m różni się biznes od hobby, że do biznesu przyciągasz
by gotowe zapłacić za Twoje produkty. W hobby wystarczy
a i kilku zachwycaczy.

Weryfikacja pomysłu na biznes
1. Czy mój pomysł na biznes rozwiązuje jakiś palący problem konkretnej grupy osób?

Nie interesuje nas kupno lodówek.
Jesteśmy Eskimosami!

Mieszkamy na Arktyce, lodu mamy od
cholery i ciut ciut!!!

Weryfikacja pomysłu na biznes.
2. Czy ktoś już ma taki biznes, już to robi? Jeśli tak, to z jakim skutkiem?

Ciekawe dlaczego nikt
jeszcze nie otworzył na
Saharze budki z lodami?

Nie bój się być pierwsza!
Joanna Suchocka, jako pierwsza osoba uczy inne
kobiety, jak tworzyć, sprzedawać i zarabiać na
wydarzeniach w realu – konferencjach, warsztatach,
szkoleniach.
Przedtem nie było nikogo takiego choć
zapotrzebowanie było.
Tak czasem jest i to jest świetne. Możesz zostać
pionierką!

Weryfikacja pomysłu na biznes.
3. Czy ten pomysł jest związany wyłącznie z chwilową modą, czy jest ponadczasowy?
Stworzyłam kurs z obsługi Naszej klasy.
To był szał, ale okazało się wkrótce, że
tylko chwilowy i musiałam zmienić
pomysł na biznes i produkty.

Kurczę! Kursy z obsługi Facebooka też
wymagają ciągłych aktualizacji…

No to super! Klienci będą stale wracać do Ciebie i dokupować
aktualizacje na temat obsługi FB. Nigdy nie zabraknie Ci
klientów!
W czym problem?
Problem jest w tym, że mam dziecko niepełnosprawne i nie
chcę angażować tyle czasu na ciągłe aktualizowanie mojego
kursu. Wolę zrobić coś raz, a potem przez dłuższy okres czasu
sprzedawać to w niezmienionej formie.

Weryfikacja pomysłu na biznes.
4. Czy ten pomysł na biznes ma w sobie potencjał na lejek sprzedażowy?

Mogę zacząć od kursów PDF, a potem zrobić z tego
książkę czy e-book.
A potem jeszcze kurs online, dograć filmy, PDF posłużą
jako zeszyty ćwiczeń.

➢ Sprawdź, czy Twój pomysł może posłużyć do
zbudowania lejka sprzedażowego?
➢ Czy możesz zacząć od małych projektów, które
będą kolejnymi krokami do produktu
właściwego?
➢ Zobacz, czy wszystko układa się w inteligentną
układankę.

Przykład z mojego biznesu.
Bezpłatne wyzwanie – Asertywna WomanPower – jako lead magnet
Produkt płatny – video szkolenie Wilk w owczej skórze.

Nagrania webinarów z wyzwania + Wilk w owczej skórze = produkt pełny płatny

Asertywność w biznesie + Wilk w owczej skórze – jako BONUS do Sales Funnel
Masterclass podnoszący jego wartość i skuteczność

Weryfikacja pomysłu na biznes
5. Czy widzę coś, co mogłabym robić inaczej niż robi to moja konkurencja?
Agata uczy kobiet biznesu, ale
wplątuje w to fazy księżyca,
medytacje, karty, techniki
zaczerpnięte z buddyzmu. Przyciąga
do swojego biznesu szamanki,
joginki, tzw. Biznesy z duszą.

Marta uczy kobiety biznesu, ale
wplątuje w to techniki znane w
UK. Dużo słodzenia, chwalenia,
sprawiania wrażenia bogactwa,
globalności, dużej pewności
siebie itd.

Wszystkie pomagamy kobietom
budować biznesy. Każda ma
swój unikatowy sposób.

Vika uczy kobiety biznesu, ale wplątuje w to
bardzo dużo konkretu. Sprowadza na ziemię,
uczy liczyć i zabrania wróżyć z fusów. Nie mili
się, nie kupuje klientek pochlebstwami tylko
mówi jak jest. Niektórzy nazywają ją katem
biznesu. Studentki mają nieprzeciętne wyniki.

I absolutnie wszystkie mamy
swoje grono psychofanek i
lojalnych klientek.

Weryfikacja pomysłu na biznes
6. Czy ten biznes oparty jest na tym co kocham? Na mojej pasji?
Nie lubię mieć kontaktu z ludźmi, ale jest takie duże
zapotrzebowanie na konsultacje online 1 na 1.
Można na tym super zarobić!
Trudno! Nie lubię, ale przynajmniej będę miała
pieniądze.
6 miesięcy później…
Czuję się taka wypalona, zmęczona. Mam dość! To nie jest warte
tych pieniędzy. Nie wiem czy w ogóle chcę mieć swój biznes, jak
ma to tak wyglądać…

Biznes oparty na tym, co kochasz
pomoże Ci chętniej wstawać z łózka
i działać nawet, gdy masz spadek
energii, wena wyjedzie na długie
wakacje zapominając Ciebie zabrać
ze sobą.
Łatwiej będzie Ci zmotywować się i
zachęcić do podjęcia działań nawet
tych nudnych, mało zabawnych czy
trudnych.

Weryfikacja pomysłu na biznes
7. Czy ten biznes pozwoli robić mi to, w czym jestem świetna?
Twoje artykuły są świetne.
Powinnaś pisać książki.

Masz niesamowity zmysł
estetyczny, byłabyś
świetną graficzką!

To niesamowite, ze potrafisz każdym
telefonem czy aparatem fotograficznym
robić tak znakomite zdjęcia. Powinnaś uczyć
innych, jak za pomocą tego, co mają pod
ręką robić takie fotografie!

Ale Ty się na tym kompletnie nie
znasz. Nie masz nic wspólnego z
psim fryzjerstwem!

Ale ja wolałabym uczyć poprzez kursy
online strzyżenia Yorków.
Kocham tę rasę!

Weryfikacja pomysłu na biznes
8. Czy ten biznes uwzględnia Twoje rzeczywiste ograniczenia?
Niepełnosprawność mojego dziecka pozwala mi
pracować z pełnym zaangażowaniem i skupieniem
zaledwie 2 godziny dziennie.

Prowadzenie 9 miesięcznej online szkoły rodzenia dla
kobiet z codziennymi spotkaniami live i
odpowiadaniem na każde zadane pytanie na grupie FB
będzie wymagać ode mnie o wiele więcej czasu i
energii. Ten pomysł odpada!

Ale te 2 godziny dziennie to wystarczający czas, by
stworzyć, a potem sprzedawać kurs online - joga dla
kobiet w ciąży pomagający w odprężeniu się,
zlikwidowaniu bólów pleców i przygotowaniu ciała do
porodu.

Pamiętaj! To biznes dostosowujesz do swojego
stylu życia, pragnień i możliwości, a nie życie
układasz pod biznes.

Ale dlaczego? Misja Twojego biznesu.
Odpowiedź na pytanie: dlaczego chcesz to robić? jest najważniejsza, bo na niej opiera się misja
Twojego biznesu.
Wiadomo dlaczego! Chcę zarabiać, chcę mieć na
swoje potrzeby, na życie, chcę kupić dom, jeździć
na wakacje…

Intencje są najważniejsze. Jeśli za Twoim
biznesem kryje się wyłącznie kasa, nie masz
szans na sukces.

Chciałabym, żeby na świecie było więcej szczęśliwych dzieci,
które doświadczają mądrej miłości swoich rodziców. Dlatego
chcę stworzyć kurs online dla rodziców z dyscypliny pozytywnej.
I chcę na tym zarabiać.

Twój biznes ma rozwiązywać problemy Twojej
grupy i zarabiać dla Ciebie. W takiej właśnie
kolejności. Jeśli pomagasz, a nie zarabiasz to
okradasz siebie i swoje dzieci. Jeśli zarabiasz, a
nie pomagasz okradasz innych.

Wierzę w świat, w którym…
Kobiety mają wybór dzięki niezależności
finansowej. Nie muszą być z dziadem czy
katem, bo nie mają dokąd odejść, za co
żyć.

Dzieci są wychowywane przez szczęśliwe, spełnione
mamy, pewne siebie i asertywne, wyznające zasadę
JA jestem OK, TY jesteś OK. Które potrafią pomagać
rozwijać skrzydła swoim dzieciom. Wspierać ich
talenty, mocne strony.

Kobiety wzajemnie sobie pomagają, wspierają się, są lojalne i
solidarne zamiast skakać sobie do oczu i pluć zawiścią.

Rządzi sprawiedliwość, a gdy jej brakuje ma się środki do
tego, by o nią walczyć, upominać się czy sięgać.

Moją misją jest…
Pomaganie kobietom budować biznesy online, które
napełniają ich serca radością, a portfele pieniędzmi.

Po to, żeby miały więcej czasu na samorealizację w
innych płaszczyznach życia – zadbanie o ciało, duszę,
umysł, emocje. A także na spędzanie czasu z rodziną i
dziećmi na przyjemnościach, a nie przykrych
obowiązkach.

Po to, żeby miały poczucie bezpieczeństwa, którym mogłyby się
dzielić ze swoimi dziećmi. Wolność wyboru, by nie zgadzały się
na rzeczy, sytuacje i związki, które je niszczą.

Po to, żeby odzyskały siłę sprawczą, wzięły
odpowiedzialność za swoje życie i poczuły radość, jaką
daje decydowanie o samej sobie.

➢ Pobierz PDF – workbook – który pomoże Ci znaleźć Twój pomysł na biznes.
➢ Wypełnij bardzo dokładnie wszystkie ćwiczenia, odpowiedz na wszystkie pytania – to może być trudne,
ale nie poddawaj się, bo od tego zależy przyszłość Twojego biznesu i tego, czy napełni on Twojej serce
radością, a portfel pieniędzmi.
➢ Nie śpiesz się! – pośpiech to bardzo zły doradca. Zaangażujesz 10%, 10% wyciągniesz (lub nawet mniej).
➢ Koniecznie wejdź na grupę Smart Business Club™, która jest integralną częścią tego kursu i pod postem z
zadaniem opisz swój pomysł na biznes.
➢ Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pytaj śmiało. Jestem tu po to, żeby Ci pomóc! Na grupie stworzyłam
przyjazne i bezpieczne środowisko (są na niej wyłącznie Studentki), żebyś mogła bez obaw i krępowania
uzyskać pomocy ile chcesz i potrzebujesz.

Działaj i odważnie buduj swoje imperium online!
Vika Nova

