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Czym jest  
Personal Branding?  



94,1% nie ma pojęcia.  

https://sm-manager.pl/artykul/personal-branding-czyli-rzecz-o-budowaniu-marki-osobistej-w-2019-roku
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Długotrwały proces, w wyniku którego 
jednostka (Ty) indywidualizuje się  

i wyróżnia z tłumu, prezentując taką wartość  
i zasób kompetencji,  

do których jedyna ma dostęp.
Dan Schawbel, Personal Branding 2.0
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Marka osobista jest tym, 
co mówią o Tobie ludzie, 
kiedy wyjdziesz z pokoju. 

Jeff Bezos (założyciel amazon.com)

http://amazon.com


Po co? 



Silna / lepsza pozycja na rynku pracy 
Rozpoznawalność w branży 
Nowi odbiorcy / kontakty biznesowe



Pierwsza praca 
Wizerunek wśród znajomych, rodziny, 
obserwatorów 
Wymarzony zawód influencer



Wyniki raportu „Personal Branding w Polsce 2019” 
wskazują, że na budowaniu własnej marki osobistej 
mogą najbardziej skorzystać: 

• freelancerzy (84%), 
• właściciele firm usługowych (69%), 
• artyści (54%), 
• specjaliści zatrudnieni w firmach (29%), 
• osoby wchodzące na rynek pracy (19%), 
• właściciele firm produkcyjnych (15%).





ŻEBY MIEĆ KONTROLĘ  
I ROBIĆ TO ŚWIADOMIE



Jak Cię widzą inni? 
Warto zacząć od „audytu”



Googlaj się 
Zawsze w oknie incognito 
Również ksywką / nickiem 
Obrazem



Persona 
Aktor

Superbohater



Jak to robić?  

 



Tak, jak budowanie marki 

 





1. Jaki jest cel?  
2. Jak_ jestem ja?  
3. Jakie są moje mocne i słabe strony? 
4. Kto jest moją konkurencją?  
5. Kiedy chcę osiągnąć swój cel i jak to 

zmierzę?  
6. Do kogo chce mówić? Kto jest moją grupą 

odbiorców?  
7. Co chcę mówić?  
8. Z czego chcę być rozpoznawaln_?  
9. Jakich narzędzi chce używać?  
10. Gdzie chcę budować swoją markę? 



Ważne pytania
1.Kim są Twoi odbiorcy? (Jakie stanowiska 
zajmują, w jakich firmach pracują? Co 
robią na co dzień? Co ich interesuje?) 

2. Co powinni o Tobie wiedzieć i 
dlaczego?  

3. Na jaką ich potrzebę odpowiadasz? Jaki 
problem rozwiązujesz?  

4. Co chciał(a)byś, aby odbiorcy myśleli 
na Twój temat?  

5.Jakie działania mają podjąć po 
kontakcie z Tobą? 



Mocne strony Słabe strony

Szanse Zagrożenia



https://store.gallup.com/c/en-ie/assessments



https://www.16personalities.com/pl



Jak chcesz się pozycjonować?  

 



 

Buduję pozytywne 
doświadczenia  

w mediach 
społecznościowych. 
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Buduję pozytywne 
doświadczenia  
w marketingu. 
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1. W oparciu o kompetencje.  
2. Uczciwa.  
3. Wyrazista. 
4. Spójna.  
5. Prezentowana przed właściwymi ludźmi.  
6. Autentyczna.  
7. Przemyślana



Czy musi być poważna?  



Ale musi być 
spójna.  



Efekt pierwszeństwa 
„Top of mind”



FRED



Familiarity - jak jest postrzegana, jak jest 
bliska? Czy ktoś się utożsamia?  
Relevance - jakie potrzeby zaspokaja?  
Esteem - reputacja.  
Differentation - musi się czymś 
wyróżniać. 



Zasada 4C 

Clarity - jasny, klarowny przekaz 
Consistency - spójność 
Constancy - budowanie zaufania 
Charisma - unikalność / charyzma. 



Branding







Logo Kolory Fonty Elementy wizualne

Herb, logotyp, wariacje 
na temat logotypu 

(dozwolone)
Schemat kolorów Fonty i typografia

Zdjęcia 
Elementy wektorowe 

Inne elementy

Niezmienne 
Wpływa na świadomość Nie więcej niż 4 kolory Nie więcej niż 3 fonty Związane z kolorami 

marki

Nie zmienia się pod 
wpływem trendów Palety kolorystyczne Czytelne! Tylko zgodne z 

prawami autorskimi



Książka po okładce. 



Efekt halo (aureoli) 
Galatei lub Golema



Chemia jest? 
„Niestety” nie oceniamy excellem 



A my nie jesteśmy zupą pomidorową. 



Trzeba liczyć się z hejtem. 
Trollingiem. 
Nienawiścią.  
Nieprzychylnością. 



1000 dobrych komentarzy.  
Zapamiętamy ten jeden zły.  



Buduje się latami
Niszczy 140 znakami
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https://
conversationprism.com/





3 elementy

Dobrze uzupełniony  
profil

Aktywność Content
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Sieć kontaktów



Jak Cię widzą tak Cię piszą!



Jak Cię widzą  
tak Cię piszą!



Jak Cię widzą  
tak Cię piszą!



Jak Cię widzą  
tak Cię piszą!



„Produkt”  
zgodny z opisem. 



Wybierz swoje miejsce w sieci. 









To „nieszczęsne” CV





Co wpisać do CV? 







Nic na siłę. 



Ale nie zapominaj o innych. 



 

https://www.linkedin.com/posts/bartekziemianski_jak-zapami%C4%99ta%C4%87-post-sharebee-ma-solucj%C4%99-activity-6539749082670342144-v0gA


NIE ZAPOMINAJ 



W życiu 
nie ma nic 
za darmo. 

A czas to 
też 

waluta.



Ile kosztują godzina czasu Twojej pracy?  
Ile chciał(a)byś zarabiać?  

Ile to netto z brutto?



Ceń się z głową. 



Bądź aktywny!



Efekt czystej ekspozycji. 



Dziel się wiedzą!



Najważniejsze: miej wiedzę.









Wykorzystuj zasięgi i wiedzę  
w dobrej sprawie. 



17-latka, która pomaga











Złudna filozofia sukcesu. 
I kultu pracy. 



Brak kultu pracy. 



Syndrom oszusta. 







Ludzie sukcesu wstają przed 6.



Ludzie sukcesu wstają kiedy chcą. 
- Anna Coelho 



Pytania? 



Zapisz się na 
#ledwoletter   

https://bit.ly/39M2QTY 

https://bit.ly/39M2QTY


Odwiedź nasz sklep i pobierz 
darmowe materiały. 

Zniżka na nasze kursy w wysokości 
25%: „ledwoszkolenie” 

https://morebananas.pl/sklep 

https://morebananas.pl/sklep


Pobierz ebooki, aby uzyskać 
dostęp do materiałów 
dodatkowych.  

https://bit.ly/3mNrNUm 

https://https://bit.ly/3mNrNUm/sklep




Dziękuję za uwagę!

www.fundacja.revas.pl


