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Cześć Artystko!

zaplanuj swoje 12 tygodni
ostrzenie piły i metoda kanapki 
planowanie w social mediach.

Skoro bierzesz udział w szkoleniu, to znaczy,
że zależy Ci na mądrym zaplanowaniu

swojej twórczości i swojego biznesu.
 

Nie będę owijać w bawełnę: to jest
wyzwanie i na pewno trochę potrwa zanim
wypracujesz swój własny system działania,

który służy Twojemu biznesowi i przede
wszystkim - Tobie.

 
Szkolenie składa się z trzech części:

 
 Przedstawiam Ci metody, których sama

używam, żeby tworzyć, zarabiać i nie
zwariować, mam nadzieję, że dla Ciebie

również okażą się pomocne!



Na wstępie zachęcam Cię do planowania nie
od razu całego roku ale 3 miesięcy. Dlaczego?
3 miesiące to wystarczająco długo żeby zrobić
coś, co ma realny wpływ na rozwój Twojej
kariery artystycznej, ale jednocześnie na tyle
krótko, żeby móc trzymać rękę na pulsie i nie
zastanawiać się w listopadzie, co w ogóle
zaplanowaliśmy w styczniu...

Ale technika 12 tygodni nie odnosi się tylko do
ograniczonego czasu. Chodzi też o wypisanie
konkretnego celu, który w te 3 miesiące
chcemy osiągnąć.

Zanim jednak go wybierzesz, zapraszam Cię do
krótkiego ćwiczenia:

Wypisz wszystkie cele, które przychodzą Ci do
głowy. Wszystko co byś chciała osiągnąć w
najbliższym czasie.
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12 tygodni



stworzenie nowego cyklu akwareli
powiększenie społeczności
sprzedaż pierwszej serii obrazów
założenie strony internetowej

Nie zastanawiaj się nad tym jak je
uporządkować, ani co jest ważniejsze, ani który
cel zalicza się bardziej do dziedziny biznes, a
który dotyczy twojej twórczości. Wypisz
wszystko. Na przykład:

Teraz popatrz na swoją listę i zastanów się:
osiągnięcie którego celu NAJWIĘCEJ zmieni w
Twoim pasjobiznesie?

Jeśli chcesz zacząć zarabiać - być może warto
skupić się na tym, żeby w końcu zabrać się za
to na poważnie. Jeśli już sprzedajesz, ale mało,
być może czujesz, że warto poszerzyć grono
swoich odbiorców. Jeśli gubisz się w
zamówieniach wysyłanych przez wiadomości
prywatne, to może jest to moment na
profesjonalny sklep internetowy.
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Zdaję sobie sprawę z tego, że na początku, gdy
dopiero zaczynasz, wszystko wydaje się ważne.
Jednak zajmując się wszystkim na raz łatwo
stracić poczucie kontroli i przede wszystkim,
wpaść we wrażenie chaosu. A planowanie ma
nas przed tym uchronić i dać konkretny rezultat
w postaci zrealizowanego celu. Nie bój się iść
powoli, tylko nie stój w miejscu. A teraz...

Wybierz jeden cel, który będzie dla Ciebie
najważniejszy przez kolejne 3 miesiące.

Kiedy już wybierzesz, określ następnie po czym
poznasz, że cel został osiągnięty. Ogólny cel
jak np. zwiększyć ilość obserwujących na
Instagramie nie nadaje się do monitorowania,  
a brak konkretnych informacji o postępach
potrafi frustrować i zniechęcać.

Napisz więc konkretnie np: w kwietniu liczba
obserwujących osób będzie o 300 większa niż
jest dzisiaj. Dzisiaj mam x obserwujących.
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częściej publikować
prowadzić LIVE
udzielać się na innych kontach
puścić reklamę
robić więcej rolek

Okej, gratuluję! Właśnie okresliłaś swój cel na 12
tygodni! Pierwszy krok już za Tobą!

Teraz wypisz wszystkie działania, które mogą
przybliżyć Cię do tego celu. Co możesz zrobić?

Np:

Teraz zostało już tylko rozpisanie każdej z tych
rzeczy na powtarzalne działania i ustalenie
kiedy będziesz je robić.

Zaplanuj kiedy konkretnie podejmiesz
działania i CO TO DOKŁADNIE BĘDZIE.

Rozpisz pierwszy miesiąc.
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No dobra, wiadomo: łatwiej powiedzieć niż
zrobić. Rozpisanie planu to jedno, a jego
realizacja to drugie.

Żeby uniknąć rozczarowań, że znowu coś
wypadło i znowu się nie udało, weź teraz jakiś
fajny kolor i zaznacz te działania, które są
ABSOLUTNIE KONIECZNE i które będą miały
największy wpływ na to, że zaplanowany cel
rzeczywiście osiągniesz.

Działania, które zaznaczasz, to plan minimum -
coś, co choćby się waliło i paliło - zrobisz. 

Zwróć uwagę, że nie może być tego za dużo, to
mają być takie kluczowe działania,
najważniejsze akcje.

A teraz weź drugi kolor i zaznacz to, co "fajnie
byłoby zrobić" ale nie jest konieczne. To jest
twój plan na maxa - czyli gdy wszystko pójdzie
zgodnie z planem.
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Czy zrealizowałam plan minimum?
Jaka częśc celu została osiągnięta?
Czy działania określone przez mnie jako
kluczowe, rzeczyiście przyniosły rezultat?
Co zmienić: czego robić więcej, czego
mniej, co zostawić?

Kiedy już minie pierwszy miesiąc warto
podsumować:

I dopiero wtedy ustalić plan na kolejny
miesiąc.

Monitorowanie postępów, sprawdzanie co
działa, a co nie działa, pozwala nam
modyfikować plany i marnować mniej czasu.
Będąc w procesie ciągłego rozwoju nie zawsze
musimy od razu wiedzieć co jak działa i co
zajmuje ile czasu.

Jeśli robisz coś pierwszy raz, prawdopodobnie
zajmie Ci to więcej czasu i pochłonie więcej
energii niż za pierwszym razem. To normalne!
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Praca w blokach

To co niesamowicie oszczędza mi czas, to
praca w blokach. Planując swoje zajęcia nie
zawsze musisz iść tropem rutyny, że np.
codziennie dodajesz 1 post na Instagrama.

Możesz ustalić, że jednego dnia piszesz posty.
Drugiego robisz zdjęcia, a trzeciego planujesz
np. w Creator Studio.

Oszczędzasz wtedy mnóstwo czasu, bo
najwięcej energii idzie na rozruch czyli
rozpoczęcie danej czynności i na przeskok czyli  
np przejście od robienia zdjęcia, do pisania
posta.

Niektórym osobom trudniej się zmotywować,
żeby robić coś codziennie, niż zrobić więcej pod
rząd. Łatwiej też wejść w tryb flow, gdy
zajmujemy się konkretnym blokiem bez
pośpiechu i wrażenia, że ma być na zaraz, na
już.
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Metoda kanapki

Kiedy pracuję z artystkami, które prowadzą
swoje biznesy, często zauważam, że problemy,
które się pojawiają wynikają z braku równowagi
w działaniach. O co chodzi?

Kiedy pasja staje się pracą, można wpaść w
pułapkę myślenia, że skoro uwielbiamy naszą
pracę, to jest ona jednocześnie odpoczynkiem. 

Albo że najważniejsza część, to właśnie
twórczość, a sprzedaż i promocję można
odłożyć na lepszy moment.

Lub: skoro to już biznes, to teraz najważniejsza
jest ciężka praca, a nie zabawa i frajda, w
końcu własna firma to poważna sprawa!

Tymczasem bardzo ważny jest balans tych
trzech obszarów: tworzenia, zarabiania i...
ostrzenia piły czyli po prostu odpoczynku,
relaksu.



Nazwa może nie jest zbyt odkrywcza, ale kiedy
brakuje któregoś z tych 3 elementów, to
pasjobiznes zaczyna się rozpadać, traci kształt,
a nawet czasami sens.

Bo nie zakładamy pasjobiznesu, żeby robić
ponad siły. Ani żeby nie mieć czasu na oddech.
Ani żeby tworzyć tylko dla siebie, nie przejmując
się sprzedażą. Ten balans musi być!

Dlatego zastanów się, czy któryś z tych
obszarów nie jest u Ciebie wciąż i wciąż
pomijany w planowaniu działań?

Tak, odpoczynek też warto planować! Tak,
swobodne robienie szkiców, zbieranie
pomysłów też można planować! No i
sprzedaż: samo się nie zrobi, warto poświęcić
czas na to, żeby nasz biznes zarabiał. Bo
inaczej przestaje być biznesem, a wraca w
kierunku bezpłatnego hobby. 

Wypisz wszystkie działania, które planujesz,
podziel je na 3 kategorie i sprawdź czy nie
brakuje równowagi w Twoje kanapce ;)
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System social media

 Dla nowych odbiorców.
 Dla tych, którzy już obserwują.
 Postów sprzedażowych.

Przyznam Ci się, że długo nie mogłam ogarnąć
sensownego systemu do planowania działań w
social mediach. Wszyscy u których się uczyłam
udostępniali kalendarze, ale dla mnie były one
bez sensu bo... i tak musiałam co chwię od
nowa wymyślać, co wpisać w ten kalendarz.
Zmora!

Przedstawię Ci tutaj nie rozpiske w kalendarzu,
ale system, dzięki któremu zawsze będziesz
wiedzieć co publikować. Wiem, brzmi
magicznie, ale jest to super proste narzędzie!

Na każdym firmowym profilu w SM potrzebujesz
3 rodzajów postów:

1.
2.
3.
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Weź teraz kartkę i podziel ją na 3 kolumny:
NOWI, OBECNI, SPRZEDAŻ. A następnie w każdej
kolumnie wypisz hasłowo jakie posty mogą się
tam znaleźć. Nie chodzi o konkret, ale o
pomysł na post: np. historia obrazu. Historia
klienta. Itp.

Posty dla nowych osób, mają być
przyciągające i krótkie: fajna grafika, proste
rady, coś śmiesznego, krótka karuzela
edukacyjna, checklisty, infografiki, jak zrobić coś
prostego.

Posty dla odbiorców, którzy już u Ciebie są,
mają ich karmić czyli tutaj dobrze byłoby
opowiedzieć coś od siebie, jakąś historię,
historie klientów. Super sprawdzają się też
transmisje na żywo, albo zaproszenie do
zadawania pytań.

Posty sprzedażowe, to nie tylko sprzedaż, ale też
zapis na newsletter czy zaproszenie na
bezpłatną konsultację.
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Możesz teraz po prostu rozpisać sobie w
kalendarzu, kiedy pojawi się jaki post i
kopiować ten schemat co miesiąc z lekkimi
modyfikacjami pod takie wydarzenia jak jakaś
promocja czy przedsprzedaż!

Możesz też mieć tą listę jako lista inspiracji, i
gdy nie masz pomysłu na post po prostu 
 losować z listy dowolny temat!

Jedyne czego warto pilnować, to żeby była
mniej więcej równowaga pomiędzy tymi trzema
rubrykami czyli, żeby nie było np. samych
postów sprzedażowych.

Z czasem Twoje listy będą się rozszerzać o
kolejne inspiracje, ale gdy będziesz korzystać z
tej metody regularnie ułożysz sobie w końcu
własny schemat, pasujący do twojej branży i
osobowości.

Mam nadzieję, że zakochasz się w tej metodzie
tak samo jak ja!
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Na koniec chciałabym Ci powiedzieć, że
planowanie to umiejętność. Im więcej mamy
doświadczenia, tym lepiej nam to wychodzi. Nie
przejmuj się, że na początku pojawia się
wrażenie chaosu, albo nie wszystko wychodzi.

Wyciągaj wnioski, notuj co Ci służy i spróbuj
znaleźć swój sposób, swój system tworzenia i
zarabiania. 

I pamiętaj, że planowanie nie wyklucza działań
spontanicznych. Gdy masz potrzebę, żeby
skierować swoją energię akurat teraz w jakimś
kierunku - nie bój się sobie zaufać.

Jeśli chcesz  podziel się swoimi wnioskami i
oznacz mnie na Instagramie, mój nick to 
 @artystkanaswoim - na pewno do Ciebie
zajrzę!

Powodzenia!

Lena


