
TWOJA�ROZPOZNAWALNOŚĆ

Jeśli dzisiaj wpiszę w google moje imię i nazwisko to znajdę dokładnie to,
co chciałabym zobaczyć na mój temat. 

Codziennie robię coś konkretnego w temacie budowania mojego wizerunku
w sieci.

Mam swoje miejsce w sieci / w social mediach, w którym dzielę się moją
wiedzą i doświadczeniem (uwaga nie ofertą!).

Mam gotową strategię moich działań, zwiększających moją widoczność,
wiem gdzie i jak działać.

Na mojej stronie www bardzo łatwo można znaleźć moją ofertę i opis tego,
w czym pomagam klientom. 

Mam gotowy nagłówek. Wiem jak się przedstawić, aby inni zapamiętali
moją osobę na dłużej

Znam mój wyróżnik, wiem czym moje działania różnią się od konkurencji,
co takiego innowacyjnego proponuję w mojej ofercie.

Mam sprecyzowaną misję życiową, która daje mi energię do działania.

Mam opisaną grupę moich odbiorców i wiem do kogo kieruję mój przekaz.

Mam zdefiniowane wartości i wiem, co jest dla mnie ważne w biznesie                  
i w życiu

Mam swoją społeczność, z którą rozmawiam, która mnie zna i wie
dokładnie czym się zajmuję i jaką mam ofertę 
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TEST

CO�DALEJ?

SPRAWDŹ�WYNIK

Wpisz cyfrę od 1 do 10 (1 to ocena najniższa, 10 najwyższa)



ZMĘCZYŁAŚ�SIĘ?

Mogłoby być lepiej;-) Czas zabrać się do pracy. Zastanów się od czego
zacząć, czy masz plan działania, czy masz z kim pracować, czy wokół Ciebie
są osoby, które będą Cię w tym wspierały? Jeśli dopiero zaczynasz swoją
przygodę z wizerunkiem w sieci, odezwij się, z przyjemnością podpowiem
jak to zrobić skutecznie.

Nie spoczywaj na laurach. Trzymam kciuki za dalsze działania. Pamiętaj
jednak, że nawet nowy samochód prosto z salonu wymaga regularnego
przeglądu i zawsze można podnieść jego wartość dodatkowymi
elementami wyposażenia. Chętnie popracuję z Tobą nad ulepszeniem
Twojej widoczności i rozpoznawalności.

Dobrze, choć jestem przekonana, że możesz dopracować jeszcze kilka
elementów. Trening czyni mistrza, nie bój się eksperymentować, 
próbować i co najważniejsze działać. Wróć jeszcze raz do pytań i poszukaj
na spokojnie odpowiedzi, jak możesz coś zmienić i uzyskać wynik bliżej
100%, a uwierz, że to jest możliwe! 

C o p y r i g h t  b y  E m i l i a
B a r t o s i e w i c z  B r o ż y n a

0 - 41 

42 - 71 

82 - 110

NIKT�NIE�MÓWIŁ,�
ŻE�BĘDZIE�ŁATWO:-)

CHCESZ�POPRACOWAĆ�INDYWIDUALNIE?�
Napisz:�info@imagineyourself.pl

DOŁĄCZ�DO�MOJEJ�GRUPY�
I�DZIAŁAJ!

FB�/�Zamień�anonimowość�w
rozpoznawalność


