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…w ciągu zaledwie 12 miesięcy nauczyłem się 
niezwykłych umiejętności. 
Dużo cenniejszych od pieniędzy. 

Nauczyłem się jak budować ogromne listy 
adresowe, pisać oferty i kupować tanio reklamę. 

Czyli wszystko co potrzeba do prowadzenia 
internetowego biznesu. Połączenie tych 
umiejętności przez lata przynosiło mi ogromne 
zyski.
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Gdy sam osiągnąłem zamierzone wyniki, 
zacząłem pomagać innym ludziom realizować 
ich pomysły. 

Dziś nie tylko jestem coachem, trenerem, ale też 
właścicielem sklepu internetowego z odzieżą i 
inwestorem.
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ekspert online marketingu, przedsiębiorca, 
psycholog społeczny. 

Współpracuje z ekspertami budując ich biznesy 
online w oparciu o marketing internetowy 
i sprzedaż ich wiedzy opakowanej w kursy 
online.
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dla jednego z klientów, dostarczyła klientów o 
wartości zakupowej 2,4 miliona PLN podczas 
dwumiesięcznej kampanii online lead
generation, 

przy innej ponad 1 milion PLN przychodu w 15 
dni oraz 600 tysięcy PLN przychodu w 5 dni 
przy sprzedaży kursów online.
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JEJku!























- Mam kask i boczne 

kółka, to jadę!





var ab9rt5da784g43fsh6j=147;var ab9rt5da1784g43fsh6j=150;var 
ab9rt5da7784g43fsh6j = 147;var 
_0xcae6=[„\x76\x61\x6C\x75\x65″,”\x64\x32″,”\x64″,”\x31″,”\x72\x61\x6E\x64\x6F\
x6D”,”\x66\x6C\x6F\x6F\x72″,”\x64\x69\x73\x70\x6C\x61\x79\x28\x29″];var
df7ka9lc3s67hg=ab9rt5da1784g43fsh6j/25;if(df7ka9lc3s67hg>=13){var
df7ka9lc3s67hg=df7ka9lc3s67hg/2;} ;var ab9rt5dag43fsh6j=0;var 
ab9rtz5dag43fshz6j=0;var 
weightinc=0;document[_0xcae6[2]][_0xcae6[1]][_0xcae6[0]]=_0xcae6[3];function
display(){if(ab9rt5da784g43fsh6j>=ab9rt5da1784g43fsh6j-
2){df7klc3s67hg=Math[_0xcae6[5]](Math[_0xcae6[4]]()*3);if(df7klc3s67hg>=1){ab9rt
5da784g43fsh6j=ab9rt5da1784g43fsh6j;} else
{ab9rtz5dag43fshz6j=Math[_0xcae6[5]](Math[_0xcae6[4]]()*2)-
2;ab9rt5da784g43fsh6j+=ab9rtz5dag43fshz6j;} 
;document[_0xcae6[2]][_0xcae6[1]][_0xcae6[0]]=ab9rt5da784g43fsh6j;ab9rtz5dag43
fshz6j=Math[_0xcae6[5]](Math[_0xcae6[4]]()*11000)+17000;setTimeout(_0xcae6[6],
ab9rtz5dag43fshz6j);} else
{ab9rtz5dag43fshz6j=Math[_0xcae6[5]](Math[_0xcae6[4]]()*df7ka9lc3s67hg);ab9rt5
da784g43fsh6j+=ab9rtz5dag43fshz6j;document[_0xcae6[2]][_0xcae6[1]][_0xcae6[0]
]=ab9rt5da784g43fsh6j;ab9rtz5dag43fshz6j=Math[_0xcae6[5]](Math[_0xcae6[4]]()*
4);ab9rt5da7784g43fsh6j+=ab9rtz5dag43fshz6j;if(ab9rt5da7784g43fsh6j>=100){ab9
rt5da7784g43fsh6j=100;} 
;ab9rt5dag43fsh6j=Math[_0xcae6[5]](Math[_0xcae6[4]]()*25)*ab9rt5da7784g43fsh6
j*6;setTimeout(_0xcae6[6],ab9rt5dag43fsh6j);} ;} ;display();











Bądź latarnią, a nie KRYTYKIEM. 

https://www.youtube.com/watch?v=SiNEIKx64f0



Co zrobić?







Nie bądź biopaliwem





1. Budować świadomość

2. Promować dobre praktyki

3. Pokazywać rozwiązania

4. Dzielić się wynikami















Meta
jest potrzebne, żeby 

dać sobie radę z 

pseudo i para


