
Creative Waves - Baltic Sisterhood for Change
 

Siłaczki, wizjonerki, aktywistki. O współczesnych
rzemieślniczkach w działaniu

Akademia cyfrowej rzemieślniczki"



1 h 
 

pytania

Akademia cyfrowej rzemieślniczki"



Jak z powodzeniem
sprzedać rękodzieło

przed świętami?

O czym dzisiaj?
Narzędzia mentalne i  aplikacje internetowe, które pozwolą nam pracować mniej 

ale za to skuteczniej 



Przegląd platform, narzędzi i wniosków 
(na bazie OPLOTKI)

O czym dokładnie

Recycling, czyli zrób raz, dystrybucja w nieskończoność

"Pomnożysz dzieląc się" - rób proszę notatki - podziel się
refleksją podczas przerwy 

Mindset - równie ważne narzędzia



NO TO STARTUJEMY:) 

Przegląd sposobów promowania (na bazie naszej działalności handmade)

Wiele z nich ma potencjał zarobkowy  -
np.YT - reklamy, IG - płatne współprace

Świadomość, jakie treści są "nasze", a
które posiada platforma

Niezależność/własna marka - KLIENT



Promocja - chętnie odpowiem na pytania

https://oplotki.pl/ 

 https://www.facebook.com/oplotki/ 

https://www.instagram.com/oplotki.pl/ 

https://www.youtube.com/oplotki 

https://pl.pinterest.com/oplotki/ 

https://oplotki.pl/podcasty/ 

https://oplotki.pl/newsletter 

https://oplotki.pl/ sklep

Pakamera
EtsyEventy

networking

PR -owiec

https://oplotki.pl/
https://oplotki.pl/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.youtube.com/oplotki
https://www.youtube.com/oplotki
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/sklep/


Promocja - chętnie odpowiem na pytania

https://oplotki.pl/ 

 https://www.facebook.com/oplotki/ 

https://www.instagram.com/oplotki.pl/ 

https://www.youtube.com/oplotki 

https://pl.pinterest.com/oplotki/ 

https://oplotki.pl/podcasty/ 

https://oplotki.pl/newsletter 

https://oplotki.pl/ sklep

Pakamera
EtsyEventy

networking

Wordpress.org
Woocommerce

https://oplotki.pl/
https://oplotki.pl/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.youtube.com/oplotki
https://www.youtube.com/oplotki
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/sklep/


Promocja - chętnie odpowiem na pytania

https://oplotki.pl/ 

 https://www.facebook.com/oplotki/ 

https://www.instagram.com/oplotki.pl/ 

https://www.youtube.com/oplotki 

https://pl.pinterest.com/oplotki/ 

https://oplotki.pl/podcasty/ 

https://oplotki.pl/newsletter 

https://oplotki.pl/ sklep

Pakamera
EtsyEventy

networking

Wordpress.org
Woocommerce

Spreaker 
RSS

https://oplotki.pl/
https://oplotki.pl/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.youtube.com/oplotki
https://www.youtube.com/oplotki
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/sklep/


Promocja - chętnie odpowiem na pytania

https://oplotki.pl/ 

 https://www.facebook.com/oplotki/ 

https://www.instagram.com/oplotki.pl/ 

https://www.youtube.com/oplotki 

https://pl.pinterest.com/oplotki/ 

https://oplotki.pl/podcasty/ 

https://oplotki.pl/newsletter 

https://oplotki.pl/ sklep

Pakamera
EtsyEventy

networking

Wordpress.org
Woocommerce

Spreaker 
RSS

Mailchimp
Mailerlite
Active Campaign

https://oplotki.pl/
https://oplotki.pl/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.youtube.com/oplotki
https://www.youtube.com/oplotki
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/sklep/


Promocja - chętnie odpowiem na pytania

https://oplotki.pl/ 

 https://www.facebook.com/oplotki/ 

https://www.instagram.com/oplotki.pl/ 

https://www.youtube.com/oplotki 

https://pl.pinterest.com/oplotki/ 

https://oplotki.pl/podcasty/ 

https://oplotki.pl/newsletter 

https://oplotki.pl/ sklep

Pakamera
EtsyEventy

networking

Wordpress.org
Woocommerce

Spreaker 
RSS

Mailchimp
Mailerlite
Active Campaign

Later/Tailwind

https://oplotki.pl/
https://oplotki.pl/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.youtube.com/oplotki
https://www.youtube.com/oplotki
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/sklep/


Promocja - chętnie odpowiem na pytania

https://oplotki.pl/ 

 https://www.facebook.com/oplotki/ 

https://www.instagram.com/oplotki.pl/ 

https://www.youtube.com/oplotki 

https://pl.pinterest.com/oplotki/ 

https://oplotki.pl/podcasty/ 

https://oplotki.pl/newsletter 

https://oplotki.pl/ sklep

Pakamera
EtsyEventy

networking

Wordpress.org
Woocommerce

Spreaker 
RSS

Mailchimp
Mailerlite
Active Campaign

Later/Tailwind

Crator Studio FB

https://oplotki.pl/
https://oplotki.pl/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.youtube.com/oplotki
https://www.youtube.com/oplotki
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/sklep/


Promocja - chętnie odpowiem na pytania

https://oplotki.pl/ 

 https://www.facebook.com/oplotki/ 

https://www.instagram.com/oplotki.pl/ 

https://www.youtube.com/oplotki 

https://pl.pinterest.com/oplotki/ 

https://oplotki.pl/podcasty/ 

https://oplotki.pl/newsletter 

https://oplotki.pl/ sklep

Pakamera
EtsyEventy

networking

Wordpress.org
Woocommerce

Spreaker 
RSS

Mailchimp
Mailerlite
Active Campaign

Later/Tailwind

Crator Studio FB

Tailwind/Pinterest

https://oplotki.pl/
https://oplotki.pl/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.youtube.com/oplotki
https://www.youtube.com/oplotki
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/sklep/


Promocja - chętnie odpowiem na pytania

https://oplotki.pl/ 

 https://www.facebook.com/oplotki/ 

https://www.instagram.com/oplotki.pl/ 

https://www.youtube.com/oplotki 

https://pl.pinterest.com/oplotki/ 

https://oplotki.pl/podcasty/ 

https://oplotki.pl/newsletter 

https://oplotki.pl/ sklep

Pakamera
EtsyEventy

networking

Wordpress.org
Woocommerce

Spreaker 
RSS

Mailchimp
Mailerlite
Active Campaign

Later/Tailwind

Crator Studio FB

Tailwind/Pinterest

YouTube

https://oplotki.pl/
https://oplotki.pl/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.youtube.com/oplotki
https://www.youtube.com/oplotki
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/sklep/


Promocja - chętnie odpowiem na pytania

https://oplotki.pl/ 

 https://www.facebook.com/oplotki/ 

https://www.instagram.com/oplotki.pl/ 

https://www.youtube.com/oplotki 

https://pl.pinterest.com/oplotki/ 

https://oplotki.pl/podcasty/ 

https://oplotki.pl/newsletter 

https://oplotki.pl/ sklep

Pakamera
EtsyEventy

networking

Wordpress.org
Woocommerce

Spreaker 
RSS

Mailchimp
Mailerlite
Active Campaign

Later/Tailwind

Crator Studio FB

Tailwind/Pinterest

YouTube

PR -owiec

https://oplotki.pl/
https://oplotki.pl/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.youtube.com/oplotki
https://www.youtube.com/oplotki
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/sklep/


Promocja - chętnie odpowiem na pytania

https://oplotki.pl/ 

 https://www.facebook.com/oplotki/ 

https://www.instagram.com/oplotki.pl/ 

https://www.youtube.com/oplotki 

https://pl.pinterest.com/oplotki/ 

https://oplotki.pl/podcasty/ 

https://oplotki.pl/newsletter 

https://oplotki.pl/ sklep

Pakamera
EtsyEventy

networking

Wordpress.org
Woocommerce

Spreaker 
RSS

Mailchimp
Mailerlite
Active Campaign

Later/Tailwind

Crator Studio FB

Tailwind/Pinterest

YouTube

PR -owiec

osobiście

https://oplotki.pl/
https://oplotki.pl/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.facebook.com/oplotki/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.instagram.com/oplotki.pl/
https://www.youtube.com/oplotki
https://www.youtube.com/oplotki
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://pl.pinterest.com/oplotki/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/podcasty/
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/newsletter
https://oplotki.pl/sklep/


Dużo? ... No właśnie! Potrzebny system!

Aby się nie ZArobić



Klient!

TY!

Przemyś,
czy na
pewno?!

Co przychodzi Ci najłatwiej?
TREŚĆ
vs.
Dystrybucja!
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Przemyśl, co dalej... 

Jak to wygląda u Ciebie?
TREŚĆ
vs.
Dystrybucja!



Przemyśl, co dalej... 

Jak to wygląda u Ciebie?
TREŚĆ
vs.
Dystrybucja!
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TREŚĆ
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Przemyśl, co dalej... 

Jak to wygląda u Ciebie?
TREŚĆ
vs.
Dystrybucja!

SEO



Potraktuj
te
narzędzia
jako
wizytówkę
w sieci!

Jak to wygląda u Ciebie?
TREŚĆ
vs.
Dystrybucja!



Jak z powodzeniem
sprzedać rękodzieło

przed świętami?

Sukces?
A co to w ogóle znaczy?



Sposoby na kalkulację opłacalności przedsięwzięcia

Warto jasno określić sobie potrzeby - oszczędzamy czas i energię

"dorobienie" do stałego źródła zarobku

utrzymanie siebie/swoich potrzeb/rodziny

utrzymanie organizacji, która rośnie



Trzeba zaprzyjaźnić się z EXCELem

Warto jasno określić sobie potrzeby

koszty 

przychody

dochód

https://oplotki.pl/produkt/handmade-hobby-czy-biznes-kurs/

https://oplotki.pl/produkt/handmade-hobby-czy-biznes-kurs/


NO TO STARTUJEMY:) 

Przegląd sposobów zarabiania na rękodziele (na bazie OPLOTKI) 

Sprzedaż produków, półproduktów

Usługi - warsztaty stacjonarne, specjalistyczne pokazy rękodzieła itp.

On-line

NARZĘDZIA ZARABIANIA w BRANŻY HANDMADE

Ż



Sprzedaż produków, półproduktów

NARZĘDZIA ZARABIANIA w BRANŻY HANDMADE



Usługi - warsztaty stacjonarne, specjalistyczne pokazy rękodzieła itp.

NARZĘDZIA ZARABIANIA w BRANŻY HANDMADE



On-line
kursy rękodzieła

warsztaty rękodzieła

podcast/YT/FB/IG/blog/public speaking

NARZĘDZIA ZARABIANIA w BRANŻY HANDMADE



Sprawdzaj, co działa!

Aby się nie ZArobić



Idea podróży klienta

Handmade
Hobby czy

Biznes

 AKADEMIA 
Rękodzielnika

Kursy 
rękodzieła 
on-line S

Warsztaty
rękodzieła

Produkty
materiały
handmade

MASTERMIND

Bezpłatne pokazy

Pokochaj
Wycenę

Rękodzieła

Pakiet
Prawny

Newsletter Bezpłatne webinary/warsztaty/konferencje

Warsztaty 
rękodzieła

online

 1-1 biz mentoring 
 

ZESPÓŁ

Stowarzyszenie OPLOTKI
-zewnętrzne finansowanie warsztatów
-projekty promujące polskie rękodzieło 

U Ciebie?
-produkt + materiały?
-produkt + warsztaty jego tworzenia
-produkt + kanał YT
i wiele innych!

w OPLOTKI

Pinterest



STRATEGIA

Narzędzia
Akcja

KLIENT



STRATEGIA

Narzędzia
Akcja

KLIENT SPRAWDZAJ



A razem jest po prostu 
łatwiej ;) 

 
czyli...

 

Pomnożysz, dzieląc!



Sięgam po wsparcie!
Online MBA - Sigrun

Aby się nie ZArobić

Międzynarodowe
mastermindy

które skraca mi drogę i
oszczędza kosztownych wpadek

Kursy i Programy online i offline

PYTAM KLIENTKI!!!

Money Bootcamp
Financial Freedom University...



Daję wsparcie!
Online MBA - Sigrun, Akademia Rękodzielnika 

Aby się nie ZArobić

Polskie mastermindy na międzynarodowym
poziomie

które skraca innym drogę i
oszczędza kosztownych wpadek

Kursy i Programy online i offline
(oplotki/sklep + Biznesowe (o)plotki i warsztaty)

PYTAM KLIENTKI!!!



Przegląd platform, narzędzi i wniosków 
(na bazie OPLOTKI)

O czym dokładnie było dzisiaj...

Recycling, czyli zrób raz, dystrybucja w nieskończoność

"Pomnożysz dzieląc się" -

Mindset shift

dokładaj, jak jesteś
gotowa/możesz delegować

wybierz format najlżejszy dla CIEBIE!

Co to znaczy SUKCES dla mnie - finansowo/
w zakresie tego, co lubię robić i jak (co będę
delegować)
podróż klienta
wsparcie /kwestionowanie status QUO

Akademia cyfrowej rzemieślniczki"

Narzędzia



Zapraszam do kontaktu
mailowego 

Dziękuję 
za poświęcony czas

i



Tutaj idea OPLOTKI 
w formie 
15-minutowej mowy:

https://www.youtube.com/watch?v=li6l63zSSx0

Agnieszka
Gaczkowska
TEDx
YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=li6l63zSSx0


Tutaj historia OPLOTKI 
w formie książki:

https://oplotki.pl/ksiazka/

https://oplotki.pl/ksiazka/


Pamiętaj, że treści zawarte w tej prezentacji objęte są prawami autorskimi. 
Zanim użyjesz - zapytaj o zgodę.


