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Wstęp

Zaczynasz  właśnie  przygodę,  której  finał  powinien  stanowić  ebook 

Twojego autorstwa. Nauczę Cię mojej metody, która nie tylko jest bardzo 

prosta, ale gwarantuje, że ebook naprawdę jest gotowy w ciągu 24 godzin.

To  dobry  moment,  aby  dokładnie  ustalić,  że  oboje  rozumiemy,  o  jakie 

ebooki  w  tej  metodzie  chodzi.  Za  każdym  razem,  gdy  używam  słowa 

ebooki,  mam  na  myśli  tzw.  produkty  informacyjne,  zwane  np.  na 

Amazonie "non-fiction". 

Nie mówimy tu więc o kryminałach czy romansach w formie ebooków. 

Metoda  24  godzinnego  tworzenia  ebooka  dotyczy  PRODUKTÓW 

INFORMACYJNYCH.

Być  może  jesteś  drobnym  przedsiębiorcą,  który  szuka  pomysłów,  aby 

wzmocnić swój biznes. Masz wiedzę, ale nie wiesz, jak się przebić na tle 

agresywnej konkurencji.

Być może jesteś prezesem całkiem sporej firmy i chciałbyś być postrzegany 

jako ekspert w branży. 

Może masz pasję, która już nie mieści się w Twojej głowie i pragniesz się 

nią dzielić?

Może masz doświadczenia, które mogą ustrzec innych, którzy znajdą się w 

podobnej do Twojej sytuacji?
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A może po prostu szukasz dla siebie czegoś nowego.

Ten poradnik pomoże Ci zdecydować, usystematyzować i wykonać każdy 

z tych projektów.

Z tego ebooka dowiesz się, że:

masz co najmniej kilkadziesiąt pomysłów na własnego ebooka

istnieje kilka dziedzin, z który możesz zbudować dodatkowe albo główne 

źródło swojego dochodu

nauczysz  się  wybierać  najlepsze  pomysły  i  kompletować  materiał  do 

ebooka

poznasz konkretny i sprawdzony schemat podziału na rozdziały

dowiesz się co i jak pisać w każdym rozdziale

dowiesz się jak pisać efektywnie i w wyznaczonym czasie.

I  poznasz  wiele innych zalet,  jakie niesie  za sobą self-publishing,  czyli 

samodzielne wydawanie swoich ebooków.

Poradnik  ten  napisałam  na  podstawie  moich  doświadczeń  z  Klientami, 

którym  pomagałam,  tak  jak  teraz  Tobie,  wydobyć  i  napisać  ebooka. 

Zależało mi na tym, aby przekazać to w jak najprostszy sposób, abyś miał 

poczucie, że siedzę obok Ciebie i tłumaczę wszystko krok po kroku.

Jeśli  będziesz mieć chwilami wrażenie,  że tłumaczę zbyt prosto i  pewne 

kwestie są dla Ciebie zrozumiałe bez zbędnych wyjaśnień -  pamiętaj,  że 

moim celem jest,  aby każdy bez wyjątku mógł  skorzystać  z  tej  metody, 

nawet  osoby,  które  są  świetne  we  wszystkich  dziedzinach,  poza 
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komputerem. 

Muszę  Cię  jednak  ostrzec:  istnieje  olbrzymie  niebezpieczeństwo,  że 

uzależnisz  się  od  pisania  ebooków.  Ja  sama  napisałam  ich  kilkanaście, 

zarówno  informacyjnych,  jak  i  beletrystycznych  –  piszę  zawsze  pod 

pseudonimem, aby nikt nie dziwił się różnorodności poruszanych przeze 

mnie tematów.

Zapraszam  Cię  także  na  moją  stronę.  Stopniowo  będę  ją  uzupełniać  o 

dalsze wskazówki i wiedzę na temat wszelkiego rodzaju ebooków.

Życzę miłej i efektywnej pracy!

Agata Butler

www.ebookcoach.pl

 Dlaczego warto pisać ebooki?

Jest  wiele  powodów,  dla  których  warto  zainteresować  się  pisaniem 

ebooków  -  tworzeniem  produktów  informacyjnych.  Są  tak  różne,  jak 

sytuacje,  w których  znajdują  się  ich  autorzy  -  czy  są  to  przedsiębiorcy, 

którzy chcą wzmocnić swój wizerunek eksperta, młode matki, które pragną 

się czymś zająć i zbudować sobie źródło dochodu, hobbyści, czy też osoby, 

które znalazły rozwiązanie konkretnego problemu.
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Produkty  informacyjne  mają  naprawdę  dużą  moc,  ich  produkcja  jest 

bardzo tania. Stawiają Cię również w pozycji eksperta.

Pozwalają:

pracować w domu

pracować w godzinach, w których Ty chcesz pracować

stworzyć dochód pasywny i powtarzalny

stworzyć listę mailingową subskrybentów i zarabiać na niej (od dawna 

wiadomo, że pieniądze tkwią w liście)

stworzyć z czasem 6 cyfrowy biznes

pracować tylko nad projektami, nad którymi chcesz pracować

mieć więcej czasu dla rodziny i przyjaciół

częściej brać urlop

nie spędzać czasu w korkach

lepsza emerytura - pewniejsza ;-)

zabezpieczenie przyszłości

pracować nawet w brudnym t-shircie lub w pościeli.

Czy to oznacza, że powinieneś rzucić pracę i zająć się tylko pisaniem 

ebooków? - no cóż jeśli masz odwagę, ciekawą koncepcję i jesteś gotowy 

ciężko pracować to kto wie - może jest to dobry pomysł. Ale jeśli nie jesteś 

pewien swojej samodyscypliny, nie masz jasnej wizji, tylko coś Ci mówi, że 

pisanie ebooków może być dobrym pomysłem - sprawdź, czy to jest dla 

Ciebie. A już zwłaszcza w sytuacji, gdy masz rodzinę na utrzymaniu.
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Nie wierz w bajki o bogaceniu się w ciągu jednej nocy. Owszem zdarzają 

się przypadki, że wyjątkowo udany produkt informacyjny - czyli taki, który 

konkretnie odpowiada na zapotrzebowanie odbiorców i jest odpowiednio 

wypromowany - może przynieść autorowi w szybkim czasie duży zarobek. 

Zdarza się. Ale nawet w tej sytuacji jest to złoty strzał i trzeba dalej ciężko 

pracować, żeby było ich więcej.

Niewątpliwie  jednak  są  osoby,  które  na  produktach  informacyjnych 

zarabiają  duże  pieniądze.  Ale  najczęściej  dość  długo  pracowali  na  ten 

sukces, ich projekty były dopracowane, wypromowane i mieli konkretny 

system, który pozwala na powtarzanie kroków z kolejnymi produktami. 
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Omówienie metody

Metoda, o której chcę Ci opowiedzieć, jest sprawdzona i genialna. Dzięki 

niej  stworzysz  swojego  ebooka  w  24  godziny,  licząc  od  początku  do 

ukończenia. Brzmi cudownie i nie do końca mi wierzysz, prawda?

Oczywiście nie mówimy tutaj o siedzeniu non stop 24 godziny - pod koniec 

pracy  Twoja  wydajność  byłaby niemal  zerowa.  Ja  piszę  bezwzrokowo i 

bardzo szybko, ale po 2-3 godzinach pisania non stop mam wrażenie, że 

moje palce opętał  jakiś demon -  robią,  co chcą a najczęściej  nie chcą nic 

robić. (Gdyby to przeczytała moja czasami złośliwa córa, powiedziałaby, że 

to żaden demon tylko starość. A te głosy w mojej głowie, hę?)

Wracając  do naszego  tematu.  Możesz  podzielić  pracę  zgodnie  z  Twoim 

możliwościami czasowymi, ale po jakichś 24 godzinach pracy nad Twoim 

ebookiem - powinieneś mieć gotowy produkt informacyjny. Reszta zależy 

od tego,  czy trzymałeś się zasad i  jak bardzo krytyczny będziesz wobec 

swojej pracy.

Jeśli  na  pisanie  ebooka  możesz  poświęcić  tylko  godzinę  dziennie  -  po 

niecałym miesiącu Twój ebook będzie gotowy.

Praca podzielona jest na 30 minutowe interwały, składające się na sesje.

Każde sesja jest dedykowana innemu tematowi. Podczas każdej sesji pracuj 
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intensywnie,  starając  się  wycisnąć  z  nich  max.  Najlepiej  ustaw  sobie 

minutnik - gdy czas się skończy, a Ty czujesz że nie dokończyłeś, przejdź 

dalej - będzie na to czas na etapie edycji i kontroli.

Pracuj jak wariat, w przerwach możesz pomedytować, pogimnastykować 

się  -  serio mówię.  Ja  np.  uprawiam chodzenie  -  do kuchni  po kawę i  z 

powrotem. Ale na poważnie. Poruszaj się ździebko w trakcie przerw - to 

dobre i dla Ciebie i dla Twojego projektu.

Minutnik ma zdecydowaną przewagę,  niż np.  samodzielne sprawdzanie 

godziny na zegarku. Nic Cię nie rozprasza, całe 30 minut poświęcasz na 

pracę. Taki system sprawi, że temat nie będzie się rozłaził, a Ty będziesz 

skupiony maksymalnie.

Może  się  zdarzyć,  że  z  niektórymi  sesjami  uwiniesz  się  szybciej.  Przy 

innych  będziesz  czuł  niedosyt  -  tak  się  może  stać,  wszystko  zależy  od 

tematu  ebooka.  Nie  marnuj  więc  tego  czasu,  który  zaoszczędziłeś  na 

czynności  spoza metody.  Po prostu zbieraj  ten czas  i  gdy przy którymś 

kroku uznasz, że potrzebujesz jeszcze jednej  sesji  – będziesz miał trochę 

czasu w zapasie. Ale nawet wtedy nie zmieniaj zasady, niech dodatkowa 

sesja będzie ustawiona na 30 minut. Nie spędzaj nad nimi czasu w sposób 

niekontrolowany, bo utkniesz, uwierz mi.

Podążenie za tą metodą jest bardzo ważne, jeśli chcesz ukończyć ebooka w 

dokładnie 24 godziny.
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