
1. Dla kogo jest MamaAcademy? 

Dla każdej mamy, która chce nauczyć się w jaki sposób zbudować krok po

kroku własny biznes.

 

2. Jestem dopiero na etapie szukania pomysłu na siebie. Czy dla takiej

świeżynki jak ja jest miejsce w Waszej Akademii? 

Tak. W MamaAcademy uczymy od absolutnych podstaw, więc to miejsce w

sam raz dla Ciebie.

 

3. Mam już pomysł. Mam bloga. Czy znajdę coś w Waszej Akademii? 

Tak. Podpowiadamy jak takiego bloga rozwijać, jak go promować, jakie

może mieć formy zarabiania, a jak przestać być tylko blogiem, a trampoliną

do produktów online.

 

4. Mam swój biznes - np. bawialnię dla dzieci. Czy Wasza Akademia mnie

czymś zaskoczy? 

Z nami możesz zweryfikować sobie strategię działania, a także dowiedzieć

się i sprawdzić czy Twoja marka jest spójna i czy jest wystarczająco

widoczna dla Twoich odbiorców w Internecie. A jeśli nie - podamy Ci

narzędzia jak to naprawić.

 

5. Zupełnie nie wiem co mam w życiu robić. Na nic nie mam czasu. Mam

wymagające dziecko. Pomożecie? 

Nasza Akademia to też dużo lekcji pojedynczych, a także cały duży moduł

na tematy motywacyjne i testujące Twoje zdolności miękkie. Postaramy Ci

się pokazać, że przy wymagającym dziecku też się da.
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6. Jestem na etacie. Mój macierzyński i wychowawczy już minął. Mogę? 

Niezależnie czy jesteś w ciąży, na macierzyńskim, wychowawczym lub

wróciłaś do pracy, ale chodzi Ci po głowie pomysł - jesteśmy!

 

7. Jestem tatą. Mogę? 

Niestety nie :)

 

8. Na czym polega uczestnictwo w MamaAcademy?

Dostajesz dostęp do własnego konta pełnego szkoleń, kursów i tutoriali. Co

miesiąc dokładamy nowe. Raz na miesiąc spotykamy się na webinarze, aby

podsumować co udało Ci się zrobić, przegadać problemy i zaplanować

dalsze działania. 

 

9. Na jak długo mam ten dostęp?

Na miesiąc lub na 12 miesięcy w zależności od opcji, którą wybrałaś. Po tym

czasie bez problemu możesz przedłużyć dostęp na wybraną ilość miesięcy.

 

10. Czy mogę przedłużać Akademię co miesiąc?

Tak, ale o wiele korzystniej cenowo jest wybrać opcję 3 lub 6 miesięczną.

 

 



11. Kupię i co. Jak wejdę do Akademii?

Tuż po wykonaniu płatności otrzymasz e-maila z loginem i hasłem do

Twojego konta. Nie przychodzi? Koniecznie sprawdź folder spam. 

 

12. Jak mogę zapłacić? Płatności

Masz do wyboru płatność przez PayPal, w którym możesz zapłacić kartą lub

poprzez swoje konto, jeśli posiadasz. Możesz także wybrać operatora tPay i

zapłacić przelewem bankowym, BLIKiem lub kartą. Wszystkie płatności są

bezpieczne. 

 

13. Czy w MamaAcademy sa te same webinary co w grupie?

MamaAcademy to nasze webinary, które już NIE są dostępne w grupie, ale

także nowy webinar co miesiąc tzw. follow-up dotyczący modułu

aktywnego w danym miesiącu. A przede wszystkim: podcasty, nagrania

video, pliki tekstowe, zeszyty ćwiczeń, warsztaty i wywiady, które są treścią

EXCLUSIVE dla samych uczestniczek Akademii. 

 

14. Jak długo trwa przerobienie lekcji?

Tyle, ile masz ochotę. Możesz przerabiać wszystko w swoim czasie,

wielokrotnie i z dostępem 24/7. 

 

15. W jakiej formie są kursy? 

Niektóre to “gadające głowy” i pokazy slajdów, inne to lekcje video przy

tablicy lub tutoriale z nagrywaniem ekranu. Dążymy do tego, aby jak

najwięcej materiału było także w wersji audio do słuchania wszędzie.

 

 



16. Czy muszę przerabiać Akademię lekcja po lekcji?

Możesz - dla najlepszego efektu. Albo po prostu logujesz się, wybierasz

potrzebną Ci na dany moment lekcję i ją przerabiasz.

 

17. Czy materiały pdf są dostępne do pobrania?

Tak, wszystkie ćwiczenia i dodatki możesz pobrać i wydrukować, aby na

nich pracować.

 

18. Moje dziecko jest aktywne cały dzień, nie mam czasu codziennie

zaglądać do Akademii.

To nie problem, sama decydujesz kiedy chcesz się zalogować do

MamaAcademy. 

 

19. Jestem zwykłą mamą, znajdę tam tak samo zwykłe, a rentowne

przykłady biznesów?

Tak, głównie takie i głównie prowadzone przez takie zwykłe niezwykłe

Mamy! Nasze wykłady opieramy w dużej mierze na konkretnych case study,

by pokazać Ci w praktyce to, o czym mówimy.

 

20. Masz inne pytanie? 

Napisz na macierzynskiicodalej@gmail.com

 

 


