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LifeWave chce Ci pomóc rozwijać biznes, a jednym z narzędzi, które możesz do tego 
celu wykorzystać są webinaria. Webinaria to świetny sposób, aby...

• Pozostać w kontakcie ze swoim zespołem

• Przeszkolić nowych członków 

• Zainteresować potencjalnych klientów 

Organizacja webinarium przynosi ogromne korzyści, a niniejszy artykuł pokazuje, jak je 
wykorzystać, aby rozwinąć swoją sieć i rozbudować biznes marzeń.   

CZYM JEST WEBINARIUM?
Webinarium to prezentacja wideo, która zachęca do interakcji pomiędzy organizatorem 
i uczestnikami. Webinarium to połączenie słów „seminarium“ oraz „sieć web“, 
oznacza więc, że jest to seminarium edukacyjne, które odbywa się online. Webinaria 
dają organizatorom możliwość przekazywania swojej wiedzy innym i są często 
wykorzystywane jako kanały komunikacji sprzedażowej. Webinarium powinno trwać 
ok. 20-30 minut, aby uczestnicy mogli wziąć w nim aktywny udział. Zwykle jest to 
wydarzenie interaktywne, angażujące wszystkich uczestników – najczęściej są to sesje 
pytań i odpowiedzi. Chociaż długość webinarium zależy od materiału, który prezentujesz 
oraz celu, jaki chcesz osiągnąć, to nie powinna przekraczać godziny.   

CELE WEBINARIUM
Celem webinarium jest zachęcenie Twojej widowni do działania - rejestracji w 
LifeWave, zakupu nowego produktu, wykorzystanie nowego narzędzia biznesowego 
lub przekonanie do pewnego punktu widzenia. Webinarium daje uczestnikom energię 
na przejście do kolejnego etapu. Wzmacnia również zaangażowanie i może napędzać 
zespół do budowania biznesu poprzez jednoczenie podobnych osób, które mają 
możliwość udziału w dyskusji na temat biznesu. 

Webinaria do świetne narzędzie, które powinien wykorzystywać każdy specjalista ds. 
marketingu sieciowego, aby osiągnąć swoje cele biznesowe. 
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ORGANIZACJA WEBINARIUM   
Istnieją różne platformy do organizacji webinariów, np. GoToWebinar, Zoom, Google 
Hangouts, EverWebinar czy WebinarJam. 

Każda z tych platform pozwala Ci transmitować webinarium na żywo oraz przesyłać 
nagrania uczestnikom po jego zakończeniu. Ceny na platformach różnią się, więc musisz 
sprawdzić, która z nich spełnia Twoje oczekiwania.   

• Bez względu na wybór platformy, możesz zawczasu zaplanować swoje webinarium. 

• Utwórz link, który można udostępnić uczestnikom z wyprzedzeniem. 

• Poproś uczestników o rejestrację przy pomocy przesłanego linku. Gdy to zrobią, 
otrzymają e-mail z potwierdzeniem danych dotyczących webinarium. 

• Wiele platform umożliwia dodanie szczegółów webinarium do kalendarza.  

PLANOWANIE WEBINARIUM
Cotygodniowe webinarium dla nowych członków:   

Webinarium dla nowych członków zespołu powinno odbywać się co tydzień. Jako że 
będzie to pierwsze webinarium nowego członka, powinno być proste i zwięzłe. Podczas 
tego webinarium należy przedstawić „Prezentację wstępną dla nowych członków“, aby 
zapoznać ich z firmą, produktami i możliwościami biznesowymi. Prezentację Power Point 
można pobrać z Biblioteki sukcesu LifeWave.

Cotygodniowe webinarium szkoleniowe dla nowych członków:   

Webinarium dotyczące konta Back Office, składania zamówień oraz dostępnych 
produktów powinno odbywać się co tydzień. Celem tego webinarium jest przekazanie 
nowym członkom narzędzi, dzięki którym szybko wdrożą się w biznes.     

Cotygodniowe webinarium na temat rozwoju biznesu:   

Webinarium pomagające wdrożyć się w biznes nowym członkom powinno odbywać 
się co tydzień. Podczas takiej sesji należy opowiedzieć o wskazówkach dotyczących 
nawiązywania kontaktu z potencjalnymi klientami oraz wykorzystania mediów 
społecznościowych do rozwijania biznesu. Warto porozmawiać o ogólnych wskazówkach 
dotyczących marketingu sieciowego. Podczas takiego webinarium należy wspomnieć 
o spotkaniach i telekonferencjach z potencjalnymi członkami oraz jak te narzędzia 
wykorzystywać. 
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PROMOCJA WEBINARIUM    
Przygotuj listę strategii, które chcesz wykorzystać w celu rozpowszechnienia informacji o 
nadchodzącym webinarium. Poniżej znajdziesz kilka pomysłów: 

• Informacja w mediach społecznościowych

• Stworzenie reklamy/posta promocyjnego w mediach społecznościowych

• Stworzenie udostępnienie w mediach społecznościowych jednominutowego 
zwiastuna, w którym opowiesz o tym, czego uczestnicy dowiedzą się podczas 
webinarium.

• Wysłania wiadomości e-mail do swoich kontaktów

• Jeśli wysyłasz biuletyn informacyjny, zamieść w nim link rejestracyjny

• Prześlij ulotki potencjalnym uczestnikom

• Udostępnij informację na swojej stronie internetowej/blogu

• Wyślij do swoich kontaktów wiadomość SMS

Jeśli masz planujesz zorganizować serię tego typu wydarzeń, nie zapomnij podać daty 
kolejnego webinarium na zakończenie bieżącego, aby uczestnicy zaznajomili się z 
harmonogramem.   

WSKAZÓWKI PRZED WEBINARIUM
Wybierz odpowiednią lokalizację

Gdy transmitujesz wideo na żywo nie chcesz, aby wydarzyło się coś niespodziewanego, 
co odwróci uwagę uczestników od tego, co mówisz. Wybierz dobrze oświetlone 
pomieszczenie i upewnij się, że nikt nie będzie Ci przeszkadzać. Jeśli masz taką 
możliwość, wybierz pomieszczenie w jednolitym kolorze i unikaj nieuporządkowanych 
miejsc.      

Uporządkuj swój pulpit

Jeśli planujesz udostępnić swój ekran innym uczestnikom webinarium, warto jest 
uporządkować swój pulpit. Wszyscy będą widzieli Twój ekran, więc informacje prywatne 
lub rozpraszające uwagę nie powinny być widoczne.   

Korzystaj ze sprzętu dobrej jakości

Słaba jakość dźwięku lub wideo może wpłynąć na jakość webinarium. Zainwestuj w 
dobrą kamerę i mikrofon, zanim zorganizujesz pierwsze webinarium.  

Patrz w kamerę

Gdy patrzysz prosto w kamerę, wydaje się, że patrzysz prosto na uczestników. W 
ludzkiej naturze leży to, że chcesz patrzeć na osobę, która do Ciebie mówi lub na Ciebie 
patrzy.
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Mów powoli

Staraj się mówić spokojnie i wyraźnie. Być może będziesz zdenerwowany/-a, przez co 
możesz mówić szybciej, jednak jeśli świadomie będziesz mówić wolniej, to przekażesz 
informacje w klarowny sposób.    

Rozpocznij i zakończ webinarium o czasie

Upewnij się, że webinarium rozpocznie się o ustalonej godzinie. Uczestnicy zaplanowali 
sobie ten czas, więc wszelkie opóźnienia lub przedłużenie webinarium będzie frustrujące 
dla uczestników.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WEBINARIUM
Wymyśl chwytliwy tytuł

Chcesz, aby ludzie rejestrowali się na webinarium i byli podekscytowani tym, co chcesz 
im przekazać. Jeśli chcesz przeprowadzić szkolenie produktowe, nie nazywaj go po 
prostu „Szkoleniem produktowym X39™“. Przyciągnij uwagę bardziej chwytliwą nazwą, 
np. „Odkryj tajemnicę szybkiego powrotu do zdrowia“.   

Zorganizuj comiesięczne spotkanie zespołowe

Musisz być w stałym kontakcie ze swoim zespołem. Budowanie silnego zespołu 
to jedyny sposób na osiągnięcie sukcesu w marketingu sieciowym, a organizacja 
comiesięcznych webinariów to szansa na motywowanie, szkolenie i informowanie 
swojego zespołu bez względu na ich lokalizację. 
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Wydarzenia wirtualne   

Webinaria to tani sposób na organizację spotkania bez konieczności wychodzenia z 
domowego zacisza. Takie spotkanie pozwala organizatorowi przedstawić możliwości 
biznesowe, jednocześnie omijając koszty organizacji tradycyjnej konferencji w hotelu. 
Ta oszczędna metoda jest świetną opcją dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją 
przygodę z LifeWave i jeszcze nie mają dodatkowych środków na organizację takiego 
wydarzenia.   

Wyślij nagranie

Nie każda zarejestrowana osoba ma możliwość udziału w webinarium. Przesłanie 
wiadomości e-mail po zakończeniu webinarium wraz z linkiem do nagrania jest świetnym 
sposobem na przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym. Możesz również 
dodać nagranie do swojej grupy na Facebooku lub na stronę YouTube. Wideo może 
stanowić materiał szkoleniowy dla nowych i przyszłych członków Twojego zespołu.   

Przeznacz czas na pytania uczestników

Zawsze zostaw 10-15 minut na zakończenie webinarium, które będą przeznaczone na 
pytania uczestników. Uczestnicy mogą przesyłać pytania przez platformę, a ty możesz 
odpowiedzieć na nie wszystkim uczestnikom. Jeśli ktoś ma dodatkowe pytania, zawsze 
możesz umówić się z nim na rozmowę w późniejszym terminie.   

Wezwanie do działania

Zawsze musisz przygotować zadanie dla osób uczestniczących w webinarium. Może to 
być zakup produktu, pobranie aplikacji lub nawoływanie do rozwoju biznesu. Chcesz, 
aby po zakończeniu webinarium ludzie mieli motywację do wypełnienia zadania. 
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