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Om at komme godt i gang

Du sidder i øjeblikket med en helt gratis rapport med titlen ”Sådan kan DU tjene penge online” 
Rapporten supplerer mine e-bøger om det at tjene penge på nettet. Hvis du ikke kender disse e-
bøger så er der tale om følgende titler:

 Sådan tjener DU penge på bannerreklamer  
 Tjen penge online  
 Online Indtjening – Trin for Trin  
 Grundlæggende Webdesign  

På engelsk:

 Grab That Cash  

Jeg har gennem mange år lavet research inden for emnet online indtjening, og i denne rapport vil 
jeg gerne give dig nogle opdaterede informationer om det at tjene penge online.

Pengene kommer ikke af sig selv. Det kræver en indsats før pengemaskinen kommer i 
omdrejninger. Til gengæld kan du glæde dig over, at når først processen er sat i gang, så kan 
du tjene penge – også når du sover. En internetindtjening kommer nemlig både mens du arbejder, 
men du vil også opleve, at dine blogartikler giver salg flere måneder efter du oprindeligt 
annoncerede dit produkt.

Rapporten er ingen facitliste. Den skal tjene til inspiration for dig på den måde, at du naturligvis 
skal tilføje din helt egen personlighed for at få succes online. Ganske som en god sauce til bøffen 
måske lige skal have et pift piskefløde og et specielt krydderi, så er der altid en helt personlig ting 
som gør dine produkter til noget unikt.

Lad ingen fortælle dig at noget er umuligt. Det ville være løgn, for det umulige er netop muligt 
når du finder den rigtige vinkel online.

Om at blive sin egen chef

Når du begynder en online karriere, så fungerer du som din egen chef. Enhver anstrengelse du gør 
til fordel for din forretning – om det er at skrive på Twitter, at annoncere et produkt på 
Facebook, om du skriver en blogartikel, eller du laver en video – høster du den fulde 
indtjening af.

Det kræver disciplin, for når først forretningen begynder at køre af sig selv, kan det være fristende 
at lade sig nøje med status quo. Når du først har en 4-5.000 fra Adsense og et fast salg på andre 
produkter, så er der mange som falder i søvn. De bliver ”tilfredse”, og så falder tingene som regel til 
jorden.

Du skal huske at forny dig, samtidig med at du opdaterer dine produkter. Det er nøglen til 
succes at du hele tiden plejer dine kunders behov med opdateret information, ganske som en 
”almindelig” forretning fornyr sig. Mange har oplevet at de var foran for år tilbage hvorefter de 
glemte fornyelsen, og derefter tabte markedsandele. Lad ikke dette ske for dig.
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At være sin egen chef handler om at være opmærksom på konkurrencen inden for din niche, og at 
omstille butikken i forhold til de ændringer der sker omkring dig. Det handler om at tage ansvar, og 
at erkende, at succesen afhænger af dine egne handlinger.

Forskellen mellem ”almindelig” og online opstart

Når du vil starte en normal butik er der depositum der skal betales samtidig med, at du skal have en 
hel del ting på plads før du kan sælge den første vare. Når det gælder online opstart kan du komme i 
gang inden for ganske få TIMER.

Det skulle man tro betød at mange flere tog skridtet, men det har faktisk vist sig at forholde sig 
ganske omvendt. Selvom det er nemt at starte op, så er mange skeptiske. Skepsis er tvivlernes 
skræk for succes. Jo mere du tvivler jo mindre vil du opnå her i livet. Det er så dejligt nemt at 
tvivle. Så kan du tro på din helt egen version af ”det-nytter-ikke-noget-alligevel”...

Den slags mennesker ender med at drømme om lottogevinsten, som skulle forandre alting. Men 
nissen flytter med – den form for skepsis forsvinder ikke.

Læs lige afsnittet ovenfor igen, for der ER en meget vigtig pointe.

Det kræver handling at komme i gang, og forskellen mellem de ”evigt fattige” og dem som bliver 
rige er netop, at den initiativrige iværksætter TØR gå i gang med at fuldføre sine drømme.

Hvordan DU kommer videre

Når du har læst denne lille mini-rapport så har du forhåbentlig fået blod på tanden. Du KAN komme 
videre, men det kræver at du gider sætte dig for at skære, og spise en del af kagen. Mulighederne for 
online indtjening ligger lige foran alles fødder. Dem som vil i gang bliver dem som skaber den 
næste Amazon eller sælger den næste internetportal.

Valget er dit. Vil du være den næste internetmillionær, eller vil du blive ved med at tvivle?

Jeg håber at se dig på mine blogs.

Tjen penge på nettet – i din fritid http://www.blunck.dk/tjenfritid
Hvor også emnet Effektiv Marketing & Kommunikation behandles

Earning Money Online http://www.blunck.dk/earning-money-online 
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