
 

  



 

W tym krótkim e-booku przedstawiam 12 technik, dzięki 
którym będziesz mógł wykreować swój wizerunek eksperta 

w branży, w której działasz. Celowo skupiłam się tylko na tych 
technikach, które są w 100% zależne od Ciebie, a nie od tego, 

czy ktoś Cię gdzieś zaprosi, poprosi o wypowiedź, doceni 
w konkursie. Wszystkie techniki możesz wykorzystać bez 

udziału innych. 
 

Mam nadzieję, że moje wskazówki pomogą Ci 
w kreowaniu wizerunku eksperta. 

Zapraszam na mój blog i fanpage po więcej przydatnych 
porad biznesowych: 

Znajdziesz mnie na Facebooku, na Twitterze, 
Instagramie i Google +. 

 
Agnieszka Skupieńska 

kontakt@biznesoweinfo.pl 
 
  



 

 
1. BLOG EKSPERCKI 

Podziel się swoją wiedzą za darmo, pisząc wartościowe artykuły na blogu. Dzięki nim będzie jasne, że znasz się 
na tym co robisz i jesteś ekspertem w swojej branży. 

 
  



 

2. MATERIAŁY WIDEO Z PORADNIKAMI  
Swoją wiedzą możesz dzielić się także w materiałach wideo, które umieścisz na Youtubie. Dotrzesz tam 
prawdopodobnie do zupełnie innej grupy odbiorców niż ci, do których dociera Twój blog. 

 



 

3. PODCASTY PORADNIKOWE 
Niewiele osób w Polsce nagrywa jeszcze podcasty, a więc to póki co sposób pokazania swojej wiedzy, w którym 
nie ma dużej konkurencji.   

 



 

4. WYWIADY U INNYCH BLOGERÓW (EKSPERCKIE) 
Zaproponuj blogerowi, który pisze blog w Twojej niszy, że odpowiesz na jego pytania lub na pytania 
czytelników, dotyczące jakiegoś zagadnienia. Jeśli to będzie zagadnienie, które pasuje do tematyki danego 
bloga i faktycznie zainteresuje czytelników, jest spora szansa, że autor zaakceptuje ten pomysł. 

 



 

5. ARTYKUŁY W PORTALACH BRANŻOWYCH 
Nie musisz czekać, aż ktoś poprosi Cię o wypowiedź – możesz sam napisać ciekawy artykuł dotyczący jakiegoś 
zagadnienia z Twojej branży i wysłać go do tematycznych portali. Dobre i wartościowe artykuły gościnne są 
chętnie publikowane nawet w dużych portalach. 

 



 

6. UDZIAŁ W DYSKUSJACH W TEMATYCZNYCH 
GRUPACH FACEBOOKOWYCH 

Dobre grupy facebookowe mają po kilka tysięcy członków i toczą się w nich wartościowe dyskusje. To świetne 
miejsca, żeby pokazać swoją wiedzę i komuś pomóc. Z czasem członkowie grup zauważają, kto jest aktywny jeśli 
chodzi o jakąś branżę i sami wywołują takiego eksperta „to tablicy” tagując go w swoich wypowiedziach. 

 



 

7. KOMENTARZE POD ARTYKUŁAMI – 
DODAWANIE CZEGOŚ OD SIEBIE 

Dyskutowanie z autorem tekstu, uzupełnianie czyjegoś tekstu o dodatkowe spostrzeżenia to nie tylko sposób, 
by pokazać, że znasz się na tematyce poruszanej w tekście, ale także technika, która pozwala dać się poznać 
czytelnikom czyjegoś bloga, którzy może jeszcze o Tobie nie słyszeli. Autor tekstu na pewno doceni, że inny 
ekspert uzupełnił jego wypowiedź  

 



 

8. WEBINARY EKSPERCKIE 
Webinary to takie wykłady online, które prowadzić można przez internet także za pomocą darmowych narzędzi. 
Zorganizuj webinar na temat, o którym dużo wiesz i pozwól, by inni uczyli się od Ciebie. 

 
  



 

9. E-BOOKI PORADNIKOWE 
Niekoniecznie płatne – nawet przygotowując krótki, darmowy e-book, który będzie można pobrać z Twojej 
strony dasz publiczności do zrozumienia, że znasz się na czymś na tyle dobrze, by przygotowywać na ten temat 
dłuższe teksty. 

 



 

10. KURSY ONLINE (PŁATNE I BEZPŁATNE) 
Wymagają trochę zachodu, ale przygotowując je dajesz publiczności sygnał: jestem ekspertem w swojej 
dziedzinie i mogę uczyć innych. 

 



 

11. ODPOWIEDNIO DOBRANA KOMUNIKACJA W 
SWOICH KANAŁACH SOCIAL MEDIA  

Czyli taka, która pokazuje to, na czym się znasz i czym się zajmujesz. 
Na swoim profilu prywatnym, fanpage’u, Twitterze, Instagramie – wszędzie możesz co jakiś czas komentować 
bieżące problemy z branży, podrzucać linki do artykułów, dając tym samym do zrozumienia innym, że jesteś na 
bieżąco z branżą, w której jesteś ekspertem. 

 



 

12. POKAZYWANIE, ŻE INNI UZNALI CIĘ ZA 
EKSPERTA 

Nie zapomnij chwalić się za każdym razem, gdy inni ludzie uznają Cię za eksperta – zaproszą do telewizji, 
poproszą o wywiad, opublikują Twój tekst w piśmie branżowym. Jeśli nic takiego jeszcze się nie wydarzyło, 
chwal się pochlebnymi opiniami czytelników lub… artykułami gościnnymi, które umieściłeś w portalach 
branżowych wychodząc z inicjatywą.  
Pamiętaj, że w psychologii społecznej działa mechanizm nazywany społecznym dowodem słuszności. Jeśli ktoś, 
kto cieszy się autorytetem, uzna Cię za eksperta, to inni ludzie, którzy nie będą wiedzieli, co o Tobie myśleć, 
przyjmą jego punkt widzenia i też uznają Cię za eksperta. 

 
 


