Brzdęk! Jak odkręcić internetowy kurek z pieniędzmi.
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Wsłuchaj się w dźwięk napływających pieniędzy
Zamień swoje hobby w zysk!
Stwórz własne źródło stałych przychodów!
Dowiedz się, jak wyssać z internetu wszystko, co najlepsze!
Jeśli poważnie myślisz o tym, żeby zarabiać w sieci, ale nie chcesz spędzać w niej całego
życia, przeczytaj tę książkę i zastosuj się do zawartych w niej wskazówek.
David Nour,
autor bestsellerów Relationship Economics i ConnectAbility
Życiowe motto Joela brzmi: osiągaj zyski dzięki swojej pasji. Co więcej, Joel dysponuje
sprawdzonymi metodami uzyskiwania powtarzalnych wyników. Postępując zgodnie z jego
receptami na zdobywanie przychodów online, wkroczysz na nowy poziom zdecydowania i
pewności siebie — zarówno w internecie, jak i życiu osobistym.
Gary W. Goldstein,
hollywoodzki producent filmowy

Wy$y$anie ka$y z $ieci
Ty też zacznij zarabiać w sieci! Możliwości są praktycznie nieograniczone. Internet to
gigantyczna kopalnia złota, do której wszyscy mamy nieograniczony dostęp. Nie musisz być
właścicielem ogromnego koncernu medialnego, by również mieć swój udział w przychodach.
Aby zarabiać w sieci, nie potrzebujesz magisterki z informatyki, komunikacji ani fizyki
jądrowej. Musisz jedynie wiedzieć, jak to wszystko działa, a następnie znaleźć w sobie
cierpliwość i motywację do walki o sukces.
Kiedyś, żeby rozpocząć działalność gospodarczą, trzeba było mieć kapitał, kontakty,
doświadczenie i apetyt na ryzyko. Dzisiaj wystarczy tylko komputer z dostępem do Internetu.
To prawdziwa rewolucja społeczna. To kapitalizm dla mas! Z tej książki dowiesz się, jak to
zrobić, żeby zarobić — najłatwiej, najsprawniej i najskuteczniej. Otrzymasz wszelkie
praktyczne informacje dotyczące tego, jak założyć internetowy biznes, który będzie zarabiał.
Autor podrzuci Ci także kilka kreatywnych pomysłów do wykorzystania we własnej firmie.
Ponadto poznasz autentyczne strategie, których skuteczność została dokładnie przetestowana
w praktyce.
Kilkanaście sposobów zamiany treści w gotówkę.
Tworzenie i sprzedaż własnej linii produktów.
Strategie reklamowe, brandingu i PR.
Nawiązywanie relacji ze stronami partnerskimi i klientami.
Informacje o webinariach i innych przydatnych narzędziach internetowych.
Wskazówki związane z optymalizacją strony w wyszukiwarkach.

Strumień gotówki ogranicza jedynie prędkość łącza… i Twoja wyobraźnia!

Joel Comm jest przedsiębiorcą, autorem książek, prelegentem, popularyzatorem mediów
społecznościowych oraz twórcą innowacji w zakresie marketingu na platformach mobilnych.
Należy do wiodących autorytetów w dziedzinie nowych taktyk marketingowych. Obecnie
koncentruje się przede wszystkim na wykorzystaniu serwisów społecznościowych, takich jak
Facebook czy Twitter, w budowaniu marki. Jest także twórcą najpopularniejszych aplikacji
mobilnych (w tym najgłośniejszej aplikacji na iPhone’a). Od 1995 roku z powodzeniem
organizuje najnowocześniejsze przedsięwzięcia internetowe. Jego książki również są bardzo
poczytne.
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