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O Projekcie
CEL

Celem niniejszego projektu jest wsparcie polskiej

branży kreatywnej, artystycznej i kulturalnej poprzez

promowanie, inspirowanie i pokazywanie twórcom

nowych strategi działania na komercyjne działania

realizowane online.

Pomysł na ów projekt zrodził się w czasie pandemii

wirusa COVID-19 w czasie, kiedy przebywałem na

przymusowej kwarantannie po powrocie do Polski. Był

to jednocześnie czas, kiedy wiele osób zastanawiało

się, kiedy (lub czy?) wrócimy do rzeczywistości, w

jakiej żyliśmy wcześniej?
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TŁO

W mojej ocenie, oprócz branży turystycznej i transportowej, to właśnie branża artystyczna ucierpi najmocniej, a powodów

jest kilka:

- Liczba wydarzeń, festiwali, koncertów, wernisaży, projekcji filmowych itp. pozostanie w dalszym ciagu ograniczona.

- Liczba odbiorców kultury zmniejszy się, ponieważ część osób będzie się obawiać zachorowania, a część osób z powodu

utraty pracy lub obawy o utratę pracy zrezygnuje z dodatkowych wydatków. Ostatecznie, z potrzeb „wyższych” najłatwiej

zrezygnować.

- Kultura finansowana jest w większości z budżetu państwa, a ten, mimo ogromnej skali dodruku pieniędzy, jaki się w

ostatnich miesiącach odbywa, wyrządzi gospodarce więcej szkody niż pożytku. W uproszczeniu, budżetówka, której częścią

jest kultura, straci.

- Artyści pracują na umowach śmieciowych, a więc z takich pracowników najłatwiej zrezygnować.

- Obostrzenia i wymogi sanitarne, w tym np. podawanie nazwiska przed wejściem na wydarzenie skutecznie zniechęcą część

odbiorców.

Celem publikacji jest wsparcie polskich twórców poprzez zainspirowanie i ułatwienie im znalezienia rozwiązań komercyjnych,

które będą mogli wykorzystać w swojej działalności przenosząc ją, tymczasowo lub na stałe, do internetu.
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„JEŚLI  KTOŚ  NIE  WIE,
DO KTÓREGO PORTU CHCE

PRZYPŁYNĄĆ ,  ŻADEN WIATR MU
NIE SPRZYJA.”

- SENEKA
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1. Czym jest crowdfunding?

Crowdfunding, czyli inaczej finansowanie społecznościowe to sposób na pozyskanie finansowania poprzez

poproszenie dużej liczby osób o niewielką kwotę. Tradycyjne finansowanie biznesu, projektu lub przedsięwzięcia

wymagało poproszenia kilku sponsorów o duże sumy pieniędzy. Crowdfunding zmienia tę koncepcję, używając

internetu do kontaktu z tysiącami – jeśli nie milionami – potencjalnych sponsorów. Zazwyczaj osoby poszukujące

funduszy zakładają profil swojego projektu na poświęconej crowdfundingowi platformie internetowej (o

platformach napiszę w kolejnych artykułach). Następnie osoby realizujące projekt lub przedsięwzięcie mogą

korzystać z wszelkich dostępnych sposobów i kontaktów, aby uzbierać pieniądze.
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POCZĄTEK CROWDFUNDINGU

Uważa się, że pierwszy internetowy projekt crowdfundingowy miał miejsce w 1997 roku. Brytyjski zespół Marillion

nie mógł sobie pozwolić na trasę koncertową po wydaniu siódmego albumu, więc amerykańscy fani wykorzystali

raczkujący wówczas internet, zbierając 60 000 $, aby zespół mógł wyjechać w trasę po Stanach Zjednoczonych.

Chociaż zespół nie był zaangażowany w pierwszą rundę zbierania funduszy, uznano że taka forma finansowania

może się sprawdzić w kolejnych projektach.

Nieco później członkowie grupy postanowili rozstać się ze swoim managerem i wytwórnią, która nie chciała

inwestować w promocję zespołu. Przygotowując się do nagrania następnej płyty, członkowie grupy

rozesłali maile do swoich fanów z pytaniem, czy nie zechcieliby kupić ich nowej płyty… zanim ta się ukaże. Fani

grupy nie zawiedli i z wyprzedzeniem zapłacili za ponad 12 tysięcy krążków, co w pełni zabezpieczyło fundusze na

nagranie i wydanie płyty. W taki sam sposób wydano kolejne albumy zespołu.
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3 TYPY CROWDFUNDINGU

Crowdfunding donacyjny

To sposób pozyskiwania funduszy, w którym ludzie przesyłają pieniądze dlatego, że wierzą w projekt. Podczas

pozyskiwania funduszy można oferować nagrody, np. podziękowania na okładce albumu, bilety na wydarzenie,

ciekawy newsletter, bezpłatne prezenty i tak dalej. Nagrody są często niematerialne, a darczyńcy mają społeczną

lub osobistą motywację do inwestowania pieniędzy i nie oczekują niczego w zamian, może poza tym, że czują się

dobrze, wspierając dany projekt. Tego typu finansowaniem są np. zbiórki organizowane przez organizacje

pozarządowe.

Crowdfunding pożyczkowy

Pożyczkodawcy otrzymują zwrot pieniędzy wraz z odsetkami. Nazywany również pożyczkami peer-to-peer (p2p),

pozwala na pożyczanie pieniędzy z pominięciem tradycyjnych banków. Zwroty są finansowe, ale inwestorzy mają

również tę korzyść, że przyczynili się do sukcesu pomysłu, w który wierzą. W przypadku mikrofinansowania, w

którym bardzo małe kwoty są dzierżawione bardzo biednym, najczęściej w krajach rozwijających się, nie ma

zainteresowania jest spłacana z pożyczki, a pożyczkodawca jest wynagradzany poprzez czynienie dobra

społecznego.
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Crowdfunding inwestycyjny

Ludzie inwestują w projekt w zamian za udziały. Pieniądze są wymieniane na niewielki udział w biznesie, projekcie

lub przedsięwzięciu. To model bardziej pasujący do spółek giełdowych. Podobnie jak w przypadku innych typów

współwłasności udziałów, jeśli projekt odniesie sukces, jego wartość wzrośnie. Jeśli nie, wartość spada.



9

2. JAK ZAROBIĆ 15.000 USD MAJĄC 90 USD NA KONCIE?

Do spektakularnych początków początków crowdfundingu możemy zaliczyć spontaniczną akcję amerykańskiego

fotografa Daniela Arnolda z 2014 roku. W 2014 roku, mając 90 usd na swoim koncie bankowym, wpadł na sprytny

pomysł: dlaczego nie sprzedać kilku zdjęć na Instagramie? 

W przeddzień swoich 34. urodzin Arnold nie miał pojęcia, jak zarobić na czynsz za kolejny miesiąc, więc o północy

zamieścił na Instagramie następującą wiadomość:

„Witam, właśnie skończyłem 34 lata. Tylko przez jeden dzień sprzedaję odbitki 4×6 z mojego archiwum na

Instagramie po 150 $ za sztukę. Przysięgam, że już nigdy nie sprzedam zdjęć tak tanio. Jeśli jesteś

zainteresowany, wyślij zrzut ekranu z wybranymi zdjęciami na adres arnoldaniel@gmail.com (jedno d), a ja wyślę

fakturę PayPal wraz z podpisanym wydrukiem. Bułka z masłem. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Kocham

Was”

Odpowiedź go przytłoczyła. Dzień później otrzymał zamówienia o wartości prawie 15 000 dolarów. Jeden kupujący

zaoferował mu z góry 1000 dolarów za odbitkę dowolnego zdjęcia, które uzyskało ponad 1000 polubień. Ponieważ

ma tak wiele zdjęć, żaden pojedynczy obraz nie został wybrany jako ulubiony. Wiele osób zamówiło fotografię

Świętego Mikołaja bez majtek w metrze, albo ten, na którym zamożny dżentelmen czyści buty w Środę Popielcową. 
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Pierwotnie wyprzedaż miała trwać tylko 24 godziny. Praca nad wszystkimi zamówieniami wyniosła kilka tygodni, a

sam Arnold podsumował swój sukces takimi słowami: „w końcu jem trzy posiłki dziennie przez cały luty”.„I to nie

tak, że jestem jakimkolwiek przedsiębiorcą” – dodaje. „Jestem biznesowym idiotą”.Arnold, fotograf z Brooklynu

został okrzyknięty „najlepszym fotografem na Instagramie” dwa lata po tym , jak zawieszono jego konto za

publikowanie zdjęć topless plażowiczów. Od tamtej pory stworzył nowe konto i ma obecnie 273 tys.

obserwujących i ponad 3200 zdjęć (stan na czerwiec 2020).

Więcej na: https://www.instagram.com/arnold_daniel

https://www.instagram.com/arnold_daniel
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3. ZNAJDŹ SOBIE PATRONA!
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Od wieków artyści utrzymywani byli przez swoich patronów. Istnieją formy crowdfundingu nakierowane na

cykliczne wsparcie działań, które nie zafunkcjonowałyby na wolnym rynku. Wymienione platformy dają możliwość

uzyskania stałego dochodu w zamian za stałe dostarczanie wartościowych materiałów. Różnica między

platformami jest w skali i zasięgu działania. Patronite.pl to polski portal powstały w 2015 roku, który z roku na rok

się rozrasta i na pewno warto go śledzić.

Patreon natomiast jest anglojęzycznym serwisem powstałym w 2013 roku, początkowo jako wsparcie dla

muzyków i twórców komiksów, a obecnie korzystają z niego artyści z wszystkich dziedzin. To co go cechuje, to

regularne dotacje w zamian za cykliczne materiały premium.

Z Patreonu korzystają zarówno początkujący artyści, jak i ci bardziej rozpoznawalni, pragnący zdywersyfikować

źródła dochodu. Najpopularniejszymi materiałami premium są szkolenia i warsztaty artystyczne.

Amerykańska artystka Lisa Clough, malująca w niezbyt wysublimowanym stylu nagrywa i umieszcza materiały

wideo, na których uczy szkicu i malarstwa. Nie jakiegoś tam akademickiego, ale prostego, trafiającego do

szerokiego odbiorcy. Można próbować zaryzykować, że na rynku szkoleń malarskich jest to nisza. Na pozycję

artystki na pewno wpływa jej przyciągająca osobowość oraz sumienność i rzetelność pracy. W swojej ofercie na

Patreonie posiada dwa plany 4 USD za miesiąc oraz 9 USD za miesiąc. Posiadając ponad 1600 patronów, osiąga

przychód ponad 7000 USD miesięcznie. Może więc warto posłuchać tych, którzy mówią, że zdalne nauczanie ma

przed sobą duże perspektywy? Link do strony Lisy: https://www.patreon.com/Lachri

https://www.patreon.com/Lachri
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4. CZY DA SIĘ UCZYĆ MUZYKI PRZEZ INTERNET?

Kiedy początkowo badałem temat edukacji artystycznej w internecie, byłem nieco sceptyczny. Jako absolwent

szkół fotograficznej oraz filmowej, a także jako nauczyciel fotografii uważam, że nie da się uzyskać tego samego

efektu nauczając przez internet. I to prawda. Finansowo da się uzyskać o wiele więcej. Poniżej przedstawię

przykład człowieka, który sprzedając swoje kursy zarobił ponad 10 milionów złotych! A jest to dochód pasywny,

który ciągle rośnie.

Przykład Jasona Allena jest przykładem skrajnym, ale dobitnie pokazuje, że wiedza na poziomie jest w cenie i

można ją sprzedawać w internecie.

Allen to amerykański kompozytor, producent, autor tekstów, inżynier i przedsiębiorca. Jest kompozytorem

orkiestrowym, a także artystą elektronicznym, wykonującym utwory dla filmu, telewizji, radia oraz do gier wideo.

Na twórczość Allena w muzyce elektronicznej ma wpływ jego wykształcenie w zakresie muzyki klasycznej i

awangardowej. Posiada doktorat z muzyki, jest nauczycielem akademickim wykładającym w USA i Europie. Tworzy

także własne projekty muzyczne. Nauczanie przez internet jest jak widać jedynie częścią jego pracy. Przyjrzyjmy

się bliżej jego profilowi na platformie edukacyjnej Udemy: https://www.udemy.com/user/janthonyallen

https://www.udemy.com/user/janthonyallen
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Znajdziemy tam ponad 100 kursów, a każdy zawiera średnio około 3 godziny nagrań dotyczących teorii muzyki,

teorii muzyki elektronicznej, miksowania, działania programów do obróbki audio, a nawet tworzenia własnych

instrumentów. Allen jest najlepiej sprzedającym się autorem kursów muzycznych na Udemy. Ponad 175 tysięcy

sprzedanych kursów w cenie około 60 PLN za sztukę daje zawrotną kwotę ponad 10 milionów złotych.„Jeśli

piszesz zgodnie w 100% z zasadami teorii muzyki, stworzysz coś brzmiącego świetnie i nudno. Jeśli chcesz

stworzyć coś interesującego musisz łamać zasady.” – Jason Allen o muzyce, ale i o biznesie
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5. WYŚLIJ NUDESY – CZYLI O SZTUCE WYBORU TYTUŁU

Kickstartera (https://www.kickstarter.com) znają chyba wszyscy zainteresowani realizacją projektów

artystycznych (i nie tylko) w sieci. Jeśli nie, to powinni jak najszybciej nadrobić zaległości, ponieważ to jest właśnie

ta platforma, na której my artyści możemy uzyskać największe wsparcie społeczności i to na realizację naprawdę

ambitnych, często niszowych projektów. „Jaką część ciała cenisz w sobie najbardziej?” – to jedno z pytań, jakie

zadała bohaterom swojego projektu amerykańsko-ghańska artystka wizualna Araba Ankuma. Absolwentka sztuk

wizualnych na Uniwersytecie Pensylwanii już w czasach studiów zajmowała się tematem ludzkiego ciała, stosunku

człowieka do ciała oraz jego wizualnego aspektu. 

Projekt send nudes w przewrotny sposób zaprasza odbiorcę do oglądania, a następnie uderza szczerością i

intymnością zawartych obrazów i wyznań, w których modele opisują swój stosunek do własnego ciała. Odbiorca

konfrontuje się nie tylko z cudzym podejściem do cielesności, ale także z własnymi oczekiwaniami co do tego,

czym mogą być zdjęcia nagich nieznajomych osób i w jak różny sposób można je postrzegać.Kampanie na

platformie kickstarter trwają maksymalnie 60 dni. Nad projektem Ankuma pracowała od 2017 do połowy 2020

roku. Zbiórka na platformie pozwoliła jej przygotować wysokiej jakości wydruki oraz kampanię promocyjną projektu.

Za cel postawiła sobie zebranie 6 tysięcy USD. Udało jej się zebrać nieco więcej i chociaż nie są to astronomiczne

kwoty, to uzbieranie wyznaczonej kwoty i domknięcie projektu nad którym pracuje się 3 lata musi być

satysfakcjonujące.

https://www.kickstarter.com/
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Link do projektu: https://www.kickstarter.com/projects/sendnudes/send-nudestm

https://www.kickstarter.com/projects/sendnudes/send-nudestm
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6. ARTYSTA TO TEŻ PRZEDSIĘBIORCA

A przedsiębiorca myśli nie jak artysta, a jak przedsiębiorca. Sukces finansowy odnoszą ci, którzy rozumieją te

różnice i potrafią wykorzystywać je na swoją korzyść. Jest wiele historii ludzi, których kariera nabrała tempa, dzięki

wykorzystaniu mediów społecznościowych. Sztuka w internecie została zdemokratyzowana i zliberalizowana

gospodarczo aż do bólu. Ponieważ proces ten będzie się pogłębiał (o ile sztuka w ogóle nie przeniesie się do

internetu!), warto wiedzieć, jak swoje szanse wykorzystali inni, żebyśmy byli gotowi, kiedy sukces zapuka do

naszych drzwi.

W kilku kolejny artykułach przedstawię historię artystów mniej lub bardziej znanych, których kariera dosłownie

zaczęła się w internecie.

Iris Scott to trzydziestosześcioletnia malarka z Nowego Meksyku, która maluje impresjonistyczne obrazy metodą

finger printing. Większość moich znajomych grafików i malarzy miałaby problem z oceną i wyceną prac pani Iris. Być

może część z nich miałaby nawet problem z uznaniem jej za artystkę, ale ani jej, ani fortunie jaką zarobiła na swoich

obrazach wcale to nie przeszkadza! Wręcz przeciwnie, z jej nagrań i wywiadów wynika, że jest całkiem uparta w

dążeniu do swoich celów.
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https://www.irisscottfineart.com

https://www.irisscottfineart.com/
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Jak więc Scott zdołała dobrze żyć ze swojej sztuki, tworząc prace, które przyniosły jej uznanie w galeriach i

pojawiły się w publikacjach, takich jak American Art Collector? Zaprojektowała swoją karierę na własnych

warunkach, poświęcając czas i wysiłek, oceniając i wykorzystując swoje możliwości, mając odwagę porzucić

niepisane zasady świata sztuki, rozwijając stałą komunikację z klientami – i odpowiadając na sugestie

obserwujących. Oto kilka szczegółów na temat stosowanych przez nią strategii, które mogą się przydać innym

artystom:

Stwórz model biznesowy, który Ci odpowiada. Scotta była mile zaskoczona, gdy jej znajomi z Facebooka zaczęli

pytać, ile będzie kosztować zakup opublikowanego przez nią obrazu. Ale to pozornie proste pytanie okazało się

ciężkie. Początkowo zaczęła sprzedawać obrazy za 50 USD i to okazało się strzałem w dziesiątkę, ponieważ

pozwoliło jej stopniowo powiększać grono miłośników jej obrazów.

Eksperymentuj i wykorzystuj to, co działa. Gdy któregoś dnia w połowie 2010 roku skończyły się czyste pędzle,

Scott nie miał ochoty robić sobie przerwy od malowania, aby je umyć. Zamiast tego zaczęła malować palcami i

wkrótce stworzyła swój pierwszy obraz namalowany palcami, używając farb olejnych. Ciekawa, jak zareagują na to

jej obserwatorzy, udostępniła zdjęcie na Facebooku i zauważyła wzrost zainteresowania i lajków. Tak stworzyła

swój unikatowy styl. Stwórz dwustronny dialog z klientami. Scott nie wstydzi się prosić swoich fanów o opinie, gdy

mierzy się z kreatywnym wyzwaniem, takim jak dodanie większej ilości czerwieni do obrazu.

Bądź jak Scott! Rozwijaj swój biznes, aż zostaniesz milionerem!
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7. KIM JEST ALESSIA CARA? O RYZYKU W INTERNETOWYM BIZNESIE

Internet daje możliwość zrobienia zawrotnej kariery, niezależnie od producentów, show businessu, kampanii

promocyjnych. Tu jest demokracja. Jedni stają się gwiazdami z dnia na dzień, inni biegną swoim powolnym tempem,

nie zawsze w kierunku mety. Przyjrzyjmy się fenomenowi YouTube'owych karier i spróbujmy zrozumieć, o co w tym

wszystkim chodzi?

Większość z osób czytających pewnie nigdy nie słyszała o Alessi Carze, choć ma ona całkiem dużą grupę polskich

fanów. Cara to mająca włoskie korzenie Kanadyjska wokalistka, poetka i multiinstrumentalistka wykonująca

muzykę pop oraz r&b. Urodzona w 1996 roku Cara, zainspirowana karierą Justina Beibera, zaczęła publikować

popowe covery Amy Winehouse i Lany Del Ray na YouTubie w wieku 13 lat.

Jej muzyka przyciągnęła uwagę dyrektorów wytwórni Def Jam i podpisała pierwszy kontrakt płytowy przed 18

urodzinami. Kiedy pojawił się jej album Know-It-All w 2015 roku, została uznana za znakomitą popową artystkę z

mocnym przesłaniem i o odpowiednim głosie.

To co przyczyniło się do jej sukcesów, stało się później źródłem problemów. W 2018 roku została laureatką

nagrody grammy, ale w internecie pojawiła się fala hejtu wraz z życzeniami rychłej śmierci, ponieważ wiele osób

uznało, że Cara na nagrodę nie zasłużyła, a jej konkurent był o wiele lepszy. 
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W jednym z wywiadów przyznała, że otrzymując ogromną liczbę wiadomości o tym, że okradła innego artystę z

nagrody, powoli zaczyna się zastanawiać czy to prawda. Kolejnym trudnym momentem w życiu młodej artystki była

konieczność podjęcia terapii psychologicznej, podczas której, jak przyznała, uczy się mówić o swoich lękach.

Jak widać duża sława może przynieść nie tylko korzyści, ale i trudności wrażliwym, artystycznym duszom. Warto

mieć świadomość potencjalnego ryzyka, zanim upewnimy się, że chcemy podążać ścieżką sławy.
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8. ED SHEERAN – OD YOUTUBERA DO MILIONERA

Kontynuując temat artystów, których kariera zaczęła się od serwisu YouTube, chciałem opisać ikonę, ale nieco w

innym kontekście. Można dyskutować nad tym, że opisuję kolejnego artystę popowego, a tacy mają zawsze więcej

mniej wymagających odbiorców. W moim projekcie nie chodzi o to kto, ile i za ile. Chodzi o patrzenie w przyszłość i

przewidywanie, którą drogą najlepiej się udać, aby dojść do celu.

Skupmy się na początku na samym medium. Oto garść statystyk:

- Youtube jest drugą najpopularniejszą platformą społecznościową na świecie (po Facebooku).

- Portal posiada ponad 2 miliardy aktywnych kont na całym świecie.

- 44% użytkowników YouTuba w USA używa go do słuchania muzyki (w tym 81% w wieku 13-34).

- Co minutę umieszczanych jest tam 500 godzin video.

- Milenialsi wolą YouTube od tradycyjnej telewizji w proporcji 2:1.

- 9% małych firm z USA jest obecna na YouTube.

Około 92-93% wszystkich filmów w sieci wyświetlana jest na YT i ciężko o konkurencję w najbliższych latach.

Wręcz przeciwnie, dość jasno widać, że ludzie odchodzą od innych mediów na korzyść mediów internetowych i

tendencja ta będzie się utrzymywać przez najbliższe lata.
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Jak więc się odnaleźć w nadchodzącej rzeczywistości? Jeśli odbiorcy przenoszą się z radia i telewizji do internetu,

to artyści też powinni. Ed Sheeran jako czternastolatek spakował plecak i przeprowadził się do Londynu, aby

rozwijać karierę muzyczną. Nie szło mu źle, ale prawdziwego rozpędu nabrał dopiero, kiedy zaczął publikować

swoje nagrania na YouTubie (wciąż można zobaczyć jego nagrania, gdzie jako nastolatek śpiewa z gitarą w

ogrodzie).

Kanał YouTube Eda Sheerana powstał w 2006 roku, ale zaczął się naprawdę rozkręcać, kiedy osiągnął około 10

milionów subskrybentów na początku 2017 roku. Od tego czasu to jeden z najszybciej rozwijających się kanałów

pod względem oglądalności wideo i liczby subskrybentów.

W tamtym czasie kanał znajdował się „zaledwie” na liście 100 najczęściej subskrybowanych i oglądanych kanałów

YouTube. Ale od tego czasu wskoczył na szóste miejsce najczęściej subskrybowanych kanałów i dwudzieste

najczęściej oglądanych kanałów wszechczasów, a Ed Sheeran jest drugim najczęściej subskrybowanym muzykiem

za Justinem Bieberem, a kanał jest obecnie własnością Warner Music Group.

Z tej historii płynie jedna ważna lekcja. Ten chłopak ciężko pracował przez 10 lat zanim osiągnął światowy sukces.
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9. PIENIĄDZE ZA ANIMACJE, CZYLI PO PROSTU EXTRAWEG

Nie tylko muzycy wykorzystują możliwość dzielenia się swoimi nagraniami w internecie. Extraweg to artystyczny i

komercyjny projekt berlińskiego artysty Olivera Latty. Projekt, który nieco przypadkiem stał się hitem.

Początkowo Oliver miał zostać fizjoterapeutą. Ukończył odpowiednie studia, ale czuł, że nie będzie mógł

wykorzystywać w pełni swojej kreatywności w tym zawodzie. Rozpoczął więc studia z animacji w Bauhaus w

niemieckim Dessau, a po ich ukończeniu rozpoczął pracę jako animator w Sehsucht, znanym na całym świecie

studiu filmowym, animacji i efektów wizualnych w Niemczech.

W swojej pracy inspirowanej codziennymi sytuacjami Oliver bawi się ludźmi i częściami ludzkiego ciała. Animuje je w

niekonwencjonalny i prowokacyjny sposób, zmuszając widza do myślenia.

W Sehsucht natknął się na program Cinema 4D, aplikację komputerową do animacji 3D i postanowił dalej się uczyć,

testując aplikację w domu, samodzielnie tworząc animacje i udostępniając je na Instagramie jako „Extraweg”.

To, co zaczęło się jako test, wkrótce okazało się kolejnym krokiem w karierze Olivera. W 2017 roku konto Extraweg

na Instagramie zaczęło zyskiwać ogromną popularność. Jego krótkie i hipnotyzujące animacje rozprzestrzeniały

się jak wirusy po całym świecie. Dziś Extraweg ma niemal 1 milion obserwujących osób i stało się zarówno

projektem artystycznym, jak i biznesem, w którym Oliver tworzy prace komercyjne dla międzynarodowych klientów

i to nie byle jakich.
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Zarówno popularność artysty jak i nową, inną niż inne, formę promocji, podchwycili marketingowcy znanych marek

w tym Vogue, Etnia Barcelona, Gorillaz a także FritzKola, dla których artysta robi krótkie animacje, takie np o:

Do obejrzenia na: https://www.extraweg.com

Obecnie Latta pracuje nad wystawami w Viborgu, Krakowie i Sankt Petersburgu. Pracuje również nad serią

prezentacji dla znanej platformy streamingowej, a także współpracuje z firmą modową tworząc produkty

sygnowane jako jego własne Extraweg. No i tak się wykorzystuje szansę otrzymaną od losu.

https://www.extraweg.com/
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10. CZEGO NIE UCZĄ W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH?

To pytanie zadał sobie Will Terry amerykański ilustrator, który we współpracy z dwunastoma koleżankami i

kolegami z branży stworzył zbiórkę na kickstarterze, której celem było zebranie funduszy na ilustrowaną książkę,

która uczy ilustratorów… jak zarabiać pieniądze. Kwota, którą chcieli uzbierać na publikację, to 200 tysięcy

dolarów. Willowi i spółce udało się ją zebrać w… 5 minut!

W najśmielszych snach Terry nie spodziewał się takiego przebiegu zdarzeń, ale to właśnie siła kickstartera. Na

codzień Terry pracuje jako grafik, ilustrator, youtuber, nauczyciel, współautor podcastu o ilustracjach, wielokrotnie

nagradzany, stworzył ilustracje do ponad 30 książek dla dzieci. Bez wątpienia dla kogoś budującego tak swoją

karierę w pewnym momencie napisanie książki staje się koniecznością. Jest to kolejna pozycja na liście osiągnięć.

Z komercyjnego punktu widzenia jest to strzał w dziesiątkę. Mając już wyrobioną markę, swoje grono odbiorców,

będąc aktywnym nauczycielem zawodu wydanie poradnika o tym, jak zarabiać w zawodzie jest odcinaniem

kuponów i tworzeniem dochodu pasywnego (a o czymś takim przecież marzy każdy artysta).

Książkę warto kupić z dwóch powodów (i to jest właśnie biznesowy zabieg, który uczy, jak zarabiać!) oprócz

przepięknych ilustracji zawiera mnóstwo porad dotyczących funkcjonowania branży, ścieżki kariery i własnej

promocji, tworzenia własnej marki i produktów.
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Książkę w wersji anglojęzycznej można zakupić tutaj:

https://www.indiegogo.com/projects/what-they-don-t-teach-in-art-school#/

https://www.indiegogo.com/projects/what-they-don-t-teach-in-art-school#/
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11. HISTORIA O FENOMENIE AMANDY HOCKING

Pisarz też może dorobić się fortuny w internecie, bo niby kto kreatywnemu zabroni? Kolejna inspirująca historia, to

historia pisarki Amandy Hocking urodzonej w 1986 roku w Stanach Zjednoczonych, która pokazała, że żeby stać

się popularnym autorem, nie potrzeba ani wielkich pieniędzy, agencji, ani wydawnictwa, które zapewnia

odpowiednie wsparcie i promocję. Wystarczy być: pracowitym, odważnym i stworzyć coś ponadprzeciętnego.

Do 2010 Hocking pracowała w domu opieki społecznej. W swoim wolnym czasie napisała do szuflady 17 książek.

W kwietniu 2010 zaczęła je publikować, korzystając z możliwości tzw. „self-publishing” na platformach księgarni

internetowych, m.in. Amazonu. Do marca 2011 sprzedała ponad milion e-booków, zarabiając dwa miliony dolarów

(sprzedawała je wyjątkowo tanio!). Zarobiła w ten sposób więcej niż ktokolwiek inny, kto publikował swoje książki

samodzielnie. Na początku 2011 roku sprzedawała po 9 tysięcy e-booków dziennie. Nagłą popularność szybko

podchwyciły największe amerykańskie media, a artykuły o pisarce pojawiły się m.in. w New York Times i USA Today.

Skromna i prosta strona internetowa nie wskazuje na to, że Amanda odniosła ogromny sukces. Tymczasem

wydawcy z całego świata rozpoczęli starania o prawa do publikowania jej dzieł w formie drukowanej. Jedno ze

znanych amerykańskich wydawnictw zaoferowało 2 miliony USD za możliwość wydrukowania 4 powieści (m.in.

trylogii Trylle) i wydało od początku 2012 w 250 tys. szt. nakładu każdego z tomów. Firma Media Rights Capital

wykupiła prawa do ekranizacji powieści, cena nie została podana.
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http://hockingbooks.com

http://hockingbooks.com/
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12. PROJEKT BRAVE NEW WILDERNESS

Przyszła pora na nieco bardziej ambitny i niszowy projekt. Scott Mouat to pochodzący z Nowej Zelandii fotograf,

filmowiec i reżyser. Jego pasją i misją jest ochrona dzikiej przyrody, dokumentowanie życia zwierząt i edukacja o

tym, co możemy zrobić, aby zabezpieczyć chronione gatunki przed wyginięciem. Mouat niezadowolony z faktu, że w

mass mediach mało mówi się o ochronie ekosystemów, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i stworzył projekt

Brave New Wilderness.

W 2014 roku Scott zaczął dokumentować historię o gigantycznym nielotnym ptaku takahē z Nowej Zelandii. W

tym czasie gatunek ten, miał tylko 1 dziką populację, żyjącą wysoko w górach Ata Whenua. Rozpoczęto więc prace

nad znalezieniem dla ptaków nowego miejsca, w którym miałyby większe szanse przetrwania. W międzyczasie

pojawiła się na horyzoncie kolejna niezwykła historia, którą Scott zdecydował się filmować.

Kākāpō to dziwaczne, nowozelandzkie, nielotne papugi, które są na liście gatunków zagrożonych i można je znaleźć

tylko na kilku specjalnie chronionych wyspach. Okresy lęgowe tego gatunku są uzależnione od owocowania

rodzimego drzewa zwanego Rimu, a to zdarza się tylko raz na 3 lub 4 lata. W 2019 roku, gdy populacja kākāpō

liczyła zaledwie 148 ptaków, zespół ochronny Kākāpō przygotowywał się do największego sezonu lęgowego

kākāpō, jaki kiedykolwiek odnotowano.
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Scott dołączył do ekipy i dokumentował ich działania. Z obu materiałów postanowił stworzyć jeden materiał i tak

oto powstał 52-minutowy film dokumentalny o ratowaniu Nowozelandzkich ptaków.

Mouat, który sam przez 6 lat poświęcał swój własny czas i środki postanowił poprosić społeczność internetową o

wsparcie w dokończeniu projektu i sfinansowanie prac, których nie jest w stanie zrobić sam: mixy audio, lektor,

licencje na muzykę i przebitki.

Pozyskanie środków na realizację projektu zajęło mu 2 dni od wystartowania kampanii. I choć nie była to duża

kwota, do chwili obecnej została niemal podwojona.
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https://www.kickstarter.com/projects/brave-new-wilderness/brave-new-wilderness?ref=section-film-view-more-

discovery-p1

https://www.kickstarter.com/projects/brave-new-wilderness/brave-new-wilderness?ref=section-film-view-more-discovery-p1
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13. SZTUKA W SŁUŻBIE POLITYKI I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Żyjemy i tworzymy w czasach, gdzie sztuka najmocniej w historii angażuje się w sprawy społeczne,

światopoglądowe i polityczne. Zawdzięczamy to w dużej mierze demokratyzacji sztuki, ale także crowdfundingowi

(choć prościej powiedzieć: uniezależnieniu się finansowania sztuki). Obecnie, co w równej mierze napawa nadzieją i

przeraża, to odbiorcy decydują o tym, jakie projekty sfinansować. Precedens rozpowszechnił się dzięki programom

reality show, w których publiczność wspiera swojego faworyta, ale to zupełnie osobna historia. W tym wpisie

będzie o polityce.

Amerykańska fundacja Amplifier wyspecjalizowała się w tworzeniu artystycznych kampanii na rzecz zmian

społecznych. Współpracują z organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi tworząc identyfikacje wizualną,

symbolikę, język i kampanie promocyjne, wspierające równość mimo różnorodności, godność, sprawiedliwość i

zrównoważony rozwój.

W ramach projektu „We the People” (My ludzie) artyści-aktywiści rozpoczęli zbiórkę na kickstarterze, której celem

było zorganizowanie w dniu zaprzysiężenia prezydenta USA Donalda Trumpa wielkiej manifestacji w Waszyngtonie.

Nie trudno zauważyć, że aktywiści optują za jedną opcją polityczną. W zamian za wpłaty oferowali plakaty, wlepki,

reklamy swoich akcji w Washington Post, a nawet wysłanie pocztówki do prezydenta USA w imieniu osoby

wspierającej akcje.
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https://www.kickstarter.com/projects/amplifierfoundation/we-the-people-public-art-for-the-inauguration-and

Odkładając kwestie artystyczne i polityczne na bok, przyjrzyjmy się kwestiom finansowym. Minimum o jakie

wnioskowali organizatorzy wynosiło 60 tysięcy dolarów, a zdołali uzbierać ponad milion dwieście tysięcy dolarów

od ponad 22 tysięcy wspierających!

https://www.kickstarter.com/projects/amplifierfoundation/we-the-people-public-art-for-the-inauguration-and
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14. BOOOOOOOM!

Nie, nic nie pierdyknęło, BOOOOOOOM to nazwa bloga o sztuce, którego założycielem jest Jeff Hamada –

kanadyjski artysta z Vancouver, a jego blog jest jednym z najpopularniejszych blogów w sieci poświęconych

sztuce.

Dobre 10 lat temu byłem na pewnym szkoleniu biznesowym, które prowadził człowiek zajmujący się…

wymyślaniem biznesów innym ludziom. Był to nieprzeciętny umysł, który chłonął wszystko co działo się dookoła.

Na szkoleniu była grupa osób z różnych środowisk, m.in. pewna pani, która, będąc pracownikiem naukowym

politechniki, specjalizowała się w klejeniu materiałów.

To, co prowadzący jej doradził utkwiło mi w głowie tak mocno, że zmieniło moje patrzenie na biznes. Mianowicie,

poradził jej, żeby założyła bloga o klejeniu. Strategia biznesowa była banalna. Jeśli ów kobieta stworzyłaby bloga,

szybko stała by się jedynym specjalistą w sieci specjalizującym się w klejeniu, a to szybko sprowadziłoby do niej

rzesze klientów biznesowych potrzebujących porady.

Booooooom nie jest co prawda jedynym blogiem o sztuce, ale strasznie ciekawiło mnie, jak się sprawdza taki

model biznesowy, dlatego przeprowadziłem z Jeffem krótki wywiad.
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Tytułem wstępu, blog jest prowadzony i zarządzany wyłącznie przez Jeffa i jest obecny w sieci od 2006 roku. Jest

na tyle popularny, że możliwość ‚bycia w towarzystwie’ kosztuje artystów 6 usd miesięcznie, dzięki temu mogą

publikować i promować swoje prace.

https://www.booooooom.com

https://www.booooooom.com/
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Dlaczego założyłeś Booooooom?

Naprawdę nie miałem zamiaru, aby Booooooom był czymś więcej niż osobistym blogiem, kiedy zaczynałem, ale im

więcej nad nim pracowałem, tym bardziej interesowało mnie tworzenie czegoś w rodzaju miejsca spotkań. W jakiś

sposób moja praca polega głównie na słuchaniu i opowiadaniu historii, to jest to, co robię każdego dnia.

Skąd się wzięła nazwa Booooooom?

Boom pisany z dwoma o był już zajęty.

Twój blog nie zmienił się pod względem estetycznym od czasu powstania – nie wymaga odświeżenia?

To dziwne, ponieważ widzę, że dla kogoś estetyka niewiele się zmieniła, ale dla mnie zmieniła się bardzo na

przestrzeni lat. Projekt witryny zmieniał się kilka razy od czasu, gdy ją stworzyłem, a zawartość zmienia się cały

czas. Myślę, że część, która się nie zmieniła, to ogólny duch mojej pracy. Nigdy tak naprawdę nie przedstawiałem

zbyt wielu prac, które byłyby przesadnie erotyczne lub brutalne, i zawsze starałem się promować dzieła, które

uważałem za uczciwe i ponadczasowe (w przeciwieństwie do modnych, aktualnych rzeczy). 

x
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Lubię rzeczy ręcznie robione, wszystko co niedoskonałe, rzeczy w których widać rękę artysty.

Booooooom od początku był celowo niedoskonały (i trochę amatorski), jak mieszkanie, które faktycznie wydaje się

zamieszkane, w którym można było spać na kanapie i nie czuć się, jakbyś zaburzał jego harmonię. Myślę, że jest w

tym szczerość i ciepło. Przynajmniej ja to tak widzę.

Byłeś jedną z pierwszych osób, które stworzyły blog o sztukach wizualnych. Jak blog był odbierany na

początku?

Kiedy mój blog zaczął zyskiwać na popularności, pamiętam, że czułem się, jakbym był na łodzi z grupą

zasypiających ludzi i ciągnąłem wszystkie te liny ze skarbami przywiązanymi do końców. To jest dosłownie obraz,

jaki miałem w głowie. Widziałem tę okazję, aby naprawdę uczynić tę witrynę czymś w rodzaju niszowej witryny

artystycznej, zanim ktoś inny zda sobie sprawę, jak łatwo coś takiego założyć. Pracowałem nad nim dzień i noc

przez kilka lat i uzależniłem się od tego.

Jak wielu użytkowników odwiedza bloga tygodniowo?
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Obecnie każdego miesiąca blog ma około dwóch milionów unikalnych odsłon. W szczytowym momencie osiągał

około czterech milionów odsłon, ale w pewnym sensie zamęczałem się, próbując cały czas publikować treści i nie

czerpałem z tego przyjemności, więc pozwoliłem, aby blog trochę się zmniejszył.

Jaka jest najbardziej satysfakcjonująca część publikowania prac innych osób w internecie?

Zaprzyjaźnienie się na żywo z tymi wszystkimi artystami, których prace podziwiałem na odległość.

Jak widzisz przyszłość dla blogów takich jak Booooooom?

Trzeba poświęcić sporo czasu, aby wywiązała się relacja z czytelnikami, jeśli to się nie uda, całe przedsięwzięcie

nie wychodzi. Będę prowadził Booooooom tak długo, jak długo będzie to dla mnie zabawne i zapewni innym coś

pozytywnego. Jeśli zacznie mi się to przykrzyć, zajmę się czymś innym. Jednak blogowanie jeszcze mi się nie nudzi.
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15. O REZYDENCJACH ARTYSTYCZNYCH

Początkowo blog ten miał być o nowych możliwościach zarabiania na sztuce w sieci. Postanowiłem naciągnąć

nieco zasady, gdyż nie sposób nie napisać o rezydencjach artystycznych. Jak działają, gdzie ich szukać, jakie są

plusy i minusy rezydencji dowiecie się poniżej.

Pierwszym i najważniejszym miejscem, gdzie możemy szukać rezydencji jest platforma resartis.org

Resartis.org to 26-letnia sieć operatorów rezydencji artystycznych z całego świata. Składa się z ponad 700

zweryfikowanych członków w ponad 85 krajach. Organizacja posiada dwa międzynarodowe biura: w Holandii i

Australii. Wspierają rozwój rezydencji stacjonarnych, jak i realizowanych poprzez platformy cyfrowe. Celem Res

Artis jest wspieranie i łączenie rezydencji z odbiorcami, propagowanie znaczenia rezydencji w dzisiejszym

społeczeństwie oraz przedstawianie zaleceń dotyczących rozwoju i polityki w zakresie mobilności kulturowej.

Na ich stronie możemy znaleźć otwarte nabory na rezydencje z całego świata i wszystkich dziedzin sztuki.

Minusem (albo plusem, bo zależy przecież dla kogo) może być to, że większość rezydencji jest płatna, choć

zdarzają się i takie, które zapewniają stypendium, darmowe zakwaterowanie i wyżywienie lub zwrot kosztów

podróży.
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Może się myślę, ale uważam, że każdy pretendujący artysta powinien chociaż raz w życiu, spróbować życia na

rezydenturze. Po pierwsze dlatego, że pozwala ona zrealizować własny projekt artystyczny, który może być

wartościowym elementem portfolio. Po drugie, daje wymogi i limity. Podczas trwania projektu artyści skupiają się

na pracy i muszą stworzyć i pokazać efekt końcowy. Jest znacznie mniej czynników, które rozpraszają i odciągają

uwagę. No i po trzecie, często rezydencje dają możliwość pracy w zespole artystów, dzięki czemu wzbogacamy

wiedzę i umiejętności, a to może być traktowane jako solidne praktyki.

Jednym z miejsc, gdzie możemy sponsorowanych rezydentur jest https://fullyfunded-residencies.weebly.com

https://fullyfunded-residencies.weebly.com/
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16. OBRAZY NA MURZE – O SUKCESIE I PORAŻCE SKLEPU BANKSY’EGO.

Pictures On Walls (Obrazy Na Murze) był kolektywem artystów ulicznych, drukarnią i sklepem znajdującym się we

wschodnim Londynie, znanym z produkcji, promocji i dystrybucji odbitek znanych artystów ulicznych z początku

naszego wieku. Byli pierwszą drukarnią, która otrzymała wyłączne prawa do wydruku i sprzedaży prac Banksy’ego.

Właściwie to wiele wskazuje na to, że Banksy był właścicielem lub współwłaścicielem przedsięwzięcia. Sprawili, że

sztuka uliczna stała się dostępna dla mas.

Pictures On Walls (Obrazy Na Murze) był kolektywem artystów ulicznych, drukarnią i sklepem znajdującym się we

wschodnim Londynie, znanym z produkcji, promocji i dystrybucji odbitek znanych artystów ulicznych z początku

naszego wieku. Byli pierwszą drukarnią, która otrzymała wyłączne prawa do wydruku i sprzedaży prac Banksy’ego.

Właściwie to wiele wskazuje na to, że Banksy był właścicielem lub współwłaścicielem przedsięwzięcia. Sprawili, że

sztuka uliczna stała się dostępna dla mas.

Z czasem kolektyw się rozrastał, zapraszając do współpracy coraz to nowych artystów, dopracowując rzemiosło i

tworząc nowe, ikoniczne wzorce w branży. 
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Wprowadzili nie tylko estetykę uliczną w świat sztuki, ale też usprawnili procesy technologiczne w stosowaniu

bloków foliowych, wytłaczanych wzorów i jako pierwsi zastosowali atramenty na bazie rozpuszczalników. Przez

niemal 15 lat POW pozostawało niezależną organizacją artystyczną, goszczącą przełomowe wystawy i trwającą w

pionierskiej koncepcji byle jakiego sklepiku na długo przed tym, zanim stało się to modne.

Nie przewidzieli jednak najgorszego, mianowicie tego, że wielu artystów z ich kręgu odniesie sukces. Sztuka uliczna

została wprowadzona do głównego nurtu sztuki, a to co sprzedawali, stało się po prostu kolejnym towarem

spośród wielu towarów na rynku inwestycyjnym. Pomimo prób odgórnego ustalania cen, niektóre z ich odbitek

stały się warte dziesiątki tysięcy funtów. Nie mogąc lub nie chcąc stać się częścią rynku sztuki, przeciwko

któremu niegdyś występowali zdecydowali się zamknąć swoją działalność. Chciałoby się powiedzieć, że z

kapitalizmem nie da się wygrać. Na ich witrynie internetowej dalej można oglądać część drukowanych przez nich

prac.

„Często mówią, że sztuka powinna dawać komfort zaniepokojonym i dawać niepokój tym w komforcie” – stwierdził

Banksy po zamknięciu sklepu. „Myślę, że Pictures On Walls to właśnie robiło”.



4 4

http://www.picturesonwalls.com

http://www.picturesonwalls.com/
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17. EDUKACJA JEST KLUCZEM DO SUKCESU

W tym wpisie chciałem zainspirować osoby, które oprócz umiejętności artystycznych czują odrobinę powołania

pedagogicznego. Istnieje wiele dziedzin, których można się nauczyć z książek lub oglądając tutoriale i zazwyczaj nie

są to dziedziny artystyczne (z wyjątkiem literatury!), bo w nich najważniejsza jest praktyka. Nie przeszkadza to

jednak ani autorom płatnych kursów, ani ich odbiorcom. Lepszy w końcu rydz niż nic!

Strategia biznesowa kursów online jest prosta. Rynek jest wyjątkowo duży, więc cena może być wyjątkowo niska.

Zachęca to obie strony do podjęcia wysiłku i dokonania transakcji.

Tym razem chciałem zaprezentować przykład kolejnej platformy, na której możemy sprzedawać nasze kursy –

udemy.com oraz pewnego Belgijskiego terapeutę przedsiębiorcę, fotografa i łowcę przygód, który postanowił

zostać milionerem.

Jednym z wielu przedsięwzięć Jellisa Vaesa jest sprzedaż na stronie udemy.com kursów poświęconych fotografii

dla amatorów oraz kursów dotyczących inteligencji emocjonalnej i mindfulness. Jeden kurs to koszt 70 pln, to nie

dużo jak na 3 godziny kursu. Jellis sprzedał już ponad 28 800 kursów, co daje z grubsza ponad dwa miliony złotych!
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Oczywiście tylko z pozoru wygląda to na łatwe i przyjemne zajęcie. Po odliczeniu kosztów, opłat, podatków,

podziału z współpracownikami, po policzeniu czasu i pieniędzy, które spędził na zdobycie wiedzy i rozwój wszystko

wygląda inaczej. Warto jeszcze dodać, że jego kursy są dostępne w 4 językach, a po ukończeniu uczestnicy dostają

certyfikaty. Jego profil możemy zobaczyć tutaj:

https://www.udemy.com/user/jellis-vaes

https://www.udemy.com/user/jellis-vaes/


BACZ WPIERW
NA ODDAWANIE USŁUG,

ZANIM SPOJRZYSZ
NA ZYSK.

- HENRY FORD
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18. FOWL VINYL LOCKDOWN ALBUM – O MUZYCE W CZASACH ZARAZY

Do tej pory skupiłem się na pisaniu o artystach, którzy zrobili albo gigantyczne kariery, albo całkiem przyzwoite

pieniądze. A co jeśli jesteśmy na początku swojej kariery, pracujemy nad swoim warsztatem i nie mamy dużego

grona fanów? Czy artyści amatorzy też mogą zdobyć pieniądze w czasach sztuki demokratycznej? Opiszę to na

przykładzie dwóch dżentelmenów z Wielkiej Brytanii.

Hugh Nankivell i Graham Browning z zespołu Fowl (drób) postanowili uczcić swoją 21-letnią przyjaźń i współpracę

muzyczną, poprzez wydanie albumu winylowego z kilkoma niezwykłymi piosenkami inspirowanymi lockdownem i

dziwnymi czasami, w których żyjemy.

Jak informują autorzy, cała praca nad albumem została wykonana zdalnie – pisanie, edycja, nagrywanie,

miksowanie, mastering.

„To był wymagający proces i często oznaczał robienie rzeczy w „złej” kolejności, ponieważ nie mogliśmy się

spotkać. Ale taka praca dała nam wolność i idee, które nie powstałyby w innym przypadku i jesteśmy bardzo

podekscytowani końcowym efektem.”
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https://www.kickstarter.com/projects/fowlalbum/fowl-vinyl-lockdown-album

Płyta jest już gotowa, a wsparcie o jakie starają się autorzy jest niewielkie i wynosi niecałe 800 usd i wszystko

wskazuje na to, że kwotę tę uda im się zebrać, mimo iż panowie prowadzą swoją kampanię totalnie źle. Nie

informują odbiorców nawet o tym, jaką muzykę grają, jak długa będzie płyta, na co potrzebne im są pieniądze, a

wysyłkę ograniczają wyłącznie do Wielkiej Brytanii. Są jednak szczerzy i uroczy, więc ich projekt musi chwycić. Kto

wie, może będzie to początek wielkiej kariery? W końcu nie przekonamy się o tym, jeśli nie spróbujemy.

https://www.kickstarter.com/projects/fowlalbum/fowl-vinyl-lockdown-album
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19. JAK ZARABIAĆ NA NISZOWEJ MUZYCE?

Ambienty, elektronika czy post punk rock też mają swoich fanów na całym świecie. Plusem jest to, że dzięki

internetowi mamy natychmiastowy dostęp do setek tysięcy wykonawców, minusem zaś, że jest ich coraz więcej i

więcej. Dla tych, którzy chcą dorobić na sprzedaży bardziej niszowej muzyki powstał zupełnie nierzucający się w

oczy portal Bandcamp. O serwisie tym dowiedziałem się niedawno od kolegi, który w czasie lockdownu, kiedy

pozostawał bez pracy, dostał przelew z serwisu za sprzedane płyty, co pozwoliło mu jakoś przetrwać.

Model biznesowy Bandcampa jest bardzo prosty i uczciwy. Artyści i wytwórnie przesyłają muzykę do Bandcamp i

kontrolują sposób jej sprzedaży, ustalają własne ceny i zasady, a także oferują fanom możliwość zapłacenia za

muzykę wyższej kwoty niż jest podana. Ma to na celu wspieranie ulubionych twórców, rzecz jasna.

Fani mogą pobierać zakupione pliki cyfrowe lub słuchać zakupionej muzyki w aplikacji Bandcamp. Mogą również

wysyłać zakupioną muzykę jako prezent, przeglądać teksty piosenek i zapisywać poszczególne utwory lub albumy

na liście życzeń. Przesyłanie muzyki do Bandcamp jest bezpłatne, a firma pobiera 15% od kwoty sprzedaży, lub

10% po przekroczeniu przez artystę sprzedaży na 5000 usd.
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https://bandcamp.com

Pliki do pobrania oferowane są zarówno w formatach takich jak MP3, AAC i Ogg Vorbis, jak i w bezstratnych

formatach, takich jak FLAC, ALAC, WAV i AIFF. Oprócz cyfrowych plików do pobrania artyści mogą oferować zakup

swojej muzyki na nośnikach fizycznych, takich jak CD lub winyl.

Jak podają właściciele serwisu, od początku swojego istnienia, czyli od roku 2008, fani kupili muzykę za łączną

kwotę 577 milionów dolarów.

Od sierpnia 2020r. Połowa przychodów Bandcamp pochodziła ze sprzedaży produktów fizycznych. Czyżby więc

trend się odwracał i ludzie zaczęli doceniać bardziej tradycyjne formy wydawnictw?

https://bandcamp.com/
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20. TECHNO, HOUSE I REMIXY ZA 5 EURO

Szukając dobrego przykładu artysty, który odniósł sukces w sprzedaży na platformie Bandcamp natknąłem się na

pewnego niemieckiego muzyka, DJa, producenta muzycznego o wysublimowanym pseudonimie Superlover.

Artysta zupełnie nie przypadł mi do gustu, więc postanowiłem o nim napisać, żeby lepiej zrozumieć jego sukces.

Szukając dobrego przykładu artysty, który odniósł sukces w sprzedaży na platformie Bandcamp natknąłem się na

pewnego niemieckiego muzyka, DJa, producenta muzycznego o wysublimowanym pseudonimie Superlover.

Artysta zupełnie nie przypadł mi do gustu, więc postanowiłem o nim napisać, żeby lepiej zrozumieć jego sukces.

Dźwiękowy znak rozpoznawczy Superlovera jest głęboko osadzony w muzyce house i jej podgatunkach. Swoje

wpływy czerpie m.in. z DJ Sneaka, Iana Pooleya, a później Daft Punk i związanych z nimi artystów, takich jak Alan

Braxe, Cassius, Fred Falke i Etienne de Crecy.

Jako członek Mother Recordings w 2014 roku wykonał cieszący się dużym uznaniem mix utworu Steam, a

następnie zmiksował rewelacyjną wersję utworu Stronger, wykonaną przez niemieckiego króla muzyki house

Borisa Dlugoscha. 
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Na początku 2015 roku utwór Superlovera Love Me królował na wielu parkietach na całym świecie, a jego letni

hymn 2015 roku Love Machine wskoczył prosto na szczyt listy przebojów Deep House, utrzymując się w pierwszej

trójce przez ponad miesiąc.

Superlover cieszy się również dużym zainteresowaniem jako utalentowany remixer artystów, takich jak Claptone,

Tube & Berger i legendarny Roland Clark.

Teraz już zupełnie nie powinien dziwić fakt, że Superlover jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów na

Bandcampie. I choć oficjalne statystyki sprzedaży nie są upubliczniane, możemy jedynie spekulować na podstawie

wyznań innych artystów sprzedających na Bandcamp, że są to kwoty sześciocyfrowe. Co ciekawe, Superlover

sprzedaje tam nawet didżejskie sample, a całość składającą się z 31 płyt, z miskami, samplami i własnymi

utworami możemy dostać już za 32 Euro.
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https://super-lover.bandcamp.com/track/scotch-disco-band-superlover-remix

https://super-lover.bandcamp.com/track/scotch-disco-band-superlover-remix
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21. GIEŁDY I BAZARY SZTUKI I RZEMIOSŁA

Shutterstock

Jednym z popularniejszych sposobów sprzedaży swoich prac w internecie są giełdy. Dotyczy to zarówno zdjęć,

grafik, filmów jak i muzyki oraz dźwięków. Poniżej prezentuję listę pięciu najlepszych giełd internetowych, których

możemy sprzedawać swoje zdjęcia i grafiki.

1.

Wielu fotografów uważa Shutterstock.com za jedną z najpopularniejszych witryn ze zdjęciami stockowymi.

Shutterstock oferuje bezpłatną rejestrację, a stawki prowizji zaczynają się od 25%. Na tej giełdzie fotografowie

mają do czynienia ze sporą konkurencją, aby zostać przyjętym do Shutterstock, należy przesłać 10 zdjęć, z których

7 musi zostać zatwierdzonych, jako spełniające standardy techniczne i formalne.

    2. Fotolia/Adobe Stock

Niegdyś Fotolia a obecnie Adobe Stock to kolejna witryna poświęcona fotografii stockowej. Jest bazą ponad 57

milionów obrazów. Firma Adobe odkupiła Fotolię w 2014 roku, integrując ją z usługą Creative Cloud. Tutaj autorzy

prac mogą otrzymać tantiemy w wysokości od 20 do 46%.
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Obecnie z Adobe Stock korzystają ponad 4 miliony kupujących i, jako że giełda należy do monopolisty, to na pewno

będzie zwiększać swój udział na rynku, więc warto wziąć pod uwagę sprzedawanie zdjęć właśnie tam.

    3. iStock

iStock jest własnością firmy Getty i jest jedną z najbardziej znanych witryn ze zdjęciami stockowymi. Aby zacząć

współpracę, wystarczy założyć darmowe konto i przesłać trzy najlepsze zdjęcia. Jeśli zdjęcia spełnią standardy

jakości, to serwis iStock jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia sprzedaży zdjęć stockowych. Oferują od 15%

do 45% prowizji, a ich witryna ma większy ruch niż większość witryn ze zdjęciami stockowymi.

    4. Alamy

Alamy to kolejna świetna witryna do sprzedaży zdjęć, grafik i video. Autorzy mogą zachować 60% wpływów ze

sprzedawanych zdjęć. Co więcej, Alamy nie wymaga, oddania im wyłącznych prawa do zdjęć, co oznacza, że   można

je umieszczać również na innych giełdach ze zdjęciami.
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5. Dreamstime

Dreamstime jest hojny jeśli chodzi o prowizje i przez wielu fotografów uważany za jedną z najlepszych stron ze

zdjęciami stockowymi. Jednakże Dreamstime ma bardzo wysokie standardy jakości, więc wielu amatorów /

półamatorów nie zostaje przyjętych do grona. Aby rozpocząć sprzedaż w Dreamstime, wystarczy założyć konto i

przesłać przykładowe zdjęcia. Jeśli próbki zostaną zatwierdzone, nasze zdjęcia zostaną udostępnione do

sprzedaży, a od każdej sprzedaży otrzymamy od 25 do 50% tantiem.
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22. MISTRZ ŚWIATA W FOTOGRAFII STOCKOWEJ

Taka już ludzka natura, że dążymy do bycia najlepszym z najlepszych w swojej dziedzinie. Nie inaczej jest w biznesie

i sztuce. Choć może się to wydawać naprawdę dziwne (w istocie jest to bardzo dziwne), istnieje na tym świecie

fotograf, który stał się ikoną, gwiazdą i multimilionerem dzięki fotografii stockowej.

Yuri Arcurs urodzony w 1979 roku jest duńskim fotografem stockowym i właścicielem platformy

PeopleImages.com. W 2007 roku był najlepiej sprzedającym się fotografem na giełdach Shutterstock, Fotolia,

Crestock i BigStockPhoto. W 2008 Arcurs sprzedał 650 000 obrazów za pośrednictwem 16 różnych giełd!

W 2010 roku głosowanie czytelników PDN Magazine umieściło Arcursa wśród 30 najbardziej wpływowych

fotografów dekady. W 2011 roku został uznany za najlepiej sprzedającego się fotografa stockowego na świecie,

sprzedając ponad 2 miliony zdjęć w ciągu roku, a w 2012 odnotowano, że sprzedaje 450 zdjęć na godzinę!

W 2012 roku Arcurs, niezadowolony z faktu, że prowizje od sprzedanych zdjęć są zbyt niskie postanowił stworzyć

własną giełdę: https://peopleimages.com, ale zrobił to kiedy był już wziętym fotografem i mógł sobie pozwolić na

to, żeby stworzyć konkurencję największym firmom.

https://peopleimages.com/
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Obecnie jego firmy zatrudniają ponad 100 osób na całym świecie. A jego Yuri Arcurs Productions prowadzi program

charytatywny, którego celem jest rekrutacja i szkolenie nowych retuszerów, którzy pochodzą z biednych regionów

świata i nie mogą pozwolić sobie na komputery i oprogramowanie.

O tym jak można dorobić się na retuszu zdjęć, napiszę w kolejnym artykule.
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23. ZDALNA PRACA RETUSZERA, ILE MOŻNA ZAROBIĆ?

Masowa panika związana z pojawieniem się nowego wirusa z rodziny sarsowatych w znaczny sposób przyspiesza

rozwój tzw. kultury korporacyjnej wielu branż i firm (choć w większości przypadków obostrzenia wprowadzane

przez zmanipulowane rządy prowadzą jednak do tego, że wiele firm musi się zwijać). Wiele firm dostrzeże szansę w

tym, że zamiast ściągać pracowników do biur, płacić za przestrzeń, sprzęt, media i owocowe wtorki, mogą

przeskoczyć na system pracy zdalnej.

Co więcej, wielu pracowników uzna to za dobre rozwiązanie, bo zaoszczędzą czas na dojazdach i będą

pracować wydajniej, nie mogąc pogadać o pierdołach z kolegą z sąsiedniego biurka.

O zaletach pracy zdalnej wiedzą od dawna m.in. retuszerzy zdjęć, których obecność nie jest wymagana w biurze, a

globalizacja rynku dała im nowe możliwości pozyskiwania klientów. Oprócz stałej współpracy z jedną firmą lub

własnej działalności retuszerzy mogą także pozyskiwać zlecenia na jednej z wielu platform dla wolnych strzelców

(omówię je w następnym artykule).
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Tym razem, nieco wyjątkowo, skupimy się na węgierskiej retuszerce i graficzce, która od 4 lat sprzedaje swoje

usługi na www.upwork.com

http://www.upwork.com/
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Autorzy serwisu podają zarówno oceny pracy freelancerów, jak i przepracowane godziny, stawki za poszczególne

zlecenia i zarobioną kwotę. Ponad 50 tysięcy dolarów brutto za 2069 godzin pracy, to… 25 dolarów za godzinę

brutto. Nie jest to rewelacyjna stawka, tym bardziej, że UpWork pobiera 5% marży od pensji, niemniej wydaje się, że

pracując jedynie 500 godzin rocznie Iren stać na życie na przyzwoitym poziomie. Aha, jeszcze jedno, to tylko jedno

z wielu źródeł dochodów osób pracujących jako freelancerzy.
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24. UPWORK – IDEALNE MIEJSCE DLA ARTYSTÓW?

Upwork.com jest największym serwisem skupiającym freelancerów z wszelkich możliwych branż. Posiada

dwanaście milionów zarejestrowanych freelancerów i pięć milionów zarejestrowanych klientów. Każdego roku

publikowane są trzy miliony ofert pracy o łącznej wartości 1 miliarda dolarów. Osobiście uważam, że jest to

najlepszy portal dla wolnych strzelców i sam z niego korzystam.

Cały pomysł polega na tym, że firmy publikują opis tego, co trzeba zrobić, a freelancerzy mogą składać swoje

oferty, przedstawiając swoją stawkę, list motywacyjny i portfolio. Następnie firma wybiera kogo zatrudnić spośród

nadesłanych propozycji.

Zaleta nr 1: Upwork to dobra opcja dla początkujących.

Na Upwork publikowana jest ogromna ilość ogłoszeń, a wszystkie obejmują ogromną różnorodność zadań,

zakresów, poziomów doświadczenia itp. Zadania obejmują zarówno małe i krótkie, jak i większe projekty

długoterminowe.
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Wspaniałą rzeczą w tej witrynie (i byciu wolnym strzelcem) jest to, że możesz wybierać oferty pracy, które cię

interesują. Po zatrudnieniu możesz wykorzystać te oferty pracy jako okazję do zdobycia doświadczenia w dalszym

życiu zawodowym.

Zaleta nr 2: Upwork to jeden ze sposobów na znalezienie stałych klientów.

Znalezienie stałego, dobrego współpracownika może być trudnym zadaniem, ale kiedy już się to uda, możemy

mieć komfort regularnej pracy i przychodów, co jest kluczowe dla odniesienia sukcesu jako freelancer.

Wada nr 1: Trzeba przejść przez wiele „kiepskich” fuch i klientów.

To jeden z głównych problemów podczas szukania pracy na Upwork. Wielu osobm wydaje się, że tworzenie sztuki

jest łatwe, szybkie i przyjemne. Utrudnia to początkującym artystom uzyskanie przyzwoitego wynagrodzenia za ich

czas i umiejętności. I to jest baaaardzo widoczne na Upwork. Przeglądając różne oferty można poczuć się

zszokowanym tym, jakie wymagania mają niektórzy pracodawcy w porównaniu do tego, ile chcą zapłacić i jak

szybko chcą mieć gotową pracę. Trzeba mieć na uwadze, że konkurujemy z artystami, którzy faktycznie

zaakceptują tak złe warunki.
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Wada nr 2: Tracisz prawo do swoich dzieł.

Z założenia wszystko, co wykonujemy dla klienta poprzez platformę Upwork stanie się jego własnością, kiedy

otrzymamy zapłatę. Z jednej strony bardzo mocno chroni to pracodawcę, z drugiej odbiera odbiera prawa artystom.

Więc zasadniczo, nie mamy żadnych praw do żadnego z projektów stworzonych dla klientów z Upwork.

Wada nr 3: Upwork ma na początku wysokie opłaty.

Upwork pobiera 20% swojej sumy do pierwszych 500 usd zarobionych przez freelancera, a następnie 10% i 5% po

przekroczeniu 10 000 usd.
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https://www.upwork.com

https://www.upwork.com/
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25. WYWIAD Z RETUSZEREM I PRZEDSIĘBIORCĄ W JEDNEJ OSOBIE.

Austriak Matthias Schwaighofer jest odnoszącym sukcesy, nieco ekscentrycznym artystą retuszerem, który

wypracował unikalny bajkowy, karykaturalny i pełen humoru styl swoich fotomontaży. Stał się także popularny

dzięki pokazywaniu i opisywaniu tego, jak wygląda jego warsztat.

Postanowiłem zrobić wywiad z Matthiasem ponieważ zaciekawiło mnie to, jak pracuje, jakie widzi dla siebie

perspektywy i czy to co robi i z czego słynie jest dochodowe, czy raczej robi to hobbistycznie, a na życie zarabia

tłucząc komercyjne zdjęcia do reklam. Zapraszam do przeczytania wywiadu z Matthiasem Schwaighoferem.
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https://www.schwaighofer-art.com

https://www.schwaighofer-art.com/
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Jak opisałbyś to, co robisz?

Jestem artystą pracującym na zdjęciach, choć niektórzy uznają moje prace za bardziej zbliżone do grafiki. Ciężko to

zaszufladkować, bo sama praca składa się z wielu etapów, począwszy od tworzenia koncepcji, zdjęć i montażu, po

retusz i korektę graficzną.

Jak wygląda typowy dzień pracy?

Przeciętny dzień… czy istnieje coś takiego? Zwykle pracuję w swoim domu lub na planie zdjęciowym, ewentualnie

na spotkaniu koncepcyjnym z klientem.

W jakich godzinach pracujesz?

Dzień retuszera może być czasami bardzo długi – może trwać do wczesnych godzin porannych! Choć wszystko

zależy od projektu i od terminów oraz tego, jak napięty jest grafik. Na szczęście to twórcza i przyjemna praca, która

naprawdę daje mi dużo energii.
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Jakie są najbardziej i najmniej przyjemne aspekty Twojej pracy?

Najbardziej przyjemnym aspektem mojej pracy jest swoboda kreatywności i współpracy z kreatywnymi ludźmi, co

daje możliwość stworzenia naprawdę wspaniałych dzieł. Poziom stresu może być bardzo wysoki, gdy mam krótkie

deadline`y, ale uważam, że ważne jest, aby cieszyć się tymi chwilami i traktować je jako okazję do rozwoju.

Jakich narzędzi używasz w swojej pracy?

Podstawowe to: Mac Pro (niektóre pliki, nad którymi pracuję, mogą być ogromne – 20 GB to całkiem normalna

rzecz!), tablet Wacom, Photoshop (oczywiście), Illustrator i InDesign. Capture One używam do katalogowania i

edytowania zawartości zdjęć. Wygodne krzesło i szybki czajnik też mogą pomóc.

Jakich umiejętności nauczyłeś się w trakcie swojej kariery?

Moja praca zależy całkowicie od technologii. Programy stale się rozwijają i zmieniają, ale zmiany te są często dość

stopniowe. Uważam, że tak długo, jak uczysz się nowych umiejętności i badasz nowe technologie, łatwo jest się

dostosować i być na bieżąco.
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Jak myślisz, jaka jest dalsza ścieżka kariery dla kogoś na twoim obecnym stanowisku?

Retusz to praca, którą wykonujesz przez całe życie, to uzależnia, a jego opanowanie zajmuje lata i lata,. Nie znam

ani jednego retuszera, który uznał, że wie już wszystko i nie musi się dalej rozwijać.

Jaką radę dałbyś młodemu twórcy, który chce zostać retuszerem?

Radziłbym zdobyć jak najwięcej doświadczenia, nie tylko związanego z obróbką zdjęć. Jeśli spędzisz dwa tygodnie

pracując w studiu i dwa tygodnie z grafikiem, Zdobędziesz bardziej wszechstronną wiedzę i będziesz o krok dalej

niż inni. Moją inną radą jest pozostawanie pasjonatem w tym co się robi. Może to zabrzmieć tandetnie, ale kiedy

jest 23:00 i masz milion rzeczy do zrobienia, zanim wrócisz do domu, musisz upewnić się, że masz motywację, aby

to zrobić.

Jaką widzisz przyszłość dla retuszu zdjęć, czy będzie to opłacalne zajęcie?

Retuszerzy zawsze będą potrzebni, nie da się ich wyeliminować z procesu produkcji. Można udoskonalić narzędzia,

które będą wykorzystywane, dzięki czemu skróci się czas pracy retuszera, ale moim zdaniem retusz przestanie być

potrzebny, kiedy ludzie przestaną robić zdjęcia.
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26. CZY MOŻNA ŻYĆ Z WYGRYWANIA KONKURSÓW?

Nie. Na pewno można jednak sporo dorobić, a początkujący artyści mogą w ten sposób podszkolić swój warsztat,

skonfrontować swoje prace z jurorami i innymi uczestnikami konkursów oraz stworzyć całkiem przyzwoite

portfolio. Motywacją mogą być pieniądze i to wcale nie takie małe.

Wielu artystów ignoruje konkursy, uważając, że to strata czasu. A tymczasem konkursy to okazje, które można

wykorzystać zarówno do budowania prestiżu jak i dochodu, dając szansę na wygranie nagrody pieniężnej lub

rzeczowej (co często równa się sprzedaży naszej pracy w dobrej cenie), ale także zwiększa rozpoznawalność i

kontakty – co jest kluczowe dla budowania naszej marki i możliwości zaistnienia w galeriach czy wręcz prywatnych

kolekcjach. W końcu ludzie uwielbiają przebywać ze zwycięzcami.

Aktualne artystyczne konkursy międzynarodowe dla obywateli Unii Europejskiej możemy znaleźć na powyższej

stronie callforart.net. Znajdziemy tam konkursy zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów ze wszystkich

możliwych dziedzin: fotografia, grafika, film, plakat, scenariopisarstwo, design, rzeźba, a nawet bio-art!

Oprócz konkursów znajdziemy tam także informacje o targach artystycznych rezydencjach i stypendiach. Dla

każdego aspirującego artysty jest to strona obowiązkowa.
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https://callforart.net

Dla wszelkiego gatunku artystów, którzy chcą brać udział w polskich konkursach polecam

stronę: https://aktualnekonkursy.pl/ gdzie większość konkursów, to konkursy literackie, graficzne, fotograficzne i

filmowe, choć nie brakuje także mniej artystycznych konkursów i loterii.

https://callforart.net/
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27. SKLEP ONLINE ZE SZTUKĄ? CZY TO SIĘ OPŁACA?

To zadziwiające, jak szybko zmieniają się nasze czasy. Jeszcze 20 lat temu handel przez internet dopiero

raczkował, a dzisiaj pomysł prowadzenia małego sklepu internetowego ze swoją sztuką może się już wydawać

nieco przestarzały. Czy prowadzenie sklepu internetowego ma jeszcze sens? Czy może lepiej wybrać inne kanały

dystrybucji online?

Sklep jest czymś, co zdecydowanie powinniśmy zostawić na późniejszy etap naszej kariery, a nie czymś od czego

powinniśmy zaczynać. Najpierw trzeba stworzyć sobie renomę, bazę klientów, portfolio, produkty na sprzedaż, a

nade wszystko powinniśmy poznać i zrozumieć rynek i jego potrzeby. Sklep nigdy też nie powinien być podstawą

naszego działania, a jedynie dodatkiem, kolejną z usług, jaką świadczymy, kanałem promocji i rzeczą dodającą

prestiżu.

Biorąc pod uwagę rozwój technologii i logistyki, wszystko zmierza w kierunku przeniesienia coraz większej ilości

biznesów do sieci, a marcowe decyzje większości rządów na świecie nie pozostawiają co do tego żadnych

wątpliwości. Handel online będzie dalej kwitł, a z nim handel sztuką w sieci.
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Kiedy już zdecydujemy się podjąć wyzwanie i założyć własny sklep internetowy, nie musimy jednak od razu

decydować się na ogromne koszty założenia i prowadzenia sklepu internetowego, choć oczywiście rozwiązanie

dedykowane i płatne zawsze będzie lepsze niż to, co dostaniemy tanio bądź za darmo. Korzystając z darmowych

sklepów czy szablonów nigdy nie będziemy pewni, że wszystko działa tak, jak powinno, czy nie ma jakichś ukrytych

bugów albo niedoróbek.

Ciekawą opcją założenia i prowadzenia sklepu umożliwia Bigcartel.com i to może być opcja dla tych, którzy chcą się

zmierzyć z tematem własnego sklepu. Jest to chyba jedyna tego typu platforma, która oferuje darmowy sklep, jeśli

nie sprzedajemy więcej niż 5 produktów. Są jednak i minusy takiego rozwiązania, np. alias naszej domeny zawsze

będzie zawierał bigcartel.com.
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https://www.bigcartel.com

https://www.bigcartel.com/
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28. JAK SAMEMU ZAPROJEKTOWAĆ, WYDAĆ I SPRZEDAWAĆ KSIĄŻKI?

To dziecinnie proste! Wystarczy użyć Blurb! Blurb to amerykańska platforma założona w 2005 roku do

samodzielnego publikowania, która umożliwia użytkownikom tworzenie, publikowanie, promowanie, udostępnianie i

sprzedaż własnych książek i e-booków. Oferuje również oprogramowanie cyfrowe do składania książek, a cały

proces jest bardzo intuicyjny.

Od momentu powstania platformy do tej pory autorzy Blurb stworzyli ponad dwa miliony książek, a nowa książka

tworzona jest średnio co minutę! Nie ma ograniczeń, co do tematu czy treści, dzięki Blurb powstają zarówno

amatorskie jak i profesjonalne fotoksiążki, książki kucharskie, ksiażki podróżnicze, książki dla dzieci, powieści

graficzne, poradniki i inne.

Blurb nie jest tylko narzędziem dla amatorów czy początkujących pisarzy. Korzystają z niego zarówno freelancerzy,

amatorzy, jak i małe, średnie i duże przedsiębiorstwa i organizacje.
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Cały proces tworzenia jest, jak już wspomniałem, wyjątkowo prosty, a reguły są jasne. Możemy wgrać do ich

systemu gotowy projekt książki stworzony np. InDesignie lub Wordzie, lub użyć oprogramowania udostępnionego

przez platformę BookWrite, gdzie mamy do dyspozycji dziesiątki gotowych szablonów i formatów które możemy

następnie dowolnie zmieniać.

Po zatwierdzeniu projektu możemy złożyć zamówienie, mamy do wyboru różne rodzaje papieru i twardości okładek.

Po złożeniu zamówienia dokonujemy opłaty i czekamy na dostarczenie towaru. Długość oczekiwania różni się w

zależności od tego czy nasze książki będą drukowane w USA (do 30 dni) czy w Europie (do dwóch tygodni) Proste?

Proste.

Blurb daje jeszcze jedną świetną możliwość, możemy zacząć sprzedawać nasze książki na Amazonie, sklepie

Apple, Blurb Store i in. Sami musimy jednak zadbać o promocję naszej publikacji.
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https://www.blurb.com

https://www.blurb.com/
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NAJWIĘKSZYM RYZYKIEM JEST
NIEPODEJMOWANIE RYZYKA… W ŚWIECIE,
KTÓRY ZMIENIA SIĘ TAK SZYBKO, JEDYNA
STRATEGIA, KTÓRA GWARANTUJE PORAŻKĘ,
TO NIEPODEJMOWANIE RYZYKA.

- MARK ZUCKERBERG


