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pomysłów

16) Pomysł na internetowy biznes:
stock inny niż wszystkie
Jak pewnie wiesz, istnieją tzw. stocki, w których można kupić
zdjęcia, grafiki, ikony, muzykę, efekty dźwiękowe czy wreszcie
muzykę do reklam lub filmów.
Pytanie za milion lub dwa: co jeszcze można by zgromadzić na
takim stocku (zwanym również bankiem)? Czy bank tekstów na
strony internetowe albo stock z opisami produktów dla sklepów
internetowych miałby szansę powodzenia? Jak należałoby
rozwiązać wtedy kwestię tzw. duplikowanego kontentu? Czy da
się wymyślić stock, jakiego jeszcze nie było? Na przykład
stock w formie… wypożyczalni?

17) Odwaga w biznesie
W głowie każdego z nas mieszka mały, średnio sympatyczny
człowieczek. U mężczyzn przyjmuje on postać nudnego,
łysiejącego księgowego w okularach. U kobiet – pewnie jakiejś
zrzędliwej ciotki. Normalnie nie byłoby z nimi problemu, gdyby

nie to, że raz po raz blokują nasze najbardziej szalone
pomysły. Szepczą nam do ucha:
to się nie uda
daj sobie z tym spokój
źle ci z tym co masz?
a co ludzie powiedzą?
I najważniejsze: tego nie da się zrobić.
Być może to jakaś pozostałość ewolucyjna z czasów, kiedy
lepiej było nie wychylać nosa z jaskini? Kiedy to swoje geny
przekazywali dalej tylko ci, którzy szli po linii
najmniejszego oporu?
Tak czy inaczej, w 2018 roku sukces odniosą ci, którzy bez
skrupułów wyrzucą na bruk swoich wewnętrznych „hamulcowych”.
Eksmitując ich z głowy, nie tylko zrobią miejsce na naprawdę
niezwykłe pomysły, ale przede wszystkim będą mieli szansę po
raz pierwszy w życiu wcielić je w czyn.
Ilustracją do tego punktu niech będzie jedna z najbardziej
niezwykłych historii miłosnych, jakie znam. Poznaj ich:
On – bez rąk, bez nóg, bez szans na miłość. Takim jak ona w
bajkach przypadają role pięknych księżniczek.
Wydawać by się mogło, że trudno między nimi o większy
kontrast. Że facet taki jak on nie powinien nawet myśleć o
poderwaniu dziewczyny. Jakiejkolwiek dziewczyny. A jednak Nick
Vujicic, bo tak nazywa się ten szalony człowiek, postanowił
dokonać niemożliwego…
Zobacz niezwykły film

To co najważniejsze
Kiedy oglądałem tę historię miłosną po raz pierwszy, YouTube
wyświetliło mi propozycję kolejnego filmu z Nickiem Vujiciciem
w roli głównej. Tym razem padło na jego prezentację, jaką
wygłosił dla licealistów.
Nie chcę spojlerować, dlatego zachęcę was do jej obejrzenia
tym słowami:
Pieniądze to nie wszystko. Pasja to bzdura. Ale za to możecie
być tymi, którzy w 2018 roku zmienią czyjeś życie. I to
jednym słowem. Na dobre. Na lepsze. Na zawsze.

Znalazłeś już pomysł na biznes? Zakładasz własną
firmę albo sklep internetowy?
Jeśli chcesz, żeby twoja strona firmowa przyciągała klientów
jak magnes, a opisy produktów w sklepie internetowym otwierały
ludziom portfele, napisz do mnie.
Jestem zawodowym copywriterem. Piszę teksty, które angażują
emocje i zmuszają do działania. Rzuć okiem na bajeczne
referencje. Opinie moich klientów mówią same za siebie.

Zobacz więcej wpisów o pomysłach na biznes:

1742 pomysły na biznes, na których będzie Ci najłatwiej
zarobić
Czego w Polsce brakuje i na czym można zarobić?
15 pomysłów, dzięki którym zarobisz więcej, pracując mądrzej
Jak złapać dobrego klienta / świetne zlecenie [rada dla
freelancerów]
Jak zacząć naukę grafiki, fotografowania i pisania? Na pewno
nie od… seksu
Stwórz zawód dla siebie i zostań pierwszym mistrzem w tej
dziedzinie

