ODCINEK 4
Siłownia ONLINE?
Gość: Mateusz Stypułkowski
Czołem Podtlenkowiczu!
Jeśli to czytasz to zapewne jesteś w trakcie lub po wysłuchaniu naszego już 4
odcinka podcastu. Tym razem po raz pierwszy i na pewno nie ostatni
zaprosiliśmy gościa specjalnego, znanego i lubianego sportowca, właściciela sieci
siłowni Human oraz profesjonalnej akademii szkoleniowej PTA, założyciela spółki
Biznesland, człowieka określanego jako łódzki Midas - Mateusza Stypułkowskiego
Porozmawialiśmy z nim o tym jak poradził sobie z faktem, że praktycznie jednego
dnia wszystkie jego biznesy zostały odgórnie zamknięte.
Czy zamknął się w sobie? A może otworzył się na nowe możliwości?
Jak przenieść biznes działający OFFLINE do ONLINE?
Jak ekspresowo przekwaliﬁkować pracowników?
Jak porażkę przekuć na sukces?
Odpowiedzi na wszystkie te intrygujące pytania poniżej oraz w naszym materiale
AUDIO ;)

Daniel Marczak
CZŁOWIEK ORKIESTRA

Jak już wiecie celem nadrzędnym naszego podcastu jest
dzielenie się wiedzą, która może się przydać praktycznie
każdemu: małemu przedsiębiorcy, dużemu leniuchowi czy
średniemu sportowcowi.
Mateusz z racji bycia zawodowym Judoką lubi rzucać i
obalać, dlatego w naszej rozmowie OBALA MITY, a raczej
je doprecyzowuje:

1. BIZNES ROBI SIĘ PRZEZ KONTAKTY - tak, ale niekoniecznie wyłącznie
przez te rodzinne, polityczne czy natury gangsterskiej.
Kontakty, nie mylić z polskim „układy” to sieć relacji, które może budować każdy z
nas: jedni mają „przydatnych”znajomych ze szkoły, inni z treningów i nieważne czy
to piłeczka na orliku czy jiu jitsu w DOJO Macieja Studzińskiego (tak my się
poznaliśmy z naszym gościem), jeszcze inni „wyrobili sobie kontakty” na studiach
za granicą, w organizacji biznesowej typu BNI, w poprzedniej pracy czy podczas
dożynek. Każdy z nas jest w stanie wytworzyć owe kontakty, ba! Może nawet każdy
z nas je ma, tylko nie zdaje sobie z nich sprawy ;)

2. PIERWSZY MILION TRZEBA UKRAŚĆ - NIE, nie trzeba.
Żyjemy w czasach, w których potencjalnie najłatwiej jest zarobić pieniądze bo:
- możemy sprzedawać na cały świat i to zarówno nasze produkty jak i usługi, bo
przecież jest internet, ogólnoświatowa spedycja czy ﬁrmy, które za odpowiedni
procent nam w tym pomogą.
- możemy też kupować z całego świata i sprzedawać dalej z prowizją, co jest częstym
incydentem w Polsce w postaci tego, że ktoś kupi na Aliexpress i sprzeda 3x drożej na
polskim Allegro, może już teraz nie jest to tak prosta droga jak kiedyś, ale idealnie
ilustruje mechanizm.
- kiedy jesteśmy ekspertem w danej dziedzinie możemy zarabiać na konsultacjach tu
idealnym przykładem niech będzie Jakub Bączek - trener mentalny, ten dzięki,
któremu Polscy siatkarze sięgnęli po złoto w 2014 r. Fenomenalny przykład gościa,
który pomaga innym korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, wśród jego
oﬁcjalnych (bo o wielu nie może mówić publicznie) klientów znajdziemy Huberta
Urbańskiego czy Mateusza Kusznierewicza, a podobno godzina jego konsultacji
kosztuje 17 000 pln, a kalendarz jest zapchany jak marszałkowska w godzinach
szczytu przed pandemią.

Bartek Janiszewski
Mateusz powiedział więcej mądrych słów podczas
naszego programu niż niejeden polityk kłamstw w trakcie
całego sezonu ichniejszych rozgrywek, dlatego też
jestem Ci wdzięczny za to, że słuchasz i czytasz nasze
materiały.

Mam nadzieję, że w efekcie tego chociażby 1 osobie pojawi się uśmiech
na twarzy lub żaróweczka nad głową pt.: „hmm, może i ja tak spróbuje?”.
A skoro jesteśmy przy próbowaniu to Mateusz podrzucił nam bardzo
ciekawe narzędzia do prowadzenia własnej telewizji! Tak to Social Media,
ale w połączeniu z programami:
Whereby - aplikacja do spotkań online. W darmowej wersji otrzymujemy
1 “pokój” w którym mogą rozmawiać ze sobą 4 osoby.
- masz możliwość sharescreena (dzielenia ekranu)
- możesz zamknąć wirtualny pokój, żeby nikt niepowołany nie przerwał
Waszego spotkania!
- chat, na którym może napisać coś ważnego, wkleić np. link.
Sprawdź: Jak rozpocząć z Whereby?
Poradnik w języku angielskim, jednak przeglądarka Chrome oferuje szybkie tłumaczenie
całości na język polski

OBS Studio - bezpłatny program do nagrywania ekranu, ale również
do prowadzenia relacji na żywo np. na facebooku. Daje możliwość:
- nagrywania siebie
- nagrywania ekranu z małym okienkiem, które możesz dowolnie umieścić
w dowolnym miejscu
- dodania logo lub innych elementów graﬁcznych, które będą widoczne
cały czas na nagraniu
- w czasie jednego nagrania przełączania się na różne ekrany
Sprawdź: OBS poradnik - jak za darmo robić transmisje live?
Dzięki raz jeszcze i pamiętaj!
Nie przegrywasz - Uczysz się!

