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Witaj, 

 

Czy zastanawiałeś się jaki jest najcenniejszy zasób w Twoim życiu? Na pewno jest 

nim czas, który jest nieodnawialnym zasobem! Mając to na uwadze, możemy nim 

mądrze zarządzać, wybierając tylko takie rozwiązania, które będą maksymalizować 

nasze efekty i oszczędzać czas. 

Daję Tobie do użytku listę narzędzi w e-biznesie i źródeł, których używam na co dzień. 

Tę listę tworzyłem mając na uwadze moich partnerów biznesowych i klientów, którzy 

wiele razy pytają się mnie, jakie mogę im polecić rozwiązania, które przyczynią się 

do wzrostu ich efektywności. 

Wcześniej do tego zbioru mieli dostęp tylko moi partnerzy i klienci, a ich opinie były 

bardzo dobre. Jednak chcę, aby większa ilość ludzi mogła z tego skorzystać i pomóc im 

w zwiększaniu efektywności, i jakości ich życia. Także teraz oddaję ten zbiór Tobie 

i zachęcam Cię, abyś zapoznał się od razu z tą listą i wybrał z niej najważniejsze 

dla siebie rzeczy, które ułatwią Ci życie! 

  

http://piotridzik.pl/
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E-BIZNESOWE PAKIETY 
Z początku chcę Tobie zarekomendować kilka narzędzi w e-biznesie dostępnych 

w pakiecie, dzięki czemu będą Cię tanio kosztować, a dodatkowo możesz świetnie 

na nich zarabiać, gdyż mają one lukratywny program partnerski. 

Co to za narzędzia, jak możesz na nich zarabiać i wiele więcej dowiesz się na stronie: 

http://skutecznetechnikimlm.pl/sp/ 

UWAGA! 

Zobacz koniecznie co zyskasz na współpracy ze mną na stronie:  

http://piotridzik.pl/zarabiaj-ze-mna/ 

Prowadzisz e-biznes i potrzebujesz dokumentów prawnych, pozycjonowania, pomocy 

i usług programisty, oraz przydatnych skryptów premium? W takim razie polecam 

Ci serwis gdzie to wszystko uzyskasz: 

http://bit.ly/ebiznesowepomoce 
  

http://piotridzik.pl/
http://skutecznetechnikimlm.pl/sp/
http://piotridzik.pl/zarabiaj-ze-mna/
http://bit.ly/ebiznesowepomoce
http://piotridzik.pl/tajnykrag12miesiecy
http://piotridzik.pl/tajnykrag6miesiecy
http://oferta.tajnykrag.pl/
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TWOJA POZOSTAŁA LISTA 

NARZĘDZI W E-BIZNESIE 

AUTOMATYZACJA 

1. IFTT – Jest to unikalny serwis, który pomaga Tobie w automatyzacji wielu 

procesów online. Jego wyjątkowość można oprzeć na łatwej formule: 

[if] [this] [then][that] – (jeśli to, zrób to) 

Przykładowo możesz ustalić akcję: 

 Jeżeli pozyskam 5 partnerów biznesowych wyślę email do Piotra 

 Jeżeli zmienię zdjęcie profilowe na Facebooku, zmienię zdjęcie na Google+ 

i jeszcze dużo więcej! 

http://ifttt.com 

2. WISESTAMP – Wtyczka, która umożliwi Ci integrację Twojej stopki 

w wysyłanych mailach z profilami społecznościowymi. Za jej pomocą automatycznie 

dodasz podpis i kontaktowe informacje. Możesz też ewentualnie dodać ostatnie wpisy 

ze strony na Facebooku. 

To rozwiązanie pomoże Tobie automatycznie poszerzać listę biznesowych kontaktów 

i tłoczyć dodatkowy ruch na Twoje strony. 

http://www.wisestamp.com 

3. BITLY – Ten serwis pozwoli Tobie skracać każdy link. Będziesz mógł nadawać 

swojemu linkowi unikalną nazwę i śledzić szczegółowe statystyki kliknięć.  

Polecam Ci ten serwis do wszelkich linków afiliacyjnych oraz innych, kiedy nie masz 

zamiaru podawać oryginalnej nazwy linku przed kliknięciem w niego. 

UWAGA: 

Nie polecam Ci wklejać linki typu bitly w masowych mailingach, ponieważ często są 

one uznawane przez filtry antyspamowe za spam! 

http://bitly.com 

4. RIGHT SIGNATURE – Wypełniaj i podpisuj dokumenty online. 5 dokumentów 

jest za darmo. 

https://rightsignature.com 

5. KALKULATOR ROI REKLAMY W INTERNECIE – Abyś mógł policzyć ROI 

reklamy w Internecie, czyli Twój zwrot z inwestycji w kampanię reklamową online. 

http://www.siteimpulse.com/strony-dodatkowe/kalkulator-roi-reklamy-w-internecie 

http://piotridzik.pl/
http://www.wisestamp.com/
http://bitly.com/
https://rightsignature.com/
http://www.siteimpulse.com/strony-dodatkowe/kalkulator-roi-reklamy-w-internecie
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6. KALKULATOR ROI REMARKETINGU – Abyś mógł policzyć ROI reklamy 

remarketingowej w Internecie, czyli Twój zwrot z inwestycji w kampanię reklamową 

online. 

http://e-remarketing.pl/co-to-jest-remarketing/kalkulator-roi/ 

7. GRAVATAR – Czyli Twój rozpoznawalny awatar za pomocą którego jesteś identy-

fikowany w Internecie. Więcej na:  

http://piotridzik.pl/gravatar/ 

https://pl.gravatar.com/ 

8. PODPIS ELEKTRONICZNY – Podpis elektroniczny świetnie sprawdzi się 

na Twoim blogu (np. do podpisywania Twoich artykułów). Podpis możesz jednak 

wykorzystywać nie tylko na swojej własnej stronie. Sprawdzi się on także jako Twój 

podpis w komentarzach, oraz na różnego rodzaju forach internetowych. Nie będę już 

nawet wspominał o tym, ile zyskają Twoje oferty sprzedażowe dzięki podpisowi 

elektronicznemu. Więcej na:  

http://piotridzik.pl/jak-zrobic-podpis/ 

http://mylivesignature.com/ 

MEDIA 

9. DROPBOX – Masz swoją prywatną przestrzeń dyskową w „chmurze” 

na przechowywanie wszelkiego typu plików. Możesz go używać na wszystkich 

urządzeniach (PC, laptop, smartphone itp.) synchronizując między nimi pliki. 

Przykładowo jak zrobisz zdjęcie telefonem, to masz je automatycznie na pozostałych 

urządzeniach. Możesz także wybrane pliki udostępniać, czy też całe foldery innym, 

kopiując do nich specjalny link. Możesz także zautomatyzować pewne procesy przy 

pomocy serwisu IFTT (punkt 1). 

W standardzie dostaniesz 2 MB przestrzeni gratis. Możesz ją powiększyć o dodatkowe 

500 MB za każdą poleconą osobę, która utworzy konto z Twojego linku (max. 

do 16 GB). 

Porada: Kiedy w dowolnym czasie w ustawieniach zmienisz swoje konto email 

na takie, aby miało w domenie końcówkę „edu”, to uzyskasz 2 razy więcej darmowego 

miejsca i 2 razy więcej za każde polecenie! 

http://bit.ly/najlepszydropbox 

8. CLOUD CONVERT – Rób konwersję plików online z dowolnego formatu na inny 

dowolny (obecnie dostępnych 199 różnych formatów video, audio, obraz, itp.). Jest to 

darmowe narzędzie. 

https://cloudconvert.org 

http://piotridzik.pl/
http://e-remarketing.pl/co-to-jest-remarketing/kalkulator-roi/
http://piotridzik.pl/gravatar/
https://pl.gravatar.com/
http://piotridzik.pl/jak-zrobic-podpis/
http://mylivesignature.com/
http://bit.ly/najlepszydropbox
https://cloudconvert.org/
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9. PIXLR – Edytor zdjęć i grafiki online. Jego obsługa jest szybka i intuicyjna. 

http://pixlr.com 

10. ADOBE PHOTOSHOP – Jest najlepszym narzędziem do obróbki grafiki. 

Możesz pobrać wersję demo na stronie producenta. 

http://www.adobe.com/pl/products/photoshop 

11. MY ECOVER MAKER – Program online przy pomocy, którego stworzysz 

okładki 3D swoich produktów. Przy darmowej wersji zostaje naniesiony znak wodny, 

lecz za kilka dolarów jest dostęp do pełnej wersji. 

http://www.myecovermaker.com 

12. SLIDESHARE – Serwis dzięki, któremu możesz umieszczać swoje prezentacje 

(PowerPoint) do Internetu i umieszczać je na swojej stronie. Możesz także nagrać 

do nich narracje i zsynchronizować je ze slajdami! 

http://www.slideshare.net 

13. PREZENTACJE GOOGLE – Narzędzie Google, które równie dobrze może 

zastąpić płatne produkty Microsoftu. 

https://docs.google.com/presentation 

14. PREZI – Wykorzystując ten serwis nadasz swoim prezentacjom indywidualny 

wygląd. To dynamiczne zbliżenia, obroty, oddalenia i innego rodzaju przejścia 

wyświetlające na ekranie fragment dużej płaszczyzny, na której umieszczone są 

informacje. Nie ma tutaj slajdów, tylko grupy informacji różnej wielkości wyświetlane 

we wspólnym kadrze. Dość przystępne ceny, a pierwszy miesiąc za darmo. 

http://prezi.com 

15. AUDACITY – Jest to darmowy, ale bardzo użyteczny program do edycji nagrań 

audio. Przy jego pomocy zedytujesz na różne sposoby swoje ścieżki dźwiękowe. 

Jeśli chciałbyś sprawić, aby dźwięk w Twoim kursie lub prezentacji audio-video 

powalił na kolana konkurencję wykorzystując do tego program audacity, to polecam 

Tobie info-produkt wraz z bardzo cennymi bonusami mojego znajomego Marka 

Makarewicza dostępny na stronie  

http://bit.ly/superdzwiek 

http://audacity.sourceforge.net 

16. GOOGLE CHARTS – Stosunkowo mało znane narzędzie, a szkoda. Daje Ci 

możliwość wstawiania na stronę dynamicznie modyfikowanych wykresów, tabel, 

QR kodów i to za darmo. 

https://developers.google.com/chart/?hl=pl 

http://piotridzik.pl/
http://pixlr.com/
http://www.adobe.com/pl/products/photoshop
http://www.myecovermaker.com/
http://www.slideshare.net/
https://docs.google.com/presentation
http://prezi.com/
http://bit.ly/superdzwiek
http://audacity.sourceforge.net/
https://developers.google.com/chart/?hl=pl
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17. GOOGLE PLACES – Nie zapomnij dodać swojego biznesu do Google Places, 

szczególnie jeśli prowadzisz też tradycyjny punkt sprzedaży. 

http://www.google.com/business/ 

18. AUDIO JUNGLE – Stock audio. Znajdziesz na nim oprócz muzyki odnośniki 

do stocków z templatkami, skryptami, video, grafikami, zdjęciami, modelami 3D, 

produktów we flashu. 

http://audiojungle.net/ 

PRODUKTYWNOŚĆ 

19. GOOGLE DRIVE – Google daje sporo przydatnych narzędzi (niektóre opisałem 

w dalszej części), które integrują się wyłącznie z tym dyskiem. (Zadania na cały rok  

– arkusze Google).  

Mam dla Ciebie w prezencie arkusz w Exelu, gdzie możesz sobie wpisywać i edytować 

swoje plany na dany rok. Swój arkusz pobierzesz z tego miejsca. 

https://drive.google.com 

20. TOMS PLANNER – (Zadania na cały miesiąc). Jest to oprogramowanie 

do zarządzania projektami umożliwiające tworzenie harmonogramów. Przy rejestracji 

możesz wybierać między darmową wersją personal, a płatnymi professional 

i unlimited, które posiadają odpowiednio jeszcze większe możliwości. 

http://www.tomsplanner.com/ 

21. KALENDARZ GOOGLE – (Zadania co do dnia). Może kalendarz Google będzie 

dla Ciebie wystarczający. 

https://www.google.com/calendar/render?hl=pl 

22. WUNDERLISTA – Czyli Twoja lista konkretnych zadań 

https://www.wunderlist.com/ 

23. GOOGLE FORMS – Za pomocą tego narzędzia od Google będziesz tworzył, 

udostępniał i analizował ankiety i formularze.  

https://docs.google.com/forms 

24. PODIO – Korzystając z tej platformy zapanujesz na własnymi celami, zadaniami 

i projektami, nadając im priorytety, dzieląc na poszczególne kroki i dodając terminy. 

Możesz też innym delegować zadania. Wszystko łatwe do przyswojenia, ukazane 

w prosty i intuicyjny sposób. 

http://podio.com 

http://piotridzik.pl/
http://www.google.com/business/
http://audiojungle.net/
http://bit.ly/plannarokxxxx
https://drive.google.com/
http://www.tomsplanner.com/
https://www.google.com/calendar/render?hl=pl
https://www.wunderlist.com/
https://docs.google.com/forms
http://podio.com/
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25. MIND MEISTER – Są to jedne z najlepiej dopracowanych wizualnie narzędzi 

do tworzenia Map Myśli. Ten serwis oferuje dodatkowo możliwość współdzielenia 

map z innymi użytkownikami, a przez to poszerza Twoje możliwości o pracę 

zespołową na projektem. 

Mapy Myśli są rewolucyjnym sposobem na tworzenie notatek, projektów, prezentacji, 

przygotowanie wystąpień, naukę, itp.  

http://bit.ly/supermapymysli 

26. EVERNOTE – Przeglądając Internet zbieraj użyteczne informacje i zapisuj je 

w swoim prywatnym notatniku online. Możesz je zapisywać pod postacią zrzutów 

ekranu, wycinków, czy całych stron dodając do nich swoje notatki! 

http://evernote.com 

KONFERENCJE ONLINE 

27. GOOGLE HANGOUTS „ON AIR” – Są to spotkania na żywo w nieco 

odmiennej formule mające swoje zalety jak i wady. Na plus zaliczam dość szybkie 

serwery, nieograniczoną liczbę gości, oraz wirusowy charakter. Jako minus może być 

brak typowego czatu i ograniczenia dla gości z hasłem. 

Tę wadę rekompensują jednak dodatkowe (płatne) aplikacje za, których pomocą 

będziesz mógł tworzyć całe pokoje webinarowe razem ze stronami zapisu działające 

w technologii Google Hangouts. 

http://bit.ly/hangouttheworld 

28. ANYMEETING – Jest programem, który dedykowany jest do prowadzenia 

spotkań online i webinarów. W wersji bezpłatnej w takim darmowym pokoju 

(z reklamami) może spotkać się aż 200 osób. Decyzja czy pracować na wersji 

darmowej z reklamami, czy opłacić abonament (ceny zaczynają się od 17,99 $ 

miesięcznie) należy oczywiście do Ciebie. 

http://bit.ly/anymeetingpiotridzik 

POMOC ZDALNA 

29. SKYPE – E-biznesowy komunikator. Ma masę opcji o, których przeczytasz na:  

http://www.skype.com/pl/features/ 

http://www.skype.com/pl/  

http://piotridzik.pl/
http://bit.ly/supermapymysli
http://evernote.com/
http://bit.ly/hangouttheworld
http://bit.ly/anymeetingpiotridzik
http://www.skype.com/pl/features/
http://www.skype.com/pl/
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30. TEAMVIEWER – Bezpłatna zdalna kontrola i zdalne współdzielenie pulpitu 

przez Internet. 

http://www.teamviewer.com/pl/Index.Aspx 

POZYCJONOWANIE 

31. GOOGLE PLANNER – Planer słów kluczowych to bezpłatne narzędzie 

AdWords, które pomoże Ci budować kampanię w sieci wyszukiwania, podsuwając 

propozycje słów kluczowych. 

https://adwords.google.pl/KeywordPlanner 

32. GOOGLE TRENDS – W tej quasi-wyszukiwarce, dzięki przejrzystemu 

wykresowi, możesz poznać dynamikę wyszukiwań internautów w oparciu o wpisane 

przez Ciebie hasła. Teraz, ostatnio, lata wstecz. Daje możliwość wstrzelenia się 

w internetową modę, mema, pokazuje po prostu… trendy. 

https://www.google.pl/trends/ 

33. GOOGLE WEBMASTER TOOLS – Pomoże Ci optymalizować serwis 

internetowy. Jest źródłem wiedzy o popularności poszczególnych słów kluczowych 

oraz sile konkurencji. 

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=pl 

34. DARMOWY AUDYT SEO – Wspomaga pracę przy optymalizacji stron 

internetowych. 

http://pluseo.pl/ 

FINANSE 

35. KARTA INTERNETOWA – Gdy nie masz karty kredytowej, czy wolałbyś 

nie używać swojej karty do transakcji w Internecie, a masz potrzebę korzystać 

z serwisów online, lub robić inne wirtualne płatności, to w Twoim przypadku świetnym 

rozwiązaniem będzie karta internetowa. Ma ona dokładnie takie samo działanie 

jak zwykła karta typu VISA z tą różnicą, że nie będziesz mógł dokonywać nią 

transakcji w bankomatach i sklepach stacjonarnych. 

Kartę internetową masz możliwość doładować dowolną kwotą, która natychmiast 

pojawia się, jako saldo do wykorzystania. Utworzenie karty jest banalnie proste 

i w ciągu dosłownie kilku minut powinieneś mieć ją już gotową do użycia (zamiast 

„plastiku” dostajesz wydruk w formie PDF). 

http://prepaid.bzwbk.pl/karty-internetowe/karty-internetowe.html 

http://piotridzik.pl/
http://www.teamviewer.com/pl/Index.Aspx
https://adwords.google.pl/KeywordPlanner
https://www.google.pl/trends/
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=pl
http://pluseo.pl/
http://prepaid.bzwbk.pl/karty-internetowe/karty-internetowe.html
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36. USŁUGI BANKOWE – Potrzebujesz usług bankowych np. różnych rodzajów 

kont, karty kredytowej, kredytu odnawialnego, czy gotówkowego? Mogę Ci ze swojej 

strony jako zadowolonego klienta polecić usługi mBanku: eKonto mobilne, izzy Konto, 

mBiznes Konto, Karta Kredytowa, Kredyt Gotówkowy, Kredyt Odnawialny. 

Wypełniając dane poszczególnych usług będziesz miał opcję podania 10 ostatnich cyfr 

rachunku osoby, która poleciała Tobie te usługi. Miło by mi było jakbyś podał 

10 ostatnich cyfr mojego rachunku tj. 0257803832 

Jeżeli zaś interesują Cię inne produkty finansowe, to po więcej szczegółów zapraszam 

Cię na moją stronę: 

http://www.zarabianieskuteczne.pl/produkty-i-uslugi-finansowe.html 

37. CENTRUM FAKTUR – Kiedy masz swoją firmę, to korzystając z tego narzędzia 

zrobisz właściwy porządek w swoich fakturach! Teraz, gdy w większość firm akceptuje 

faktury w PDF wysyłane drogą mailową, to wystawianie i wysyłanie tego typu 

dokumentów może (a nawet powinno) odbywać się online. Obsługiwane są polskie jak 

i zagraniczne faktury. Masz dostęp gdziekolwiek jesteś (w zasięgu Internetu), odbywa 

się to w bezpiecznym połączeniu, a także masz zlecanie wysyłki tradycyjną pocztą. 

W miesiącu możesz mieć do czterech dokumentów i dziesięciu ofert za darmo. 

http://centrumfaktur.pl 

BEZPIECZEŃSTWO 

38. LAST PASS – Menadżer haseł, czyli taki Twój internetowy sejf na hasła. 

Teraz zamiast pamiętać masę haseł do różnych miejsc w Internecie, wystarczy 

jak zapamiętasz tylko jedno hasło do menagera!  

Takie zapamiętywanie i automatyczne uzupełnianie haseł i formularzy jest bardzo 

wygodne i oszczędzające Twój cenny czas. Wersja darmowa jest dosyć bogata, zaś 

za jedyne 1$ miesięcznie możesz mieć wersję premium. Więcej o tym menadżerze 

i silnych, bezpiecznych hasłach dowiesz się z artykułu na moim blogu: 

http://piotridzik.pl/jak-zapamietac-hasla/ 

https://lastpass.com 

BLOGOWANIE 
39. WORDPRESS – Czyli najlepsze i bezpłatne oprogramowanie do prowadzenia 

bloga jak również różnego rodzaju stron firmowych bądź sprzedażowych. Masz masę 

możliwości wzbogacania WordPressa o niezliczone funkcje przy pomocy wtyczek. 

WordPress to łatwość i intuicyjność obsługi, a wszystko to sprawia, że jest 

bezkonkurencyjnym rozwiązaniem. 

http://piotridzik.pl/
http://bit.ly/ekontomobilne
http://bit.ly/superizzykonto
http://bit.ly/mbizneskonto
http://bit.ly/kartakredytowaklasyczna
http://bit.ly/kredytgotowkowy
http://bit.ly/kredytodnawialny
http://www.zarabianieskuteczne.pl/produkty-i-uslugi-finansowe.html
http://centrumfaktur.pl/
http://piotridzik.pl/jak-zapamietac-hasla/
https://lastpass.com/
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Oczywiście mam na myśli tylko wersję WordPressa hostowaną samodzielnie, a nie 

serwis dostępny online. Masz tu instrukcję Jak założyć bloga na wordpress.org etc.:  

http://piotridzik.pl/jak-zalozyc-bloga-na-wordpress-i-czerpac-z-niego-korzysci/. 

http://wordpress.org 

OUTSURCING 

40. FREELANCER – (wcześniej było to Zlecenia.Przez.Net). Jest to największy 

na świecie rynek freelancingu, outsourcingu i crowdsourcingu. Na tym portalu możesz 

wystawiać swoje zlecenia, a freelancerzy tzn. osoby, które wykonują konkretne prace 

na zlecenie, także i firmy, zgłaszają się i licytują między sobą wykonanie Twojego 

zlecenia. Swoje zlecenia masz możliwość dodawać po polsku jak też wybierać wśród 

wyłącznie polskich wykonawców lub zagranicznych. 

Weryfikując oferty zawsze zwracaj uwagę na dotychczasowe prace, które już wykonała 

dana osoba, a to pozwoli Tobie uniknąć wielu nieporozumień! 

http://bit.ly/freelanceronline 

41. OFERIA – Serwis podobny do poprzedniego, ale całkowicie polski. 

http://oferia.pl 

42. FIVERR – W tym zaś serwisie odszukasz gotowe propozycje wykonania różnych 

usług za cenę… 5$. Możesz tam często wyszukać sporo ciekawych ofert! 

http://www.fiverr.com 

MONITORING INTERNETU 

43. GOOGLE ALERTS – Jego idea opiera się na tym, aby powiadamiać Cię 

o pojawieniu się w Internecie interesujących Ciebie treści. 

https://www.google.com/alerts?hl=pl 

44. TOPSY – Działa podobnie, jak wyszukiwarka internetowa. Jednak ma jedną, 

ogromną zaletę, można stworzyć alerty. Dzięki temu jesteś na bieżąco ze wszystkimi 

informacjami pojawiającymi się w sieci. 

http://topsy.com/ 

45. SOCIALMENTION – Jedno z lepszych darmowych narzędzi, na jakie trafiłem. 

Posiada wiele funkcji, co w przypadku darmowych narzędzi raczej się nie zdarza. 

Nie tylko przeszukuje niemal wszystkie kanały social media. Ocenia również 

sentyment wypowiedzi, pokazuje dane o 10 najaktywniejszych użytkownikach a także 

http://piotridzik.pl/
http://piotridzik.pl/jak-zalozyc-bloga-na-wordpress-i-czerpac-z-niego-korzysci/
http://wordpress.org/
http://bit.ly/freelanceronline
http://oferia.pl/
http://www.fiverr.com/
https://www.google.com/alerts?hl=pl
http://topsy.com/
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informuje, w których kanałach najczęściej pojawiały się wypowiedzi z danym słowem 

kluczowym. Uzyskane dane możesz zapisać w formacie CSV. 

http://socialmention.com/ 

46. WORKEE – Workee przydaje się do sprawdzania, czy ktoś z Twoich znajomych 

nie pracuje w firmie, do której jest Ci potrzebny kontakt. Co ważne, ludzi i firmy 

możesz wyszukiwać także wśród kontaktów Twoich znajomych, co powiększa zasięg 

Twojej sieci. 

Aplikacja automatycznie importuje uzupełnioną na Facebooku historię zawodową, 

co pozwala szybko rozpocząć korzystanie z nowej usługi. Workee pozwala też 

oddzielić prywatną część Facebooka od zawodowej – kontakty zebrane wewnątrz 

aplikacji nie mają dostępu do głównego profilu. 

http://workee.pl/ 

47. SUPERMONITORING – Monitoring dostępności serwisu. Niezależnie 

od jakości infrastruktury, awaria serwisu internetowego może się zdarzyć zawsze 

z różnych powodów (często po prostu ludzkiego błędu). Najgorzej, kiedy 

niedostępność serwisu wypadnie w trakcie działań reklamowych do czasu, kiedy 

zareagujesz i usuniesz problem, konkretna część Twojego budżetu pójdzie na marne, 

kiedy przyciągnięci użytkownicy będą trafiać w pustkę. 

Takie sytuacje uzasadniają korzystanie z zewnętrznego monitoringu serwisów 

wyłapującego nie tylko zdarzenia niedostępności strony, ale również jej nieprawidłowe 

funkcjonowanie. 

http://www.supermonitoring.pl/ 

STATYSTYKI 

48. GOOGLE ANALITICS – Rozbudowane, efektywne narzędzie do analizy 

zachowań użytkowników, wizyt na stronie, treści, celów, itp.  

http://www.google.com/analytics/ 

49. WEBMASTAT – Marketerzy odpowiedzialni za promocję wielu serwisów 

internetowych (np. produktowych) nie mają łatwego życia. Statystyki ruchu, efekty 

działań SEO, wyniki akcji w mediach społecznościowych, wszystkie te dane są 

dostępne, ale w różnych systemach i dla każdego serwisu osobno. 

Odpowiednio skonfigurowany na bieżąco pobiera dane m.in. z Google Analytics, 

Facebooka, Twittera, SEOmoz i ułatwia ich przeglądanie oraz porównywanie. Zawiera 

też funkcjonalność alertów wysyłanych w momencie przekroczenia zdefiniowanych 

wartości poszczególnych statystyk. 

http://www.webmastat.com/ 

http://piotridzik.pl/
http://socialmention.com/
http://workee.pl/
http://www.supermonitoring.pl/
http://www.google.com/analytics/
http://www.webmastat.com/
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GRUPY 

50. GOOGLE GROUPS – Załóż prywatną grupę, daj do niej dostęp swoim 

współpracownikom, klientom. Możesz w ten sposób organizować spotkania, dzielić się 

plikami, organizować dyskusje. Za darmo.  

https://groups.google.com/forum/#!overview 

KURSY 

Poniżej umieszczam listę kilku najważniejszych kursów, abyś miał coraz lepsze efekty 

w swoim biznesie. 

UWAGA NIE PRZEPŁACAJ! 

Część z prezentowanych kursów jest dostępna na InterKursach. Wchodząc na tą stronę 

otrzymasz KOD RABATOWY na każdy produkt z Interkursy.  

Więcej na: http://bit.ly/rabatnainterkursy 

Zacznę od kursów, które dostaniesz całkiem za darmo. 

KURSY DARMOWE 

51. JAK ZA DARMO STWORZYĆ DOCHODOWEGO BLOGA – Rozpocznij 

swoją przygodę z zarabianiem w internecie.  

Wpisz w zamówieniu kod promocyjny PREZENT100 (z dużych liter bez kopiowania). 

http://bit.ly/dochodowyblogzadarmo 

52. PRAWO PRZYCIĄGANIA – Już za chwilę otrzymasz dostęp do nagrania video 

z godzinnego webinaru podczas którego pokazuję co robić (krok po kroku), aby prawo 

przyciągania zaczęło działać w Twoim życiu. 

Wpisz w zamówieniu kod promocyjny PREZENT (z dużych liter bez kopiowania). 

http://bit.ly/prawoprzyciagania 

53. TAJNY KOD MOTYWACJI – Dowiedz się co robią Ci, którzy szybciej niż inni 

osiągają swoje cele. 

Wpisz w zamówieniu kod promocyjny PREZENT (z dużych liter bez kopiowania). 

http://bit.ly/prawapsychiki 

  

http://piotridzik.pl/
https://groups.google.com/forum/%23!overview
http://bit.ly/rabatnainterkursy
http://bit.ly/dochodowyblogzadarmo
http://bit.ly/prawoprzyciagania
http://bit.ly/prawapsychiki
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54. TECHNIKI NEGOCJACJI – Jak za pomocą 7 najpotężniejszych technik 

negocjacyjnych kupować taniej i oszczędzać od 400 do 2 tysięcy na jednej transakcji? 

Wpisz w zamówieniu kod promocyjny lista 267 (z małychych liter bez kopiowania). 

http://bit.ly/technikinegocjacji 

55. EXPERT 1 – Kurs przedstawia od A do Z proces zarabiania na video kursach. 

Od sposobów na wybór tematu naszego poradnika, przez sprawdzenie potencjalnej 

sprzedaży, dalej uruchomienie sprzedaży i na końcu metody promocji (zdobywanie 

klientów).  

Wpisz w zamówieniu kod promocyjny ZACZYNAMY (z dużych liter bez 

kopiowania). 

http://bit.ly/zarabianienaeproduktach 

KURSY PŁATNE 

56. EXPERT 3 – Kurs składający się z 5 modułów z, których każdy jest ze sobą 

połączony i tworzy spójną drogę od podstaw do zaawansowanego marketingu. Czyli 

masz wszystko w jednym, co musisz posiadać, aby wystartować w biznesie 

internetowym lub wejść na wyższy poziom + niesamowicie cenne bonusy. 

http://bit.ly/internetowyexpert 

57. MLM SUKCES – Kompendium wiedzy o MLM jako zestaw 5 godzinnych 

warsztatów online. 

http://bit.ly/mlmsukces 

57. PROMOCJA I REKLAMA W INTERNECIE – Czy wiesz jak sprzedać 

w internecie produkty i usługi o wartości 3 milionów 603 tysięcy 136 złotych 

i 84 groszy? 

http://bit.ly/internetowapromocja 

58. EMAIL MARKETING – Innowacyjne metody, które pozwalają budować listę 

mailingową nieprzerwanie, bez specjalistycznej wiedzy i od razu przemieniać ją 

na pieniądze. Ty też możesz poznać sekrety zarządzania listą adresową, aby genero-

wała ogromne zyski przez lata + wartościowe bonusy! 

http://bit.ly/sekretylistyadresowej 

59. INTERNETOWY MILIONER – Jak stworzyć od zera lub rozwinąć prosty 

e-biznes, aby zarobić milion złotych w czasie krótszym niż 5 lat? 

http://bit.ly/milionerwinternecie 

http://piotridzik.pl/
http://bit.ly/technikinegocjacji
http://bit.ly/zarabianienaeproduktach
http://bit.ly/internetowyexpert
http://bit.ly/mlmsukces
http://bit.ly/internetowapromocja
http://bit.ly/sekretylistyadresowej
http://bit.ly/milionerwinternecie
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Ta lista, to oczywiście nie jest wszystko. Jednak będzie ona co jakiś czas aktualizowana 

o kolejne pozycje, dzięki którym i TY i ja możemy zaoszczędzić sporo czasu, 

pieniędzy! 

Jeżeli w jakiś sposób podane w tej publikacji informacje pomogły Tobie, to może 

jeszcze zainteresujesz nimi swoich znajomych. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dasz im 

link do strony na, której będą mogli pobrać aktualną wersję tej listy: 

http://bit.ly/listanarzedziwebiznesie 

Na tej stronie możesz pisać komentarze. Także zachęcam wszystkich, aby dzielili się 

swoim doświadczeniem tak, aby inni również skorzystali. Można śmiało dopisywać 

co według Ciebie jeszcze powinno znaleźć się na tej liście. 

Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek 

inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego 

przekazu bez mojej pisemnej zgody. Zabrania się jej publicznego udostępniania 

w Internecie oraz odsprzedaży. 

Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie 

materiałów na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie 

praw autorskich niniejszej publikacji. 

Dołożyłem wszelkich starań, aby zawarte w tym materiale informacje były kompletne 

i rzetelne. Nie biorę jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, 

ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. 

Nie ponoszę również żadnej odpowiedzialności za ewentualne sukcesy i szkody 

wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji. 

Z życzeniami samych sukcesów nie tylko w e-biznesie 

 

Piotr Idzik 

 

 

Zapraszam do odwiedzania moich internetowych projektów. 

http://skutecznetechnikimlm.pl/sp/ – twoja druga wypłata 

http://www.skutecznetechnikimlm.pl/ – ninja techniki mlm 

http://piotridzik.pl/ – mlm ekspercki 

http://www.zarabianieskuteczne.pl/ – serwis z licencją na sukces i zarabianie 

http://www.sklep.zarabianieskuteczne.pl/ – zarabiaj na info-produktach 

http://piotridzik.pl/
http://bit.ly/listanarzedziwebiznesie
http://skutecznetechnikimlm.pl/sp/
http://www.skutecznetechnikimlm.pl/
http://piotridzik.pl/
http://www.zarabianieskuteczne.pl/
http://www.sklep.zarabianieskuteczne.pl/
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