÈc opisane wyĝej strategie zwiÈzane z YouTube’em.

STUDIUM PRZYPADKU — DAWN MENDONCA
„Ta samotna matka porzuciïa swojÈ staïÈ pracÚ,
aby podÈĝyÊ za pasjÈ. Jako nauczycielka tañca zarabia teraz
300 tysiÚcy dolarów rocznie dziÚki YouTube’owi!”
Dawn Mendonca porzuciïa pracÚ wykonywanÈ codziennie od godziny 9 do
17, aby poĂwiÚciÊ siÚ pasji uczenia tañca, i zaczÚïa dodawaÊ filmy na YouTube, by przyciÈgnÈÊ wiÚcej uczniów do swojej szkoïy tañca.
Obecnie na jej kursy uczÚszcza kaĝdego tygodnia ponad 1500 studentów z caïego Ăwiata, co przynosi jej 300 tysiÚcy dolarów zysków rocznie.
Wszystko to dziÚki YouTube’owi.
Dawn przysïaïa mi poniĝszy e-mail, w którym wyjaĂniïa, jak do tego
doszïo:
ZaczÚïam od trwajÈcego 90 dni wyzwania, polegajÈcego na robieniu
kaĝdego dnia jednego filmu promujÈcego mojÈ szkoïÚ tañca. Chciaïam
poczuÊ siÚ pewnie podczas tworzenia materiaïów wideo.
DziÚki temu Êwiczeniu znani brytyjscy tancerze zobaczyli moje filmy
na YouTubie i nawiÈzali ze mnÈ kontakt, proszÈc o pomoc w prowadzeniu ich marketingu!
Poprzez tworzenie filmów dowiedziaïam siÚ takĝe, jakie ludzie majÈ
potrzeby, poniewaĝ tancerze i nauczyciele tañca zostawiali komentarze
pod materiaïami.
Dowiedziaïam siÚ, ĝe poszukiwali gïównie pomocy w prowadzeniu
swojego tanecznego biznesu, zaczÚïam wiÚc udzielaÊ porad, prowadziÊ
szkolenia i treningi z zakresu „reklamowania wïasnej szkoïy tañca” poprzez
swojÈ stronÚ http://danceteachertraining.net/blog/.
ProwadzÚ szkoïÚ tañca, na którÈ udzielam franszyzy innym tancerzom.
Co tydzieñ na zajÚcia uczÚszcza do tych szkóï w sumie 1500 uczniów.
A klienci z caïego Ăwiata przylatujÈ do Wielkiej Brytanii, by braÊ udziaï
w moich kursach, poniewaĝ znaleěli mnie na YouTubie!
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Zamierzam teĝ nawiÈzaÊ wspóïpracÚ z niektórymi zagranicznymi studentami, aby uruchomiÊ kursy taneczne w Kalifornii, Toronto, Irlandii i na
Malcie.
Stworzyïam swojÈ markÚ biznesu tanecznego za pomocÈ YouTube’a, dziÚki zdobytym tam kontaktom i pozycjonowaniu filmów wideo.
Nigdy nie musiaïam zapïaciÊ ani centa za reklamÚ!

STUDIUM PRZYPADKU — SHAQIR HUSSYIN
„Zarabiam od 250 do 1000 dolarów dziennie
dziÚki YouTube’owi!”
Shaqir Hussyin wziÈï udziaï w wielu moich seminariach w ciÈgu ostatnich
kilku lat. Ostatnio zdradziï mi, ĝe zarabia od 250 do 1000 dolarów dziennie
dziÚki metodzie „zawïaszczania” ruchu z YouTube’a.
Jak pisaïem wczeĂniej, strategia zawïaszczania YouTube’a wymaga
umieszczenia swojego odnoĂnika w filmach innych osób. Kontaktujesz siÚ
z wïaĂcicielem, by zaoferowaÊ wypoĝyczenie od niego pola „pokaĝ wiÚcej”,
umieszczonego pod jego popularnym filmem, lub od razu oferujesz moĝliwoĂÊ odkupienia caïego konta na YouTubie.
Pod kaĝdym filmem na YouTubie znajduje siÚ pole na opis. Gdy dodajesz wideo, moĝesz udzieliÊ kilku dodatkowych informacji i uzupeïniÊ je o link
do swojej witryny. Jako ĝe osoby, które dodajÈ filmy na YouTube, nie sÈ
w wiÚkszoĂci przypadków profesjonalistami ani wïaĂcicielami biznesu czy
przedsiÚbiorcami z laptopem, czÚsto nie dodajÈ ĝadnego odnoĂnika w polu
z opisem. Co za strata!
Shaqir szukaï na YouTubie filmów oglÈdanych czÚĂciej niĝ tysiÈc razy
dziennie, na kanaïach majÈcych przynajmniej 300 tysiÚcy odsïon, których
wïaĂciciele nie umieszczali linku w polu z opisem.
Ta strategia dziaïaïa bardzo dobrze, ale przedzieranie siÚ przez miliony
filmów na YouTubie, by znaleěÊ materiaïy speïniajÈce trzy powyĝsze kryteria,
to doĂÊ czasochïonne zajÚcie.
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Dlatego teĝ Shaqir korzysta z oprogramowania, które automatyzuje wiÚkszÈ czÚĂÊ tego procesu. Program YouTube Tsunami wyszukuje filmy, które
majÈ wiÚcej niĝ tysiÈc wyĂwietleñ dziennie i nie zawierajÈ linku w polu
z opisem.
Shaqir pokazaï mi, jakie to proste — wystarczy wpisaÊ sïowo kluczowe
zwiÈzane ze swojÈ niszÈ do wyszukiwarki, a program sam stworzy listÚ czÚsto
wyĂwietlanych filmów. Gdy wpisaïem „utrata wagi”, oprogramowanie znalazïo 44 filmy bez odnoĂnika w opisie, które miaïy ponad milion odsïon.

STUDIUM PRZYPADKU — KEVIN CLARKE
„Jak dotÈd zarobiïem dodatkowe 8 tysiÚcy dolarów
dziÚki YouTube’owi!”
Kevin Clarke z Nottingham w Wielkiej Brytanii kilka lat temu wziÈï udziaï
w jednym z moich seminariów i zmieniï swoje ĝycie. Oto co sÈdzi o marketingu na YouTubie:
„Siedem lat temu miaïem doĂÊ bycia spïukanym. Zostaïem zaproszony
na seminarium w Earls Court w Londynie, prowadzone przez samego
Marka Anastasiego! To wtedy po raz pierwszy w ĝyciu usïyszaïem o marketingu internetowym”.
„Mark podzieliï siÚ ze mnÈ przepisem na sukces. PostÈpiïem zgodnie
z wytycznymi, wróciïem do domu, zrobiïem co trzeba i w nastÚpnym
tygodniu zarobiïem 261 dolarów poprzez ClickBank! Moje ĝycie zaczÚïo
zmieniaÊ siÚ na lepsze. Teraz pora, bym to ja wyjawiï prostÈ formuïÚ na
zarabianie na YouTubie:
1. WchodzÚ na stronÚ ClickBank.com i szukam popularnych produktów, które mógïbym sprzedaÊ. OtrzymujÚ link partnerski, a potem
skracam jego adres za pomocÈ http://www.tiny.cc.
2. NastÚpnie za pomocÈ oprogramowania Camtasia tworzÚ film, na
którym recenzujÚ produkt. PamiÚtaj, ĝe ocena usïugi lub produktu,
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które promujesz, powinna byÊ szczera i trafna. Na poczÈtku nagrania
trzeba siÚ przedstawiÊ i przez caïy czas byÊ uprzejmym, daÊ widzom
do zrozumienia, czego mogÈ siÚ spodziewaÊ. W filmie umieszczam
link partnerski, dziÚkujÚ uĝytkownikom za oglÈdanie i zachÚcam ich
do kontaktu ze mnÈ, gdyby mieli jakieĂ pytania.
3. DodajÚ film na swoje konto na YouTubie, umieszczam link partnerski
w polu z opisem oraz dopisujÚ trafne sïowa kluczowe w polu tagów,
dziÚki czemu uĝytkownicy YouTube’a oraz wyszukiwarki bÚdÈ mogli
ïatwo odszukaÊ mój film, jeĂli wpiszÈ te frazy. Zaobserwujesz takĝe,
ĝe niektórzy uĝytkownicy umieszczÈ Twoje wideo w serwisach spoïecznoĂciowych, na przykïad na Facebooku!
4. NastÚpnie napÚdzam ruch do swoich filmów, na przykïad poprzez
pisanie o nich na Twitterze albo pïacenie uĝytkownikom Fiverr.com
5 dolarów za zamieszczenie odnoĂnika do moich filmów na ich Facebooku i Twitterze, gdzie zobaczÈ to ich znajomi i obserwujÈcy!”.
KorzystajÈc z tej strategii, Kevin zarobiï ponad 8 tysiÚcy dolarów przez
ostatnie 5 miesiÚcy. Wszystko to dziÚki darmowemu ruchowi z YouTube’a.

Podsumowanie
x Strona YouTube.com zostaïa uruchomiona 14 lutego 2005 roku
i od 2012 roku jest jednÈ z trzech najczÚĂciej odwiedzanych
stron na Ăwiecie (po Facebooku i Google’u). Odnotowuje ponad
800 milionów unikalnych uĝytkowników miesiÚcznie.
x Filmy na YouTubie to potÚĝne narzÚdzie nawiÈzywania kontaktu
ze swoimi odbiorcami, przekazywania im pomysïów i informacji
i zachÚcania do prowadzenia wspólnych interesów. Filmy w internecie pozwalajÈ Ci komunikowaÊ siÚ z klientami w sposób, jakiego
nie zastÈpiÈ sïowa pisane.
x Siedem sposobów zarabiania pieniÚdzy na YouTubie: sprzedawaj
wïasne produkty lub usïugi i reklamuj siÚ na YouTubie; twórz
listy opt-in; generuj leady i sprzedawaj je biznesom ze swojej
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niszy; zarzÈdzaj kontem na YouTubie w imieniu lokalnego przedsiÚbiorstwa; zdominuj wyszukiwarki internetowe i napÚdzaj ruch
z Google’a; promuj oferty partnerskie z ClickBank albo inne
oferty z modelu CPA w swoich filmach; doïÈcz do programu
partnerskiego na YouTubie i zarabiaj pieniÈdze za wyĂwietlanie
reklam Google AdSense w swoich filmach.
x Strategia zawïaszczania YouTube’a polega na kontaktowaniu siÚ
z wïaĂcicielami takich filmów na YouTubie, które uzyskujÈ ponad
30 tysiÚcy odsïon miesiÚcznie, i kupowaniu lub wypoĝyczaniu
od nich konta. W ostatnich latach okazaïo siÚ to bardzo skutecznÈ
taktykÈ.
x Siedem prostych sposobów tworzenia filmów na YouTube: korzystaj z kamery Flip bÈdě kamery Kodak; uĝywaj kamery internetowej; uĝywaj telefonu komórkowego; twórz filmy za pomocÈ
Animoto.com; zatrudniaj bezrobotnych aktorów na stronie http://
www.mandy.com, by nagrywali filmy dla Ciebie; twórz filmy za
pomocÈ oprogramowania Camtasia; uĝywaj oprogramowania
Windows Movie Maker.

Sekret Milionera: z kim przestajesz,
takim siÚ stajesz
Pewnego dnia rozmawiaïem przez telefon z Laptopowym Milionerem.
Zadaï mi przedziwne pytanie:
— Jaka jest Ărednia wartoĂÊ netto szeĂciu osób, z którymi spÚdzasz
najwiÚcej czasu?
— Co masz na myĂli? — odpowiedziaïem.
— Cóĝ, nie wspominaïem ci chyba o tym, ale to kolejny Sekret
Milionera: z kim przestajesz, takim siÚ stajesz.
— MówiÚ ci o tym teraz, poniewaĝ zdecydowaïem siÚ wykluczyÊ niektóre osoby ze swojego ĝycia i doïÈczyÊ do grupy internetowych sprzedawców Mastermind. Musisz zarabiaÊ rocznie ponad milion dolarów,
by staÊ siÚ jej czÚĂciÈ. Spotykamy siÚ trzy razy do roku, aby omówiÊ
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pomysïy na dalsze prowadzenie biznesu. Wszystko sprowadza siÚ do
otaczania siÚ odpowiedniÈ grupÈ osób — takÈ, która stawia przed tobÈ
wyzwania i zmusza do wykraczania poza swojÈ strefÚ komfortu.
— Czy w ten sposób próbujesz mi przekazaÊ, ĝe nie chcesz mnie
juĝ w swoim ĝyciu? — spytaïem dla ĝartu.
— Ha, ha! Nie! CieszÚ siÚ, ĝe mogÚ to powiedzieÊ, ale zaïapaïeĂ siÚ!
Jednak sÈ w moim ĝyciu ludzie, których nie cieszy widok mojego sukcesu,
poniewaĝ przez to nie czujÈ siÚ dobrze ze sobÈ i swojÈ sytuacjÈ ĝyciowÈ.
MuszÚ usunÈÊ ich ze swojego ĝycia.
JeĂli prawdziwie dÈĝysz do osiÈgniÚcia swoich celów, to, choÊ brzmi
to drastycznie, musisz przemyĂleÊ, kogo warto zatrzymaÊ w gronie znajomych. Twoje ĝycie i szczÚĂcie sÈ po prostu zbyt istotne, by dopuĂciÊ
do nich zïodziejów marzeñ.
Widzisz, odkÈd siÚ rodzimy, uczymy siÚ, ĝe moĝemy przetrwaÊ
wyïÈcznie w otoczeniu osób, które nas kochajÈ i akceptujÈ.
Podczas gdy w innych czÚĂciach królestwa zwierzÈt wiÚkszoĂÊ potomstwa szybko jest pozostawiana sama sobie, ludzkie niemowlÚ rodzi siÚ
o wiele lat za wczeĂnie i nie potrafi zatroszczyÊ siÚ o siebie. Aby przetrwaÊ, musi polegaÊ na miïoĂci i ochronie ze strony rodziców przez
dïugi czas.
GïÚboko w podĂwiadomoĂci kaĝdej istoty ludzkiej kryje siÚ irracjonalny, intensywny lÚk, ĝe „jeĂli otaczajÈcy mnie ludzie nie bÚdÈ mnie
lubiÊ czy kochaÊ, umrÚ”.
W wyniku tego czÚsto poĂwiÚcamy wïasne pragnienia i aspiracje
tylko po to, by dopasowaÊ siÚ do osób dookoïa nas, sprawiÊ, ĝe bÚdÈ siÚ
one czuïy komfortowo, albo po prostu je zadowoliÊ.
Oznacza to, ĝe jeĂli osoby dookoïa Ciebie sÈ zaïamane i nieszczÚĂliwe,
Ty teĝ znajdziesz sposób, by staÊ siÚ zaïamany i nieszczÚĂliwy. PodĂwiadomie jesteĂmy tak zaprogramowani.
ZaletÈ tej sytuacji jest to, ĝe moĝemy obróciÊ jÈ na swojÈ korzyĂÊ.
Jak? OtaczajÈc siÚ szczÚĂliwymi, bogatymi luděmi, którzy odnieĂli
sukces!
BÚdziesz zdumiony, jak szybko Twój podĂwiadomy umysï pomoĝe
Ci odnieĂÊ sukces i zarobiÊ duĝo pieniÚdzy ze strachu, ĝe Twoi nowi,
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bogaci przyjaciele nie bÚdÈ CiÚ lubiÊ, akceptowaÊ i kochaÊ, jeĂli nie
pójdziesz w ich Ălady! Ta technika jest bardzo, bardzo potÚĝna, nie
moĝesz jej lekcewaĝyÊ!
DoïÈczyïem do grupy odnoszÈcych sukcesy przedsiÚbiorców internetowych i zmieniïem swoje otoczenie na osoby o duĝej wartoĂci internetowej. Zorientowaïem siÚ, ĝe poprzez spÚdzanie czasu z luděmi, dla
których minimalnym celem byïo zarabianie miliona dolarów rocznie,
automatycznie podnosiïem teĝ wïasne standardy i oczekiwania wobec
siebie. W ciÈgu roku moje roczne przychody wzrosïy czterokrotnie
i przekroczyïy milion dolarów.
Przyjrzyj siÚ szeĂciu osobom, z którymi spÚdzasz najwiÚcej czasu —
oto kim siÚ staniesz.
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