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Cze ś ć .
Jeżeli jesteś zainteresowana współpracą jeden na
jeden i wypracowaniu rozwiązań opracowanych 

z myślą o Tobie, to mam dla Ciebie 
3 propozycję współpracy. 

 

www.teacherka.pl



Co zawiera?

 PLAN LITTLE

Wstępną analizę nagrań video dowolnego
formatu (video, live, cykl stories.) Przesłane
nagrania do analizy mogą mieć łączny czas do 15
minut. 
60 minutowe indywidualne spotkanie online.
Omówienie przeprowadzonej analizy.
Rozwiązanie pozostałych kwestii z którymi
przychodzisz.
Nagranie spotkania dla Ciebie.
Analizę nagrania po spotkaniu i przesłanie Tobie  
informacji zwrotnej.

Dla kogo?

Dla osób, które mają konkretne problemy i
sprecyzowane pytania odnoszące się do swojej
prezentacji przed kamerą, bądź działań
contentowych w zakresie video.
Potrzebują informacji zwrotnej co jest ich mocną
stroną w wystąpieniach przed kamerą, a nad
jakimi aspektami należy popracować.
Są zmotywowane i lubią samodzielnie wdrażać
pozyskaną wiedzę.

Cena: 350 zł



Co zawiera?

PLAN MEDIUM

Wstępną analizę nagrań video dowolnego formatu
(video, live, cykl stories.) Przesłane nagrania do
analizy mogą mieć łączny czas do 15 minut. 
Trzy, 60 minutowe, indywidualne spotkanie online.
Omówienie przeprowadzonej analizy. Rozwiązanie
pozostałych kwestii z którymi przychodzisz.
Ustalenie planu pracy. Weryfikacja działań.
Nagranie spotkań dla klienta
Analizę nagrań po spotkaniach i przesłanie
informacji zwrotnej do Ciebie. (łącznie 3 analizy)
Trzy konsultacje mailowe.
Dostęp do wybranego webinaru (wartość 79,-)
Webinary do wyboru:

Jak przygotować świetne wystąpienie przed
kamerą? Nawet jeżeli nie masz doświadczenia,
profesjonalnego sprzętu i zżera Cię stres.
Content video marketing w 4 krokach.

Dla kogo?
Dla osób, które potrzebują dodatkowego wsparcia w
działaniu i weryfikacji swoich działań.
Dla osób, które mają konkretne problemy i
sprecyzowane pytania odnoszące się do swojej
prezentacji przed kamerą, bądź działań
contentowych w zakresie video.
Potrzebują informacji zwrotnej co jest ich mocną
stroną w wystąpieniach przed kamerą, a nad jakimi
aspektami należy popracować.
Realizacja godzin spotkań w okresie do 2 miesięcy
od pierwszego spotkania.

Cena: 1000 zł



Co zawiera?

3 MIESIĘCZNY PROGRAM

MENTORINGOWY

Analizy nagrań: przed rozpoczęciem programu, w trakcie
i po zakończeniu. (6 analiz) Część analiz może być
również wykorzystana na monitorowanie działań
contentu efemerycznego - stories czy live video.
Analizę dotychczasowych działań online.
Wsparcie mailowe w trakcie trwania programu ( 3
konsultacje mailowych.)
Wspólne opracowanie strategii działania w oparciu o
content video marketing.
W trakcie trwania programu 6 spotkań 60 minutowych.
(Sugerowane spotkania co 2 tygodnie)
Nagrania spotkań. 
Dostęp do kursu online „Jak bosko wypadać przed
kamerą” w pakiecie silver" (wartość 297,-)

Dla kogo?
Dla osób skoncentrowanych na osiągnięciu celu. 
Dla osób, które mają mniej lub bardziej
skonkretyzowane problemy i  pytania odnoszące
się do swojej prezentacji przed kamerą, bądź działań
contentowych w zakresie video.
Osób, które potrzebują bardziej kompleksowego
podejścia i wsparcia w opracowaniu strategii,
monitorowania działań, bądź wsparcia
mentoringowego w procesie wprowadzania zmian.

Cena: 2000 zł

Jest to program metoringowy. Program, który prowadzi
Ciebie od początku do zakończenia procesu. Opiera się
na zbudowaniu strategii, opracowaniu planu wdrożenia,
monitorowaniu działań, wsparciu i prowadzeniu przez
dłuższy okres czasu, w procesie wprowadzania zmiany.

Czym jest program?

https://minikursvideo.teacherka.pl/
https://minikursvideo.teacherka.pl/


kontakt@teacherka.pl

Jeżeli zastanawiasz się, który program
jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie,
proponuję byśmy umówiły się na krótką

rozmowę telefoniczną.
W trakcie rozmowy wspólnie

zdecydujemy, który plan, na ten
moment, jest w sam raz dla Ciebie. 

Do usłyszenia.
Sylwia Dąbrowska

Jeżeli masz jakieś pytania,

zachęcam do kontaktu:


