
Zestaw narzędzi dla rzemieślniczych i rękodzielników, umożliwiający skuteczny zasięg 
cyfrowy.Obejmujący: 

• Instagram 

• Tiktok 

• Canva 

• eBay 

• Bazar 

• Allegro 

• Etsy 

• YouTube 

• Scurri 

PRZEWODNIK DOTYCZĄCY 
KORZYSTANIA Z PLATFORM 
CYFROWYCH DO DZIAŁAŃ 

INFORMACYJNYCH: 
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Maksymalne wykorzystanie sprzedaży: 

Dobra komunikacja cyfrowa jest ważniejsza niż kiedykolwiek 

 

Jak przyciągnąć klientów do Twojego sklepu internetowego: 

Opcje darmowe 

• Wyszukiwarki (SEO) 

• Prasa 

• Media społecznościowe 

• Wyszukiwanie wewnętrzne w organizacji członkowskiej (Informator Cechu Rzemiosł, 

Etsy, Folksy) 

• Polecenia 

• Wyselekcjonowane wydarzenia w pokazach innych organizacji 

 

Opcje płatne 

• Płatne wyniki wyszukiwania 

• Ogłoszenia redakcyjne 

• Płatna reklama w mediach społecznościowych 

• Reklamy oparte na platformie (wzmocnione rankingi dzięki organizacjom 

członkowskim) 

 

Zasady korzystania z wyszukiwarek: 

Zaleca się, aby treści i wpisy były napisane w sposób łatwy do znalezienia przez wyszukiwarki, 

zgodnie z zasadami korzystania z wyszukiwarek: 

• Wyjaśnij, że prace są wykonywane ręcznie 

• Zachowaj prostotę i zwięzłość 

• Umieść linki do Twojego sklepu 

• Pamiętaj, że potrzebujesz opisów „Alt Text” na obrazach, ponieważ Google może 

wyszukiwać tylko tekst. 

• Pisz tytuły tak, aby pasowały do wyszukiwań, zmieniaj je tak, aby były przyjazne dla 

Google i nie powtarzaj tych samych tytułów na swojej stronie 
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• Szczegółowe opisy ze słowami kluczowymi, określają, czego szuka użytkownik, nawet 

jeśli wydaje się to oczywiste 

• Używaj różnych tagów w swoich ofertach 

 

Przydatne zasoby do znajdowania skutecznych słów kluczowych: 

• Whats My Serp 

• Ubersuggest 

• KW Finder (5 bezpłatnych wyszukiwań dziennie) 

• Google Trends 

 

Cyfrowe platformy informacyjne: 

Ten przewodnik obejmuje: 

• Instagram 

• TikTok 

• Canva 

• Allego 

• Etsy 

• Ebay 

• Bazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://whatsmyserp.com/
https://neilpatel.com/ubersuggest/
https://kwfinder.com/
https://trends.google.com/trends/?geo=GB
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Instagram: 

Co to jest Instagram? 

Rozpoczęcie korzystania z nowej platformy mediów 

społecznościowych może wydawać się przytłaczające, a 

Instagram może nie wydawać Ci się narzędziem do 

docierania do odbiorców, ponieważ technicznie rzecz 

biorąc, nie jest kanałem marketingowym. Instagram to 

darmowa platforma mediów społecznościowych z 

akcentem wizualnym. Od momentu premiery aplikacja 

stała się popularnym sposobem łączenia się z markami, 

celebrytami, przyjaciółmi, rodziną i nie tylko. Od krótkich filmów po transmisje na żywo, 

Instagram ma szereg funkcji, dzięki którym jest siecią społecznościową jak żadna inna. Zamiast 

słów, opiera się prawie wyłącznie na udostępnianiu zdjęć i filmów. 

 

Zawartość: 

Podobnie jak inne sieci społecznościowe, Instagram jest tym, czym go stworzysz. Dla 

większości ludzi sprawdzanie Instagrama jest równoznaczne z podglądaniem i wyrażaniem 

siebie, ale dla przedsiębiorcy Instagram jest niezbędnym narzędziem marketingowym o 

niezrównanym zasięgu. Instagram działa w oparciu o proste założenie: obserwujesz konta, 

które uważasz za interesujące, a ludzie z kolei będą Cię obserwować. Ludzie mogą „polubić” i 

skomentować Twój post, a Ty możesz zrobić to samo z ich postem. Niezależnie od tego, czy 

utrzymujesz profil z niskim poziomem obserwujących, czy gromadzisz wielu obserwujących, 

to, jak bardzo jesteś aktywny, zależy wyłącznie od Ciebie. 

 

Ile to kosztuje? 

Korzystanie z Instagrama jest bezpłatne, wystarczy dostęp do Internetu, aby móc pobrać 

aplikację i przesyłać do niej treści. Będziesz potrzebować dostępu do smartfona z aparatem, 

aby tworzyć i przesyłać treści. 
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Rejestracja:  

• Rozpocznij od otwarcia aplikacji Instagram, jeśli jeszcze jej nie zainstalowałeś, możesz 

ją bezpłatnie pobrać ze sklepów Apple lub Android App Store. 

• Gdy aplikacja jest otwarta na urządzeniu, wybierz zarejestruj się przez telefon lub e-

mail. Wprowadź swój adres e-mail lub numer telefonu i dotknij Dalej. 

• Teraz Instagram poprosi Cię o podanie imienia i hasła. Wpisz tutaj swoje imię i 

nazwisko oraz unikalne hasło i dotknij Dalej. 

• Następnie zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika, czasami nazywanej 

„handle”, jest to tytuł lub nazwa Twojej strony na Instagramie oraz sposób, w jaki 

ludzie mogą zidentyfikować ją jako Twoją. Instagram zasugeruje Ci nazwę użytkownika 

lub możesz wybrać własną, która reprezentuje Twoją stronę, pamiętaj, że nazwy 

użytkowników muszą być unikalne dla każdego użytkownika Instagrama. 

• Przeczytaj warunki i politykę prywatności i kliknij dalej. 

• Teraz Instagram poprosi Cię o połączenie z Facebookiem — spowoduje to połączenie 

Twojej strony na Facebooku i strony na Instagramie oraz umożliwi publikowanie 

postów na obu stronach w tym samym czasie za pośrednictwem Business Suite, w 

którym możesz zaplanować publikację postów. 

• Zalecamy pominięcie dodawania znajomych na tym etapie i powrót do tego później. 

• Następnie zostaniesz poproszony o dodanie zdjęcia profilowego. 

• Instagram poda Ci propozycje osób do obserwowania. 

 

Rzeczy warte uwagi: 

Strony profilowe są często pierwszą rzeczą, którą ludzie odwiedzają, zaktualizuj więc swoją 

nazwę użytkownika, zdjęcie i biografię. Twoje zdjęcie profilowe pojawia się wraz z Twoją 

nazwą użytkownika na całej platformie, a Twoja biografia to miejsce na krótki opis Twojej 

marki. Możesz także dodać link do swojej strony internetowej. 

 

Zasadniczo Instagram jest wysoce wizualną siecią społecznościową. Za każdym razem, gdy 

otworzysz aplikację, zobaczysz główny kanał ostatnich postów z kont, które obserwujesz. Na 

dole znajduje się pasek menu, który jest dostępny w dowolnym miejscu w aplikacji. Przyciski 

od lewej do prawej to: 
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• Strona główna: Twój główny kanał, w którym możesz oglądać posty i filmy 

obserwowanych użytkowników. 

• Wyszukiwanie i wyszukiwanie: ikona szkła powiększającego prowadzi do strony 

wyszukiwania, gdzie możesz wyszukiwać i przeglądać treści z kont, których jeszcze nie 

obserwujesz, ale które mogą Cię zainteresować. 

• Prześlij: duży przycisk plus umożliwia przesyłanie i edytowanie zdjęć i filmów, 

wybierając je z galerii w telefonie lub otwierając aplikację „aparat” w telefonie. 

• Aktywność: Ikona serca prowadzi do strony, na której wyświetlane są polubienia i 

komentarze do Twoich postów oraz inne aktualizacje dotyczące aktywności. 

• Profil: Ta ikona prowadzi do strony Twojego profilu, która zawiera Twoją biografię i 

posty. To także miejsce, w którym możesz uzyskać dostęp do swoich ustawień. 
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TikTok: 

 

Co to jest TikTok? 

Rozpoczęcie korzystania z nowej platformy mediów 

społecznościowych może wydawać się przytłaczające, a 

TikTok może nie wydawać ci się narzędziem do docierania 

do odbiorców, ponieważ technicznie rzecz biorąc, nie jest to 

kanał marketingowy. TikTok to niewielka aplikacja do 

udostępniania wideo, w której użytkownicy mogą tworzyć i 

udostępniać krótkie filmy (do dziesięciu minut) na dowolny 

temat. 

 

Od momentu premiery aplikacja zyskała na popularności. Partnerstwo celebrytów i 

influencerów było kluczem do tego wzrostu, wywołując szum wokół platformy i generując 

wrzucone w sieć, ale scentralizowane wyzwania, konkursy i hashtagi, pomagają twórcom 

zdobyć uznanie i obserwujących. Ponadto TikTok wysyła swoim użytkownikom 

spersonalizowane rekomendacje, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco z najnowszymi 

trendami i nigdy nie brakuje Ci inspiracji do tworzenia filmów. 

 

Zawartość: 

Jeśli myślałeś, że TikTok służy tylko do filmików z tańcami wrzucanych do sieci, to jesteś w 

błędzie, może pomóc Ci wejść na nowy rynek, na którym konsumenci w poszukiwaniu ludzkiej 

ręki czekają, aby zobaczyć, co robisz w codziennym życiu jako rzemieślnik. Kilka marek 

wykorzystało wyzwania i konkursy TikTok, aby zachęcić użytkowników do generowania treści 

związanych z marką, jednocześnie wykorzystując hashtagi w podobny sposób jak inne 

platformy mediów społecznościowych, do promowania swoich kampanii marketingowych. 

TikTok ma potencjał, aby stać się kolejną dużą platformą marketingową i społecznościową. 

Na co czekasz, TikTokuj… 
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Ile to kosztuje? 

TikTok jest darmowy, wszystko czego potrzebujesz to Internet, aby móc pobrać aplikację i 

przesyłać do niej treści. Będziesz potrzebować dostępu do smartfona z aparatem, aby tworzyć 

treści TikTok. 

 

Rejestracja:  

• Rozpocznij od otwarcia aplikacji TikTok. Jeśli jeszcze jej nie zainstalowałeś, możesz ją 

bezpłatnie pobrać ze sklepów Apple lub Android App Store. 

• Gdy aplikacja jest otwarta na urządzeniu, stuknij ikonę profilu w prawym dolnym rogu, 

a następnie wybierz zarejestruj się za pomocą numeru telefonu lub adresu e-mail. 

• Teraz wprowadź swoją datę urodzenia, dotknij strzałki, aby kontynuować, wprowadź 

swój numer telefonu i wpisz swój adres e-mail. 

• Wprowadź żądane hasło. 

• Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wypełniając CAPTCHA. Gdy to zrobisz, zostaniesz 

przeniesiony z powrotem do głównego kanału TikTok. 

 

Spersonalizuj swój profil: 

• Stuknij ikonę profilu, aby przejść do swojej strony. Możesz dostosować swoje zdjęcie 

profilowe, wyświetlaną nazwę i nazwę użytkownika, dotykając edytuj profil. 

• Stuknij ikonę zdjęcia profilowego, jeśli chcesz dodać zdjęcie profilowe. 

• W górnym polu tekstowym znajduje się Twoja wyświetlana nazwa, możesz ją łatwo 

zmienić na dowolną, tak często, jak chcesz, możesz nawet dodać emotikony. Zalecamy 

bezproblemowe rozszerzanie już istniejącej marki w różnych kanałach, więc używaj 

dowolnej nazwy użytkownika, której używasz w innych kanałach. 

• Obok ikony profilu zobaczysz swoją nazwę użytkownika, jest ona unikalna dla Twojego 

profilu, TikTok przypisuje wszystkim użytkownikom unikalną nazwę użytkownika 

składającą się z losowych liter i cyfr. Możesz zmienić swoją nazwę użytkownika tylko 

raz na 30 dni, więc upewnij się, że Ci się podoba, zanim ją zmienisz. Aby to zrobić, usuń 

obecną nazwę, a następnie wpisz, co chcesz jako nową nazwę, a następnie naciśnij 

Zapisz w prawym górnym rogu. 
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Canva:  
  
 
 
 
 
 
 
 

Co to jest Canva? 

Projektowanie graficzne jest ważną częścią udostępniania treści online, a także tworzenia 

plakatów, ulotek i innych materiałów marketingowych. Canva.com oferuje bezpłatną 

platformę i przydatne narzędzie, dzięki którym tworzenie własnych projektów graficznych jest 

łatwe i osiągalne dzięki wielu łatwym do edycji i gotowym do użycia szablonom. Nie jest 

wymagane żadne doświadczenie - wystarczy kilka podstawowych umiejętności 

informatycznych. Podobnie, jeśli masz własne pomysły i obrazy źródłowe, możesz zacząć od 

zera lub wrzucić zdjęcia do szablonów, aby stworzyć przyciągające wzrok treści w mediach 

społecznościowych. Korzystanie z serwisu Canva może sprawić, że tworzenie świetnie 

wyglądających materiałów promocyjnych będzie szybkie, łatwe i ostatecznie pozwoli 

zaoszczędzić pieniądze. 

Będzie przydatna w przypadku wizytówek, plakatów, ogłoszeń online, mediów 

społecznościowych i wszelkiego rodzaju rzeczy, których możesz potrzebować, aby upewnić 

się, że ludzie wiedzą, kim jesteś, co robisz i jak się z Tobą skontaktować. 

 

Ile to kosztuje? 

Canva jest darmowym oprogramowaniem online, wystarczy laptop lub komputer PC, aby 

korzystać z wersji przeglądarkowej lub z tabletem lub smartfonem, aby korzystać z wygodnej 

aplikacji online. Witryna zawiera również przydatne narzędzia do nauki, które pomogą Ci 

tworzyć własne tła i podają kilka cennych wskazówek, jak sprawić, by Twoja praca wyglądała 

świetnie. 

  

Rejestracja: 
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● Zacznij od otwarcia aplikacji Canva lub odwiedzenia witryny canva.com w pasku 

adresu przeglądarki internetowej. Jeśli jeszcze nie zainstalowałeś aplikacji, możesz ją 

bezpłatnie pobrać ze sklepów Apple lub Android App Store. 

● Gdy aplikacja/przeglądarka jest otwarta na Twoim urządzeniu, kliknij przycisk z 

napisem „zarejestruj się za darmo”. Możesz teraz utworzyć konto, używając swojego 

adresu e-mail i ustawiając hasło, lub używając konta Gmail / Facebook, aby uzyskać do 

niego dostęp. Jeśli używasz adresu e-mail — wprowadź swój adres e-mail, a następnie 

kliknij przycisk Kontynuuj — przejdź do wpisania swojego imienia i nazwiska oraz 

ustawienia nowego hasła do konta Canva. 

● Od tego momentu postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zacznij 

tworzyć własne, niepowtarzalne projekty. 
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eBay: 

Co to jest eBay? 

eBay to jedna z największych witryn z ogromną liczbą sprzedających i kupujących, chociaż 

sprzedaż nie jest ściśle skoncentrowana na 

rzemiośle, możesz tam też sprzedawać. Biorąc 

pod uwagę ogromną liczbę ludzi tak obecnych, 

możesz skorzystać z tego miejsca, aby sprzedać 

swoje wyroby. 

 

Sprzedaż na eBay’u: 

Jeśli chcesz sprzedawać w serwisie eBay, musisz zrozumieć, w jaki sposób potencjalni 

nabywcy znajdą Twój produkt. W serwisie eBay użytkownicy znajdują produkty na 2 

podstawowe sposoby: 

• Kanał 

• Funkcja wyszukiwania serwisu eBay 

 

Kanał to nowo sformatowana strona główna serwisu eBay, która zawiera rekomendacje 

dotyczące codziennych ofert, przedmiotów zyskujących popularność i nie tylko. Ludzie często 

przeglądają te kategorie w poszukiwaniu nowych produktów, o których wcześniej nie słyszeli. 

 

Jednak większość ludzi odwiedza serwis eBay w poszukiwaniu bardzo konkretnego produktu. 

To wtedy wykorzystują funkcję wyszukiwania. 

 

Zanim zaczniesz sprzedawać w serwisie eBay, ważne jest, aby zrozumieć zasady obowiązujące 

w serwisie eBay dla sprzedających. Nieprzestrzeganie zasad serwisu eBay może spowodować 

zawieszenie konta. 

 

Zaleca się uważne przeczytanie zasad obowiązujących w serwisie eBay! 

Tworzenie konta: 
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Tworzenie konta eBay jest dość łatwe, oto kilka kroków: 

• Najpierw przejdź do eBay.com i 

kliknij przycisk „Zarejestruj się” w 

lewym górnym rogu ekranu   

• Następnie musisz zdecydować, czy 

chcesz zarejestrować się jako 

sprzedawca indywidualny, czy jako 

firma (jeśli zdecydowałeś się 

założyć konto firmowe, kliknij przycisk „utwórz konto firmowe” u góry strony 

rejestracji) . 

• Oto krótki film, który może ci pomóc. 

 

Koszt:  

Jeśli planujesz korzystać z tej witryny, nie musisz uiszczać opłaty rejestracyjnej, ponieważ 

struktura płatności zobowiązuje Cię do zapłaty prowizji tylko wtedy, gdy sprzedasz przedmiot. 

Możesz zapłacić pewną kwotę, jeśli masz więcej niż 50 ofert w miesiącu, ale nie dotyczy to 

osób, które muszą sprzedawać przedmioty rzemieślnicze wielokrotnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Sa1I7KQY0k
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Bazar (BG): 

Co to jest Bazar? 

Bazar.bg to największa witryna z nieograniczoną liczbą 

bezpłatnych reklam w Bułgarii. Możesz kupować lub 

sprzedawać przedmioty i usługi w ponad 12 ogólnych 

kategoriach i ponad 100 kategoriach szczegółowych. 

Platforma może być używana zarówno w wersji desktopowej, jak i jako aplikacja mobilna. 

 

Tworzenie reklam: 

Interfejs platformy jest intuicyjny w nawigacji, a tworzenie reklam jest łatwe. Niezbędnymi 

cechami podczas tworzenia reklamy są: 

• Tytuł 

•     Poruszający opis 

•     Powód sprzedaży 

• Zdjęcia 

• Wezwanie do działania 

Aby uatrakcyjnić i wyróżnić Twoje oferty, zespół platformy stworzył film wideo, który 

poprowadzi Cię i pomoże Ci w tym procesie.  

Przed rozpoczęciem korzystania wskazane jest zapoznanie się z regulaminem. 

 

Rejestracja: 

 Aby móc zamieścić ogłoszenie, musisz najpierw się 

zarejestrować.  

Możesz zalogować się do aplikacji przez swoje konto na 

Facebooku lub szybko się zarejestrować. 

Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić nazwę 

użytkownika i hasło, a rejestracja jest gotowa.  

 

Koszt: 

Aplikacja jest bezpłatna i nie ma ograniczeń co do liczby reklam, które możesz opublikować. 

https://bazar.bg/help/%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0
https://bazar.bg/help/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://bazar.bg/user/login
https://bazar.bg/user/login
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Allegro (PL): 

Co to jest Allegro? 

Allegro to najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce 

i jedna z największych firm e-commerce w Europie. Dzięki 

platformie Allegro masz dostęp do 13,2 mln aktywnych 

klientów i możesz im sprzedawać dowolną ilość 

produktów. Twoi potencjalni klienci mogą wygodnie i bezpiecznie dokonać zakupu 

korzystając z szybkiej i bezpłatnej dostawy Allegro Smart, najnowocześniejszych usług 

finansowych Allegro Pay oraz szerokiego dostępu do ponad 50 tys. punktów odbioru – 

największej tego typu sieci w kraju. 

 

Rejestracja: 

Założenie konta w Allegro jest 

dość proste. Oto kilka kroków: 

• Wejdź na stronę Allegro.pl, 

a następnie w prawym 

górnym rogu rozwiń Moje Allegro i kliknij przycisk „Zarejestruj się”. 

• Następnie musisz zdecydować, czy chcesz zarejestrować się jako sprzedawca 

indywidualny, czy jako firma (jeśli zdecydowałeś się założyć konto firmowe, kliknij 

przycisk „Konto firmowe”, a zostaniesz automatycznie przeniesiony do formularza 

zaprojektowanego dla przedsiębiorców). Oto krótkie wideo, które ci w tym pomoże. 

 

Sprzedaż na Allegro: 

Allegro oferuje dwie formy sprzedaży, które dobrze sprawdzają się przy sprzedaży wyrobów 

artystycznych i rzemieślniczych – są to aukcje z licytacją oraz sprzedaż towarów po stałej cenie 

„Kup teraz”. Dostępnych jest szereg narzędzi wspierających sprzedaż i efektywnie nią 

zarządzających. Allegro stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo transakcji. Jej partnerami 

są banki internetowe, centra autoryzacji kart płatniczych oraz największe w kraju portale 

internetowe.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=u1Ck-OJvnBc
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Zanim zaczniesz sprzedawać na Allegro, zalecamy zapoznanie się z regulaminem serwisu! 

 

Koszt:  

Allegro pobiera prowizję od sprzedaży, stawki zależą od kategorii aukcji. Opłaty są 

szczegółowo opisane tutaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://allegro.pl/regulamin
https://allegro.pl/terms/attachment/4
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Etsy:  

Co to jest Etsy? 

Platforma Etsy została pomyślana jako usługa łącząca 

sprzedawców rękodzieła z kupującymi z regionu, kraju, a także z 

całego świata. To miejsce, w którym nie tylko łatwo znajdziesz 

nabywców na swój towar, którzy oferują atrakcyjne ceny, ale 

również bezpiecznie przeprowadzisz transakcję   

 

 

Platforma od początku pomyślana była jako miejsce handlu produktami o unikalnym 

charakterze, które trudno kupić gdzie indziej. Z tego powodu wprowadzono kilka istotnych 

ograniczeń. Platforma Etsy może sprzedawać produkty, które: 

• zostały wykonane ręcznie lub zaprojektowane przez samego sprzedawcę 

• są materiałami rękodzielniczymi 

• mają status przedmiotów zabytkowych. 

 

Bardzo duży nacisk kładzie się na fakt, że sprzedawane produkty to rzeczywiście rękodzieło. 

Stąd w sekcji zawierającej informacje o sklepie wymagane są informacje o osobach stojących 

za wykonaniem produktów, ujawnienie partnerów produkcyjnych itp. Wykorzystaj własne 

zdjęcia i filmy do reklamowania poszczególnych produktów. Zabrania się pobierania ich z 

banku zdjęć lub zamawiania materiałów zastępczych. Wszystko po to, aby pokazać 

sprzedawane produkty takimi, jakie są – pokazać ich niepowtarzalny charakter. 

 

Dodatkową zaletą Etsy jest to, że platforma jest zaprojektowana w bardzo przejrzysty sposób. 

Prowadzenie sklepu w jego ramach jest dość łatwe i instynktowne, jasno opisane zasady 

sprzedaży i współpracy. 
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Rejestracja: 

Założenie konta jest dość intuicyjne. Pierwszym krokiem do sprzedaży na rynku jest 

utworzenie konta. 

• Aby rozpocząć sprzedaż na Etsy, musisz znaleźć ikonę linku „Sprzedaj na Etsy”, a następnie 

„Otwórz swój sklep na Etsy”. 

• Następnie wybierz język, w którym chcesz prowadzić sklep, kraj i walutę, a następnie kliknij 

„Zapisz i kontynuuj”. 

• Pozostało tylko wybrać nazwę sklepu i zapisać zmiany. 

 

Koszt: 

Jeśli planujesz korzystać z tej witryny, nie musisz uiszczać opłaty rejestracyjnej, ponieważ 

struktura płatności zobowiązuje Cię do zapłaty prowizji tylko wtedy, gdy sprzedasz przedmiot. 

Prowizja od sprzedaży zależy od: kategorii, w której wystawiasz swoje oferty, ostatecznej 

ceny, za jaką sprzedajesz przedmiot, ilości sprzedanych sztuk w danej ofercie oraz tego, czy 

kupujący płaci za dostawę. 
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YouTube:  

Co to jest YouTube? 

W dzisiejszym cyfrowym świecie sprzedaż Twoich prac w 

dużym stopniu opiera się na marketingu cyfrowym. Jeśli 

chcesz żyć ze swojego projektu lub generować z niego 

dochód, dziś będziesz potrzebował marketingu 

cyfrowego jako głównego narzędzia do przyciągania 

potencjalnych klientów, poszerzania grona odbiorców i 

sprzedawania siebie jako artysty, a przede wszystkim 

tworzenia swojej marki osobistej 

 

YouTube zapewnia usługę audiowizualną, za pomocą 

której możesz promować swoje produkty. Dzięki tej 

platformie możesz zyskać możliwość nawiązania 

kontaktu z klientami i zaprezentowania swoich 

produktów. Filmy opublikowane w YouTube można 

udostępniać w swojej przestrzeni online, w tym na stronach internetowych i platformach 

społecznościowych. 

 

Aby uzyskać wskazówki, jak tworzyć udane filmy promujące markę, kliknij poniższy link: 

https://startupnation.com/start-your-business/market-your-business/12-tips-for-using-

youtube-to-promote-your-business/  

 

Rejestracja: 

Założenie konta jest dość intuicyjne. Pierwszym krokiem do udostępniania filmów jest 

utworzenie konta. 

• Przejdź do YouTube.com 

• Kliknij „Zaloguj się”, a następnie „Utwórz konto” 

• Wybierz „Dla siebie” lub „Aby zarządzać moją firmą” 

 

https://startupnation.com/start-your-business/market-your-business/12-tips-for-using-youtube-to-promote-your-business/
https://startupnation.com/start-your-business/market-your-business/12-tips-for-using-youtube-to-promote-your-business/
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Po zalogowaniu się do YouTube możesz utworzyć kanał YouTube na swoim koncie. Za pomocą 

kanału możesz przesyłać filmy, zostawiać komentarze i tworzyć listy odtwarzania. Bez kanału 

nie będziesz widoczny publicznie w YouTube. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby 

utworzyć kanał: 

• Zaloguj się do YouTube 

• Kliknij na swoje zdjęcie profilowe > Utwórz kanał 

• Zostaniesz poproszony o utworzenie kanału 

• Sprawdź szczegóły i potwierdź, aby utworzyć kanał 

 

Aby połączyć swój kanał z kontem marki: 

• Zaloguj się do YouTube 

• Przejdź do listy kanałów 

• Wybierz utworzenie nowego kanału lub skorzystanie z istniejącego konta marki: 

- Utwórz kanał, klikając „Utwórz nowy kanał” 

- Utwórz kanał YouTube dla konta marki, którym już zarządzasz, wybierając konto marki z listy. 

Jeśli to konto marki ma już kanał, nie możesz utworzyć nowego. Gdy wybierzesz konto marki 

z listy, zostaniesz przełączony na ten kanał. 

• Podaj szczegóły, aby nazwać nowy kanał. Następnie kliknij „Utwórz”. Spowoduje to 

utworzenie nowego konta marki. 

• Aby dodać menedżera kanału, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zmiany 

właścicieli i menedżerów kanału. 

 

Koszt: 

Jeśli planujesz korzystać z tej strony, nie musisz uiszczać opłaty rejestracyjnej. YouTube 

oferuje bezpłatną i płatną opcję. Darmowa wersja jest doskonale dopasowana do Twoich 

potrzeb marketingowych. Płatna usługa premium oferuje abonentom dostęp do pobierania i 

przesyłania strumieniowego z aplikacją w tle, a także oglądanie bez reklam. Ta funkcja została 

zaprojektowana z myślą o zaawansowanych użytkownikach YouTube, aby poprawić ich 

wrażenia podczas oglądania. YouTube oferuje bezpłatną miesięczną wersję próbną swojej 

usługi premium, dzięki czemu możesz sam zdecydować, czy warto za nią zapłacić. 
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Scurri:  

Co to jest Scurri? 

Scurri to platforma cyfrowa, która zapewnia 

przestrzeń współpracy dla sprzedawców 

detalicznych. Ta platforma może okazać się 

korzystna dla rzemieślników, ponieważ pomaga 

osobom fizycznym w świecie eCommerce.  

 

Scurri jest znana jako oprogramowanie do zarządzania dostawami i sparowuje sprzedawców 

detalicznych z kurierami oraz dopasowuje rozwiązania technologiczne do własnych 

internetowych przestrzeni handlowych. Obsługuje zamawianie, wysyłkę i dostawę dla 

ambitnych detalistów, łącząc się z ponad 700 usługami przewoźników na całym świecie. 

 

 Ta platforma ma potencjał, aby przekształcić Twoją przestrzeń handlową i przenieść się 

online do świata eCommerce. W ten sposób możesz czuć się komfortowo, sprzedając swoje 

produkty online z pomocą pomocy cyfrowej. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Scurri 

może pomóc Twojej firmie, kliknij poniższe łącze: https://www.scurri.com/  

 

Rejestracja: 

 

Aby zarejestrować się w Scurri, musisz założyć konto na ich stronie internetowej. Można to 

dokończyć pod następującym linkiem:  

https://data.scurri.co.uk/signin?_ga=2.1683065.956848210.1665826468-

1121615872.1665826468  

 

Koszty: 

 

Koszty zależą od wielkości produktu, stanu magazynowego i częstotliwości przesyłek 

kurierskich. Zapytania można kierować do firmy pod następującym linkiem: 

https://www.scurri.com/contact-sales/?form_source=capterra  

https://www.scurri.com/
https://data.scurri.co.uk/signin?_ga=2.1683065.956848210.1665826468-1121615872.1665826468
https://data.scurri.co.uk/signin?_ga=2.1683065.956848210.1665826468-1121615872.1665826468
https://www.scurri.com/contact-sales/?form_source=capterra

