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Wstęp 

 

Witaj w gronie ambitnych i przedsiębiorczych kobiet, zamierzających 

podbić rynek e-commerce! 

 

Skoro sięgnęłaś po tę książkę, to zapewne należysz do tej grupy osób, które 

cały czas się rozwijają, poszukują nowych rozwiązań, korzystają z doświadczeń 

innych osób, mentorów. Zatem już teraz gratuluję Ci podjęcia decyzji i działania, 

bo zakup tej książki jest pierwszym krokiem oraz przede wszystkim dowodem 

tego, że wzięłaś sprawy w swoje ręce. 

Napisałam tę książkę, aby pokazać Ci nieco odmienne podejście do 

tworzenia i uruchamiania własnego sklepu internetowego. Poradników w tym 

zakresie jest już na rynku przynajmniej kilkanaście, jednak to, co większość z nich 

cechuje, to bardzo techniczne podejście do tematu. Ja natomiast chciałabym 

pokazać Ci go od zupełnie innej strony, jako że jest to biznes jak każdy inny i 

podobnie jak inne działalności wymaga odpowiedniego przygotowania. 

 

Często spotykałam się w swojej karierze z kobietami, które chciały w końcu 

zacząć sprzedawać w Internecie, ale uważały, że ten temat lepiej od nich są w 

stanie ogarnąć mężczyźni. Niejednokrotnie podczas tworzenia sklepu 

internetowego, pomimo początkowych rozmów i nawiązania współpracy z 

kobietą, gdy przychodziło do określenia tego, co taki sklep powinien w sobie 

zawierać, jakimi funkcjonalnościami się cechować itp., oddawały one pałeczkę 

swoim mężom. A przecież to ma być narzędzie służące ich rozwojowi i przydatne 

w ich drodze do sukcesu, a nie mężów, współpracowników, przyjaciół…  

 

Jeśli i Ty do nich należysz, chciałabym pokazać Ci, że nie taki diabeł 

straszny, a uruchomienie e-sklepu wcale nie wymaga od ciebie specjalistycznej 
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wiedzy czy „fachowego”, męskiego, technologicznego oka. Swoją drogą, znam 

przynajmniej kilka par, w których to kobieta jest bardziej za pan brat z nowymi 

technologiami niż mężczyzna. Ogólnie utarło się takie przekonanie, że co 

techniczne, to należy do mężczyzn, podczas gdy wcale nie musi tak być. Ba! Znam 

wiele kobiet, które pomimo nieznajomości języków programowania, zupełnego 

braku orientacji w zakresie technologii, systemów do sprzedaży, otworzyły swoje 

sklepy, które obecnie bardzo dobrze prosperują. 

 

Podążaj za liderkami 

Ludzie sukcesu poszukują innych ludzi sukcesu, za którymi mogliby podążać i 

których mogliby naśladować, aby odnosić podobne rezultaty. Czerpią z ich wiedzy, 

doświadczeń, starają się przełożyć to na własne życie i na własne decyzje. 

Przejmują ich sposób myślenia po to, aby wejść na tę samą ścieżkę do celu. To 

bardzo dobra strategia, często totalnie zmieniająca podejście do otaczającej 

rzeczywistości, pomagająca dostrzegać nadarzające się wokół okazje i 

odpowiednio je wykorzystywać. Takie zachowanie, w myśl zasady „skoro im się 

udało, dlaczego mnie miałoby się nie udać?”, pozwala na spojrzenie na siebie i 

swoją aktualną sytuację w zupełnie odmienny sposób. 

Jesteś kobietą, chcesz rozwinąć własny biznes, ba, na pewno chcesz, aby Twoja 

firma pozwoliła Ci docelowo na godne i wygodne życie. Nic w tym złego, w końcu 

jednym z podstawowych powodów, dla których ludzie rozpoczynają własną 

działalność lub zakładają spółki, jest chęć poprawy sytuacji materialnej, 

zarabiania większych kwot pieniędzy i stania się przynajmniej zamożnym, a 

docelowo bogatym. To tylko nasz sposób myślenia o pieniądzach, traktowania 

tego tematu jako pewnego rodzaju tabu powoduje, że większość przedsiębiorców 

się do tego nie przyznaje, a przynajmniej nie wymienia tego powodu jako jednego 

z istotniejszych. Oczywiście, jeśli pieniądze są jedynym motywatorem, biznes 

prędzej czy później może się rozsypać, bo zabraknie tej wewnętrznej iskry, 

głębszego i bardziej znaczącego „dlaczego”. Natomiast, jeśli robisz to, co kochasz, 

to prędzej czy później pieniądze same zaczną się pojawiać, to tylko kwestia czasu. 
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Bez względu na motywy, jakie skłoniły Cię do podjęcia tej istotnej w Twoim życiu 

decyzji, wiedz, że nie jesteś pierwszą osobą na tej często niełatwej ścieżce. Przed 

Tobą wiele kobiet postąpiło tak samo, część z nich odniosła sukces, część nie. 

Twoim zadaniem jest skupienie się na tej pierwszej grupie i znalezienie w historii 

tych kobiet pewnych części wspólnych, które uwarunkowały ich rezultaty. I 

błagam, nie poszukuj w tym momencie tylko i wyłącznie szczęścia czy cudownego 

zbiegu okoliczności w ich życiu. Te kobiety często bardzo ciężko pracowały na to, 

żeby finalnie uzyskać zamierzony efekt, jaki teraz możesz obserwować. Musiały 

przejść niełatwą drogę usianą wzlotami i upadkami. Miewały dni lepsze i gorsze, 

chwile pozytywnej euforii, ale także i zwątpienia. Najważniejsze jest jednak to, że 

mimo wszystko działały. Uparcie dążyły do celu mimo przeciwności losu, jakie 

napotykały na swojej drodze, co zaprocentowało, a efekty możesz oglądać dzisiaj 

w postaci dobrze rozwiniętych i prosperujących biznesów. Miały swoje silne, 

głęboko zakorzenione powody, dla których chciały osiągnąć sukces i go osiągnęły. 

Teraz Twoja kolej! 

 

Skąd wziąć pomysł na sklep internetowy? 

 

Znikąd. Całkiem poważnie i na serio. Pomysł już na pewno masz, nawet jeśli 

jeszcze nie ukazał się on w całej swojej wspaniałej postaci, to zapewniam 

Cię, że już go masz… w sobie. Zanim pokażę Ci, jak go z siebie wydobyć, 

pozwól, że na chwilę się jeszcze w tym miejscu zatrzymam.  

Z szukaniem pomysłu jest trochę tak, jak z poszukiwaniem odpowiedniego 

mężczyzny: im bardziej chcesz albo – co gorsza – potrzebujesz go znaleźć, 

tym bardziej on się ukrywa. Nie pytaj, dlaczego, po prostu tak jest. Pomysł 

albo masz i go czujesz, albo nie i wówczas nic i nikt nie pomoże Ci znaleźć 

odpowiedniego przepisu na sukces. Możesz próbować oczywiście coś 
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wymyślać, aby tylko móc ruszyć, ale wiesz co? Prawdopodobnie nic z tego 

nie wyjdzie.  

Nie chodzi bowiem o to, aby szukać sposobów na zaistnienie w biznesie, 

rozkręcenie go za wszelką cenę. Jeśli jeszcze nie czujesz tego, czym 

miałabyś się zająć, to może to jeszcze nie jest ten właściwy dla Ciebie 

moment w życiu? Jak chciałabyś bowiem sprzedawać coś, co nie jest Ci 

wystarczająco bliskie, znane, zrozumiałe? Możesz być pewna, że Twoi 

klienci to wyczują. W bardziej lub mniej bezpośredni sposób, ale tak się 

stanie. A Ty będziesz się wówczas mogła zastanawiać, co robisz źle, co jest 

nie tak, przecież inni zarabiają itp. Problem w tym, że to, co w ten sposób 

sobie wynajdziesz, nie będzie spójne z Tobą. 

Ale wystarczy tych pesymizmów. Pomysł na pewno już masz, tylko być 

może jeszcze tego nie zauważyłaś albo nie zdałaś sobie z niego sprawy. Aby 

ułatwić Ci wejście na właściwą drogę, przygotowałam kilka podpowiedzi, 

wskazówek naprowadzających na właściwy tor. Niech staną się dla Ciebie 

inspiracją i pierwszym krokiem w kierunku odkrywania na nowo własnego 

biznesowego potencjału. Mam nadzieję i szczerze wierzę, że jeśli należysz 

do grona kobiet, które chciałyby coś zrobić, ale nie wiedzą, co, to już za 

chwilę wszystko stanie się dla ciebie jasne. 

Wspomniane propozycje to źródła pomysłów, ale tkwi jeszcze jedna rzecz 

w tym wszystkim, która jest uniwersalna dla każdego z nich. Twój produkt 

musi rozwiązywać ludziom ich problemy(!), musi być świetny i wysokiej 

jakości, a wówczas będzie sam siebie sprzedawał. A do tego, ludzie muszą 

się o nim dowiedzieć. Jeśli będziesz mieć fantastyczne produkty, ale nikt się 

o nich nie dowie, to kto ma je kupić? W ten sposób nie pomożesz nikomu. 

Podobnie w drugą stronę – możesz mieć fantastyczny marketing, ale jeśli 

produkt jest słaby, to także sukcesu nie odniesiesz. Pamiętaj o tym.  
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Pasja, zainteresowania, hobby 

 

Czy zauważyłaś, że kupując czasem od niektórych ludzi ich produkty lub 

usługi, widzisz i czujesz, że są oni w 100% godni zaufania, a jakość i 

zasadność zakupu tego, co sprzedają, nie wzbudza w Tobie żadnych 

wątpliwości? Ci ludzie wydają się mieć naturalny dar przekonywania do 

swoich produktów lub usług, być może przez niektórych postrzegani są po 

prostu jako urodzeni sprzedawcy. Faktycznie, część ich umiejętności może 

być wyuczona, ale jednego, kluczowego aspektu biznesu sprzedażowego 

wyuczyć się nie da. Jest nim pasja i zainteresowanie. 

Ludzie, którzy robią w życiu coś z pasją, są wyraźnie inni niż ci, którzy 

zajmują się czymś z innych powodów, zazwyczaj dla pieniędzy. Ci pierwsi 

mają zupełnie inny poziom energii, tej dobrej, pozytywnej, którą zarażają 

całe swoje otoczenie. Oni mają w życiu cel, nawet jeśli nie wyznaczali go 

żadną metodą, to widać go na pierwszy rzut oka. Widać, a może bardziej da 

się to wyczuć, niż zobaczyć. A co równie ważne, ludzie zmotywowani przez 

swoje wewnętrzne zainteresowania różnią się od tych drugich także tym, że 

tego, co robią, nie wykonują dla pieniędzy. Pieniądze są naturalnym 

wynikiem ich działań, a nie celem samym w sobie. 

Cała magia przyciągania pieniędzy właśnie na tym polega – jeśli robisz coś, 

bo ich potrzebujesz, to najpewniej one się nie pojawią lub zobaczysz je 

jedynie w takiej ilości, która pozwoli Ci przeżyć. Czy znasz jakiegoś 

szczęśliwca, który wygrał na loterii, bo bardzo tego potrzebował? Nie! 

Zazwyczaj wygrywają osoby, które przypadkowo puściły los, raczej dla 

zabawy niż z chęci wygranej. Nie były one jednak przygotowane na 
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pojawianie się takiej sumy pieniędzy w ich życiu i stąd większość tych, 

którzy wygrali na loterii, otrzymali duży spadek czy nagle weszli w 

posiadanie jakiejś niebotycznej kwoty po upływie stosunkowo krótkiego 

czasu przepuszczają wszystko, co otrzymali, wracając do miejsca, w którym 

znajdowali się przed wygraną. 

Aby jeszcze lepiej zobrazować Ci konieczność przyjęcia za punkt wyjścia 

własnych zainteresowań i pasji, posłużę się kolejnym przykładem. Wyobraź 

sobie rowerzystę. Takiego z zamiłowania, któremu codzienne przejażdżki 

nie są obce, który interesuje się około rowerowymi tematami, różnymi 

akcesoriami dodatkowymi, częściami itp. Chcesz kupić rower, idziesz do 

niego, możesz z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się 

wyczerpujących informacji na temat samych rowerów, a także pomocy w 

dobraniu najlepszego modelu dla siebie. Dodatkowo, wszystko, o czym on 

powie, będzie najpewniej wynikało z praktyki oraz czystego, 

bezinteresownego zamiłowania do tematu. Wskaże praktyczne i 

sprawdzające się akcesoria. Ba! W jego sklepie będą tylko te sprawdzone, 

wysokiej jakości i niezawodne, bo jako rowerzysta na pewno wie, z czym 

wiąże się jazda na rowerze, z jakimi dyskomfortami – tymi cielesnymi ;) ale 

także typowo technicznymi, np. w sytuacji gdy 20 km od domu, w lesie 

złapiemy gumę. 

A teraz wyobraź sobie osobę, która otwiera sklep rowerowy, bo potrzebuje 

pieniędzy. Dobiera asortyment trochę w ciemno, patrzy na to, co oferuje 

konkurencja, co jest w „dobrych” cenach (bo przecież w Internecie podobno 

kupuje się to, co najtańsze) i w ten sposób zatowarowuje swój sklep. Ma 

podstawową wiedzę, ale tak naprawdę nie lubi jeździć na rowerze, nie czuje 

w tym nic pociągającego. Jakiej obsługi możesz spodziewać się w tym 
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wypadku? I pytanie kluczowe – od którego z nich chciałabyś kupić swój 

wymarzony rower? 

 

Jeżeli Twoje działania nastawione są bardziej na ludzi – Twoich 

klientów, ich potrzeby, to wierz mi, że pieniądze zaczną same się pojawiać i 

będą one zwyczajnie efektem Twojej pracy i produktów, które pomagają 

zmienić życie innych osób.  

 

Pytanie do Ciebie brzmi: jak Twoje produkty lub usługi mogą zmienić życie 

Twoich klientów na lepsze? Jakie pozytywne zmiany do niego wniosą, co 

polepszą? Zapisz to w ramce poniżej i zapamiętaj! 

 

 

 

Szczera wiara w to, że oferując swoje produkty innym, zmieniasz ich 

życie na lepsze, a co więcej – połączenie tego z pasją, jest jednym z 

istotniejszych kluczy do sukcesu, także w e-commerce. 

  

Moje produkty / usługi są warte zakupu, ponieważ: 

 
....................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................................... 
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