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Czego nie mówią twórcy 
produktów cyfrowych?

Czy wiesz, jakie kwoty twórcy kursów online czy też e-booków 
przeznaczają na wsparcie prawne podczas kampanii sprze-

dażowych? Skoro nie wiesz, nigdy o tym nie słyszał_ś, to pewnie 
tych kosztów nie ma – jak sądzisz?

Dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie – zapraszam Cię do zapo-
znania się z całym materiałem, ponieważ jego elementy są częścią 
mojej usługi „Konsultacje na start”, którą oferuję przedsiębior-
com; zazwyczaj monetyzuję tę wiedzę, a  dzisiaj chcę Ci ją udo-
stępnić za darmo, w ramach tego krótkiego materiału. Z pewno-
ścią dowiesz się wielu interesujących rzeczy związanych z tym, co 
rzeczywiście wchodzi w koszty powstania kursu online czy e-bo-

oka. Część z tych wydatków może być dla Ciebie sporym 
zaskoczeniem!
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Kim jestem?

Zanim jednak przejdę do meritum, przedstawię Ci się – bo przecież 
nie musieliśmy poznać się wcześniej. Nazywam się Kasia Krzywic-
ka, jestem prawniczką, przedsiębiorczynią i własną szefową. To, co 
mnie - mam nadzieję - wyróżnia i tworzy taką unikalną wartości, to 
fakt, że wspieram twórców kursów online czy też e-booków w reali-
zacji ich biznesowych celów. Co to oznacza? Tworzę umowy, wdra-
żam RODO, dbam o  bezpieczną bazę newsletter i  wszystkie inne 
aspekty formalne, które może niekoniecznie stanowią przyjemność 
dla przedsiębiorców, a które także są potrzebne. To, co jest moim 
ogromnym przywilejem i zaszczytem, to fakt, że w związku z moją 
pracą zawodową mogę towarzyszyć w  procesach sprzedażowych 
moich przedsiębiorców. Zarówno tych, którzy osiągają przychody 
na poziomie kilkuset tysięcy (a nawet milionów) złotych, jak i tych, 
którzy może mają mniej spektakularne, ale także satysfakcjonują-
ce wyniki. Bardzo lubię obserwować także przedsiębiorców, którzy 
z  różnych względów nie dotarli do momentu sprzedaży swojego 
e-produktu albo których sprzedaż nie poszła zgodnie z  planem. 
Dzisiaj moimi wnioskami, tym zapleczem, chcę się z Tobą podzielić.
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Czego nie mówi się o e-produktach?

Moglibyśmy teraz przeprowadzić małe ćwiczenie – zamknij 
oczy i  pomyśl o  tym, co kojarzy Ci się z  hasłem „kampa-

nia sprzedażowa”. Masz to już? Pewnie w  Twojej głowie pojawi-
ły się obrazy związane z  bazą newsletter, z  pięknymi grafikami, 
dopracowane w  każdym szczególe kampanie reklamowe, super 
treści w danym kursie online czy e-booku, wsparcie grafika, być 
może Wirtualna Asystentka... Może pomyślał_ś też o przykładach 
twórców internetowych, którzy odnieśli naprawdę spektakular-
ne sukcesy w sprzedaży produktów cyfrowych? Może pojawiła się 
w Tobie nadzieja, że i Twoja rzeczywistość może się zmienić, że Ty 
też możesz wydać produkt elektroniczny, kurs, e-book, świetnie 
go sprzedać, dobrze zainwestować i dalej będzie już jak w bajce – 
wszystko będzie pięknie, Ty będziesz szczęśliw_, i tak dalej.

Jest jeszcze jednak pewna część tworzenia e-produktu, o której 
się za dużo nie mówi – być może nie jest tak bardzo atrakcyjna, 
jak właśnie ogromne wyniki sprzedażowe, obliczanie kwoty netto, 
brutto, liczenie zysku. Jest to tak zwane zaplecze – choćby umowy 
podpisywane ze współtwórcami (jeśli autor decyduje się tworzyć 
z  koleżanką czy kolegą), dzielenie praw autorskich, wybieranie 
wydawcy. To tylko jeden z przykładów – chcę Ci pokazać, że to, co 
widzimy, to tylko efekt pracy – nie zaplecze, nie trudne decyzje 
biznesowe, nieraz wymagające wsparcia prawnika, z którymi wią-
że się wydanie produktu elektronicznego. To, że tego nie widać na 
zewnątrz, to nie oznacza, że tego nie ma, że nie jest ważne!
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Czasami obserwuję twórców i  ich podejście, sposób działania 
i  mam swoje wnioski na temat tych przedsiębiorców, których 
znasz pewnie z  podcastów czy wywiadów, programów, którzy 
przedstawiają swoje naprawdę imponujące wyniki sprzedażowe – 
o tych, których wyniki nie są aż tak ogromne, pewnie nie słyszysz 
aż tyle. Żyjemy raczej w  kulturze sukcesu, a  nie porażki – nikt 
nie nagrywa materiałów, w których mówi, że miał założenie, że 
sprzeda kurs za 30 tysięcy złotych, a poniósł koszty w wysokości 15 
tysięcy i nic nie zarobił. To są rzeczy, o których się nie mówi – a ja 
chciałabym dzisiaj się nimi z Tobą podzielić.

Tak jak wspomniałam, wspieram twórców prawnie w  zakresie 
tworzenia e-produktów. Mam kilka wniosków dotyczących tego, 
co ich od siebie odróżnia – tych, którzy odnoszą ogromne sukce-
sy i tych, którzy nie mogą się pochwalić tak spektakularnymi re-
zultatami. Podzieliłam je na cztery grupy – dobre przygotowanie, 
know-how, właściwie ustawione priorytety oraz wsparcie zespołu 
i bliskich.

Dobre przygotowanie
Jeżeli chodzi o dobre przygotowanie, to mam tutaj na myśli róż-
ne checklisty, to, czym twórcy często się dzielą – na przykład po 
udanej kampanii sprzedażowej przedstawiają nam informacje od-
nośnie tego, jakie mieli zasoby, skąd czerpali wiedzę. Przygotowa-
nie marketingowe, strategiczne, określenie grupy docelowej, być 
może jakieś konsultacje strategiczne, które poprzedziły kampanię 

– często te elementy uznawane są za bardzo istotne i pomocne.

Know-how
Przedsiębiorcy odnoszący sukcesy mają też know-how, często 
wspierane przez zewnętrznych konsultantów, np. w zakresie za-
rządzania projektem. To osoby, które poprosiły o  wsparcie pro-
fesjonalisty, który poukładał cały proces tworzenia e-produktu 
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w  Asanę czy inny program. Często można trafić na specyficzne 
kursy online w tym zakresie – dające know-how i narzędzia, aby 
móc wypromować i sprzedać produkt z ogromnym sukcesem.

Priorytety
Kolejna kwestia to porządkowanie zadań i ustalanie priorytetów. 
Moim zdaniem to, co odróżnia tych przedsiębiorców, którzy od-
noszą sukcesy od tych, którym nie zawsze się to udaje, to fakt, że 
ci pierwsi często nie angażują wielu środków w rzeczy związane 
z estetyką: landing page, grafikę, logo, oddzielne strony sprzeda-
żowe stworzone przez utalentowanego programistę, na których 
brakuje tylko brokatu (bo mają wszystko inne). Skupiają się na 
uporządkowaniu ważnych kwestii, dbają o  prawa autorskie (na 
przykład w  związku z  myślą o  perspektywicznej sprzedaży fir-
my czy staraniu się o dofinansowania) – to są ludzie z pewnym 
doświadczeniem.

Miałam kiedyś do czynienia z  takim przedsiębiorcą, którego 
strona internetowa robiła naprawdę ogromne wrażenie – zgłosił 
się do mnie po regulamin i  okazało się, że szeregu innych rze-
czy nie uregulował, łącznie z tym, że podczas tworzenia tej strony 
www przez agencję marketingową pojawił się szereg problemów 
prawnych. W efekcie tego e-book w ogóle nie został dopuszczony 
do sprzedaży, bo tuż jej startem dostawca odciął przedsiębiorcy 
dostęp do strony internetowej! Takie rzeczy naprawdę się zdarza-
ją… Wydaje mi się, że gdyby ten przedsiębiorca przeznaczył poło-
wę budżetu wydanego na stronę internetową na konsultanta czy 
wsparcie prawnika, który wyjaśniłby, jak należy działać, to tych 
wszystkich problemów można było uniknąć.
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Wsparcie
Kolejna rzecz, której bardzo często nie widać przy e-produktach, 
to wsparcie zespołu oraz bliskich. Zdarza się, że przedsiębiorca 
osiąga naprawdę spektakularne wyniki sprzedażowe, chwali się 
dużym dochodem po odjęciu kosztów, natomiast nie podchodzi 
do tego na tyle transparentnie, żeby przyznać się, że nie tworzył 
sam stron internetowych, kampanii reklamowej, poniósł tylko 
koszty związane z  Facebookiem, ale nie z  ustawieniem samych 
reklam, bo jego ciocia, brat, mama czy on sam ma agencję marke-
tingową i właśnie tym się zajmuje. Nie ma potrzeby, żeby chwalił 
się, że podpisuje umowy z tą agencją marketingową – bo robi mu 
to bliska osoba. Czy to oznacza, że gdyby poszedł do zewnętrz-
nego konsultanta, to nie podpisałby umowy? Pozwoliłby na tak 
duże ryzyko? Pewnie nie! Tylko to właśnie jest ta część, której my 
nie widzimy. Tak samo jak nie widzimy, że grafiki tworzyła jedna 
osoba, opisy – druga, był w to zaangażowany korektor, redaktor, 
osoba od transkrypcji i tak dalej. O tym się raczej nie mówi – jeżeli 
przedstawia się te koszty, to ogólnie zebrane. 

Dlatego – w mojej ocenie – może w Tobie powstawać fałszywe 
przekonanie, że te e-produkty tworzy się samodzielnie, nie trze-
ba żadnych formalności, podpisywania umów, po prostu trzeba 
stworzyć i sprzedać z sukcesem.

Dlaczego mówię o  tych czterech elementach? W  mojej ocenie 
przygotowanie, know-how, właściwe priorytety oraz wsparcie 
budują Twoją odporność psychiczną podczas sprzedaży produk-
tu elektronicznego, która jest więcej niż ważna! Właśnie ta od-
porność sprawia, że na webinarze otwierającym sprzedaż jesteś 
pełn_ energii, przekonan_ do tego produktu, masz ogromną siłę, 
energię – taką, która jest Ci potrzebna do sprzedaży, promocji 
Twojego produktu cyfrowego. Zadbanie o odporność psychiczną 
odpowiednio wcześniej jest bardzo ważne – o to, żeby być przy-
gotowanym, znać checklisty, mieć know-how i  zewnętrznych 
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konsultantów tam, gdzie są potrzebni (chociażby księgową – jeśli 
chcesz sprzedawać także za granicę i dobrze rozliczać VAT), usta-
wić swoje priorytety i zabudżetować je odpowiednio, a także za-
dbać o wsparcie w tworzeniu produktu, bo samemu trudno jest 
działać i osiągać spektakularne efekty. Połączenie tych elementów 
zapewni Ci spokojny sen i  odporność psychiczną w  momencie 
sprzedaży.

Wierzchołek góry lodowej

To, o czym Ci teraz powiedziałam, pozwala mi sądzić, że jest coś 
takiego, jak góra lodowa kampanii sprzedażowych, coś, co my wi-
dzimy z zewnątrz, obserwując danego twórcę. Nawet jeżeli twórca 
transparentnie podchodzi do sprzedaży i  uczciwie mówi o  tym, 
jakie poniósł koszty, ile wydał na reklamę, ile zapłacił współpra-
cownikom, jakie podatki zapłacił, to są rzeczy, których i  tak po 
prostu nie widać podczas kampanii sprzedażowych. To, co widzi-
my – webinary, instakaruzele, kampanie reklamowe – jest przy-
jemne dla oka i może sprawiać wrażenie, że jest proste, nie wyma-
ga żadnych specjalnych umiejętności.

Prawda jest jednak taka, że pod tym wszystkim kryje się resz-
ta tej góry lodowej - dwa lub trzy razy większej objętości. Tam 
właśnie są klauzule lojalnościowe, zakazy konkurencji, NDA, kary 
umowne, licencje, przeniesienia praw autorskich, zasady współ-
pracy, zaginiona baza newsletter, nieuczciwy kontrahent, odstą-
pienie od umowy, polityka reklamacyjna – szereg istotnych kwe-
stii o których nie mówimy. Umyka nam to, wrzucamy wszystkie 
te kwestie do jednego worka albo są to zadania na tyle nieprzy-
jemne, że nie chcemy się nimi dzielić – to jednak nie znaczy, że 
nie musisz poświęcić im czasu i energii, bo są to rzeczy bardzo 
ważne i często stanowią podstawę tej góry lodowej, bez których 
to, co mieści się w wierzchołku, nie ukazałoby się. To, że widzisz 
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świetne video albo imponującą prezentację z grafikami, oznacza, 
że najprawdopodobniej stoją za tym odpowiednie umowy – patrz 
na efekty, mając w głowie właśnie metaforę góry lodowej. Wiara 
w iluzję może spowodować, że nie będziesz dobrze przygotowan_, 
nie będziesz dokładnie wiedzieć, o  co zadbać, co zabezpieczyć 
umową i będziesz czekać do ostatniej chwili, aż sam_ się sparzysz 

– a to naprawdę nieprzyjemna lekcja.
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W podziękowaniu za wytrwałość w zdobywaniu ze mną bizneso-
wej wiedzy mam dla Ciebie coś szczególnego – kliknij w przycisk 
poniżej, by zapoznać się z ofertą, którą dla Ciebie przygotowałam. 
Chcę pomóc Ci przejść przez proces wydawania legalnego pro-
duktu online bez stresu i niepotrzebnych kłopotów – tak, aby Twój 
e-book czy kurs online był nie tylko merytoryczny, ale i zgodny 
z prawem, a jego sprzedaż kojarzyła Ci się po latach z sukcesem, 
a  nie przykrym rozczarowaniem.

POZNAJ OFERTĘ

https://krzywicka.pl/oferta/

