
НАВІТЬ ЯКЩО ВИ ДО ЦЬОГО НІКОЛИ НЕ
ПРАЦЮВАЛИ В ІНТЕРНЕТІ

ЯК ПОЧАТИ ЗАРОБЛЯТИ НА
ФРIЛАНСI 20 000 грн /місяць



ВИДНО?
ЧУТНО?



Перекличка
ХТО ЗВІДКИ?

КИМ ПРАЦЮЄТЕ?



1.5 години

Організаційні моменти

Сфокусуйтеся Фіксуйте
інсайти

Без запису За неповагу
бан

Без спаму



Отримаєте план 
як нарешті вийти на свої 20 000 грн

Дам деталі як освоїти фріланс без вкладень

Конкретні приклади інших людей, щоб
ви змогли скопіювати їхній шлях

Покроковий план як заробити свої 500$
працюючи таргетологом з повного нуля

ЩО СЬОГОДНІ БУДЕ?



Отримаєте повну презентацію

Всім хто буде
до кінця



Отримаєте приклад анкети, що
заповняє замовник перед
початком співробітництва

За відмітку у сторіс



З 2015 року на фрілансі

Під час війни допоміг більше 2000
людей почати фріланс діяльність

14000 YOUTUBE / 40 000 Insta

Найбільший блог у FB - 15000

Більше 1300 людей є таргетологами
завдяки моїй системі навчання

87% результативності студентів

Своє рекламне агентство

ХТО Я?



YOUTUBE INSTAGRAM

FACEBOOK



Всі ці люди почали і продовжують 
бути фрілансером - вийде і у вас



Заробіток як фрілансер
Чому фріланс?



Ця відповідь саме ваша
ЗВІДКИ ВЗАГАЛІ ТАКА СУМА?



ТОМУ ЩО
Це середня зп

і дуже логічно змінити діяльність
на ту, що подобається і
отримувати принаймні 

в 2р більше
 

Тим паче без ризиків



ЩО ЗАРАЗ ІЗ РОБОТОЮ ТА
СТАБІЛЬНІСТЮ?

А ви тут навіщо?



Зрозуміти що
ви вмієте робити і як

швидко можете
опанувати щось нове

Для того, щоб почати заробляти
хоча б такі гроші треба зробити

декілька кроків

Зарезервувати для себе
принаймні декілька

місяців, НЕ покидаючи
основну роботу

Піти навчатися як у
школі, з перемогами та

поразками

Отримати
 результат



Ви зобов'язані з МК
вийти з особистим
покроковим планом
розвитку саме в
грошах



Такі люди тут є?



Від них залежатиме подальша
розповідь

Відразу
уточню
пару
деталей

Ви знаєте, що таке
фріланс?

Хто такий Таргетолог?

Як стати Фрілансером?



Відповіді

Фріланс це

Таргетолог це

План буде далі

вільна віддалена
робота з різними замовниками

спеціаліст з реклами у Fb/Inst,
у 90% випадків фрілансер



Я розбив його
на 5 кроків

План виходу
на 20 000 грн



ВИЗНАЧАЄМО, ЩО НАМ
ПОДОБАЄТЬСЯ І ДЕ ЗА ЦЕ

ПЛАТЯТЬ

КРОК 1



ВПРАВА



Не бійтеся зробити вибір. У фріланс
приходять абсолютно різні люди



Головне, що вас
гальмуватиме це СТРАХ



Тому і
рухатися
треба
покроково

Визначаємо що "наше"

Робимо кроки та
отримуємо впевненість

Зникає страх



Ви не зможете позбутися
страху "просто так"

Не лінуйтеся, зробіть
вправу. Мій приклад.



Питання
У кого з вас є
фінансове
планування?



 10 000 грн

А на що ви будете витрачати свої
гроші?

Треба розписати

Продукти
комуналка Розвиток

 3 000 грн

Подарунки

 2 000 грн

НЗ

 3 000 грн

Інше

 2 000 грн

20 000 на фрілансі це старт, але
ви МАЄТЕ зростати



100 000 ГРН НА МІСЯЦЬ

НАТАЛЯСВІТЛАНА

90 000 ГРН НА МІСЯЦЬ



1

2

3

Як до цього приходять?

20 000 грн - початківець, 
2-3 місяця досвіду

30-40 000 грн - середній рівень, 
6 міс. досвіду, звичайно тут

моральний стоп

50 000 +, профі. 6 місяців +
багато праці



ВИБІР СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ / ПРОФЕСІЇ

КРОК 2



У вас виникають такі запитання?



Те, що є
зараз

SMM спеціалист

ТАРГЕТОЛОГ

Копірайтер
Продюсерство



Скільки
заробіток
на місяць?

SMM спеціалист

ТАРГЕТОЛОГ

Копірайтер

Продюсерство

500-1000$

500-1000$

150-400$

100-10000$



Таргетолог1

SMM2

Копірайтер3

Продюсер4

Пріоритет освоєння



Я ПОКАЗУЮ ПРОФЕСІЮ ДЛЯ
КОЖНОГО ТА КОЖНОЇ. ЧИ
МОЖЕТЕ ВИ НАВЧИТИСЯ

МАЛЮВАТИ ЗА МІСЯЦЬ АБО ДВА,
ЯКЩО НЕМАЄ ТАЛАНТУ?

Чому тут немає
дизайнерів тощо?

А ТОМУ Ж ТАРГЕТУ ТОЧНО МОЖЕТЕ НАВЧИТИСЯ



ПОЄДНУЄМО ЧИ НІ З РОБОТОЮ?

КРОК 3

ВИЗНАЧАЄМОСЯ



Два абсолютно різні
випадки



Поєднання

Спокійне навчання

Менше ризиків у фінансах

Через це менше клієнтів

Диверсифікація

Час на дитину



У вир із головою

Кредит, але мотивація

12 годин на день, але стислий термін

Десятки проєктів за перший місяць

Багато грошей

Партнерства



1 година на день
2 місяці
Через 6-12 місяців
зміна роботи

Проблема Рішення



Абсолютно різні люди



Але всі доходять до результату в грошах



КОМФОРТНИЙ СПОСІБ ПОШУКУ
КЛІЄНТІВ

КРОК 4

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, КЛІЄНТИ ЩЕ ДО ЕТАПУ НАВЧАННЯ:)
ЙОГО ЗАЛИШИМО НАОСТАНОК



Item 1
100%

Item 1
50%

 
50%

Item 1
80%

Item 2
20%

Але можна вибрати
комфортний для
себе спосіб

Холодні
листування

Реклама на
себе

Особистий
бренд

Хочете чи ні,
клієнтів треба
шукати

1

2

3



Будуємо воронку

Холодні
листування

100 написали

20 відповіло

3 на тест пішло

1 оплата



Холодні листування



Реклама на
себе

Досить, щоб погодився
кожен 5-й



Реклама на себе

10%
Навіть, якщо ви закриєте на угоду всього

Л І Д І В ,  Т О  У  С У М І  3 0 0  Г Р Н  В И Т Р А Т И Л И ,  3 0 0 0  Г Р Н
З А Р О Б И Л И .  І  Ц Е  Я  З  М І Н І М А Л К И  Р А Х У Ю



Особистий
бренд



Таке дозволяє
робити саме

особистий бренд



НАВЧАННЯ

КРОК 5

ПЛАТНО ТА БЕЗКОШТОВНО



Безкоштовна система навчання

Проходимо 4
кроки

1 Шукаємо
матеріали,

вивчаємо все,
що є. Зазвичай

неактуальне

2

12-18 місяців
знаходимо

першого
клієнта

3



Плюси і мінуси
безкоштовного
навчання

1
Відсутність

оплати

3
Ілюзія діяльності. До
першого клієнта ще

ох як далеко

2
Завжди є "сенс", щоб
злитися :) Я ж нічого

не платив (а)

4
Можна змінити

діяльність легко
та швидко



Платна система навчання

Проходимо 4
кроки

1 1 година на день.
Через 2 місяці у

нас має бути
клієнт, інакше
нам повернуть

гроші

2

Зазвичай 4-6
місяців до

виходу з
роботи

3



Плюси і мінуси
платного
навчання

1
Коштує грошей.
Незважаючи на
розстрочки, але

коштує

3
Годує на багато

років вперед

2
Доводиться пахати.
Так це швидко, але

треба прям
працювати

4
Зміна діяльності

не бажана на
найближчий рік



Навчалася двічі

Перший раз просто забила

Зараз 5+ проєктів

та ще є 2 дітей та дофіга всього

Намагається стати партнером

Платне навчання не панацея



Хтось трохи "оборзел" :)



На друге навчання йдуть, тому що
перше надто гарне :)



Вибудуємо тепер план на
основі всіх кроків



Визначаємо, що нам
подобається і де платять1

Вибір професії2

Поєднуємо або у вир3

Шукаємо клієнтів4

5 Платно чи безкоштовно



1

2

3

4

5

і вирішуємо,
зі мною чи без

ВИ
СТАНОВИТЕСЯ

ТАРГЕТОЛОГОМ



Item 1
100%

Item 1
50%

 
50%

Item 1
80%

Item 2
20%

Якщо 500$+ для вас
гідні гроші

Якщо потрібна
робота на роки
вперед, особливо
зараз

Якщо всередині
пече, що десь щось
не так

Кому варто
стати
фрілансером-
таргетологом?

1

2

3



ТАК ЧОМУ НЕ ВСІ
СТАЮТЬ
ТАРГЕТОЛОГАМИ,
РАЗ ВСЕ ТАК
БЕЗХМАРНО?



Ілюзорні мрії замість
реальності

Тому що
дорослі вірять
у дива

1000 доларів заробітку їм
мало

Вічні безкоштовники



Ви можете отримати
свободу, хороші гроші та
задоволення

Але для цього
доведеться кілька
місяців попітніти



Раніше кожен був за себе. 
 

Кожен бізнесмен.
Фрілансер. 
Таргетолог. 

 
Але це більше не працює.



О��н у �о�і не �оїн
ВСЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ.
ВСТЕЖИТИ ЗА ВСІМ НЕ МОЖУ
НАВІТЬ (!) Я!



Тому 
важлива 

підтримка



100 000 ГРН НА МІСЯЦЬ

НАТАЛЯСВІТЛАНА

90 000 ГРН НА МІСЯЦЬ



10 000 ГРН З ПРОЄКТА

ЄВГЕНОЛЕКСАНДРА

5 000 ГРН З 1-ГО КЛІЄНТА



МАМА 2-Х ДІТЕЙ, 5
КЛІЄНТІВ, ЩО ПЛАТЯТЬ

АлінаАНТОНІНА

ФЛОРІСТ-ТАРГЕТОЛОГ



і уявіть, всі вони рухаються з
нуля і разом з вами

КЕЙСІВ ДЕСЯТКИ, ВІДГУКІВ СОТНІ.
ПІДПРИЄМЦІ, ФРІЛАНСЕРИ З ДОСВІДОМ,
НОВАЧКИ З НУЛЬОВИМ ДОСВІДОМ.
ПИТАННЯ У ТОМУ, ЧОГО ХОЧЕТЕ ВИ?



Item 1
100%

Item 1
50%

 
50%

Item 1
80%

Item 2
20%

Працюй з ким
ти хочеш

Коли ти хочеш

Де ти хочеш

Знання та
робота з
таргетом це:

1

2

3



ПИТАННЯ:
а яким
бізнесам
потрібна
реклама саме
зараз

1
Освіта: онлайн,

офлайн та
дитяча

2
Послуги:

краса,
здоров'я, сто

3
Товари: одяг,

техніка,
побут

4
Виробництво:

меблі, b2b,
ремонт



ПИТАННЯ
Чи бажаєте Ви освоїти

Професію з моєю
підтримкою?

 



Технічні та моральні
складності

Варіант 1. 
Далі самі.

Неправильні налаштування:
злив бюджета замовника та
депресія

Витрачання часу та грошей

І потім фрази: "Я не можу бути
Таргетологом, це не моє..."



Було таке? Подивилися відео,
спробували впровадити,

навіть комусь написали ... і
все без толку? У буквальному
значенні руки опускаються?



Онлайн підтримка на
кожному етапі навчання

Варіант 2.
Перевірена
технологія та
покрокова
допомога.Досвід роботи понад 9

років, понад 400 ніш. Понад
1300 випускників

Своє агентство та
пройдений шлях. Результат
на першому місці



А я Вам особисто допомагаю в цьому!

Якщо Вам потрібна
затребувана Професія з гідним
заробітком на роки вперед, то
курс – інструмент досягнення
поставленої мети.



ФУНДАМЕНТ

Я вам з радістю представляю

для тих, хто готовий попрацювати пару місяців,
щоб потім насолоджуватися роками



Елементи
Навчання

Особистий
кабінет 24/7

Підтримка
протягом 15

хвилин

Практика Оточення

Методологія ..сотні деталей



ФУНДАМЕНТ
це повноцінний комплекс від А до Я, де проходячи

уроки, ви здобуваєте професію на роки вперед



Ви не стикалися з
таргетованою рекламою,

не працювали
таргетологом. Для вас

слова "піксель",
індивідуалізовані

конверсії", "декомпозиція"
звучать як страшний сон.

ДЛЯ КОГО ЦЯ ПРОГРАМА?
НОВАЧКИ

Копірайтер, smm
спеціаліст, дизайнер. Все
це добре, але не скрізь є

клієнти та гроші. У
Таргетологів таких

проблем не буває, якщо і
працювати у фрілансі – то

там, де клієнти шукають
вас!

ФРІЛАНСЕРИ СВІЙ ПРОЕКТ

Ви виросли до свого
бізнесу і постало питання з

клієнтами? А де сидять
ваші клієнти? Звичайно у
Facebook/Instagram. Без
навички налаштування

реклами їх не отримати.



ПРОГРАМА



Блок 1. Вступ
 

7 відео
39 хвилин

Результат проходження блоку 1
 

Дізнаєтеся яким чином
ефективно пройти курс і

досягти поставленої мети в
строк.

 



Блок 2. Таргетована реклама та показники
 

11 відео
87 хвилин

Результат проходження блоку 2
 

Ви вже знаєте про роботу Instagram/Facebook більше ніж
95% людей у світі. А це лише початок. Також ви оперуєте
бізнес показниками та зможете розмовляти з бізнесом

однією мовою.
 



Блок 3.  Робота з бізнес сторінками та профілями
 

9 відео
38 хвилин

Результат проходження блоку 3
 

Цей блок є обов'язковим для перегляду так як
показує весь необхідний арсенал для роботи із

замовником. Зв'язки, сторінки, деталі. Після
вивчення ви вже базово розумієте налаштування

реклами.
 



Блок 4.  Робота з рекламними цілями та аудиторіями
 

12 відео
135 хвилин

Результат проходження блока 4
 

Після проходження даного блоку ви стаєте
практиками. Ви особисто налаштовуєте свою

першу ефективну рекламу. Навчитеся працювати з
підбором аудиторій та місцями показу реклами.
Насамперед обравши правильні рекламні цілі та

зареєструвавши кабінет.
 



Блок 5.  Рекламні оголошення
 

7 відео
49 хвилин

Результат проходження блоку 5
 

Ви вмієте налаштовувати показ оголошень.
Тестувати їх варіанти. Більш того, ви отримали та
освоїли шаблон написання текстів, не вивчаючи

ніколи копірайтингу.
 



Блок 6.  Створення креативів
 

9 відео
39 хвилин

Результат проходження блоку 6
 

Ви вмієте створювати креативи крутіше, ніж
дизайнери. Статичні зображення, динамічні відео
креативи, стоп моушен. Будь-який замовник буде

радий такому Таргетологу.
 



Блок 7.  Реклама Instagram профілю
 

5 відео
38 хвилин

Результат проходження блоку 7
 

Тепер перед вами відкриті будь-які замовлення на
послуги Таргетолога. Ринок Інстаграм сторінок – це

десятки тисяч магазинів і відповідно замовників
ваших послуг.

 



Блок 8.  Просунуті технічні деталі
 

9 відео
45 хвилин

Результат проходження блоку 8
 

Саме деталі відрізняють посереднього таргетолога
від висококласного, якому багато платять. В

результаті цього блоку ви знатимете всі технічні
деталі створення реклами

 



Блок 9.  Ультрацільові аудиторії
 

5 відео
55 хвилин

Результат проходження блоку 9
 

У результаті проходження даного блоку ви знаєте
просунуті налаштування роботи з аудиторіями,

пікселем та ретаргетингом. Це дозволить завжди
створювати ефективну рекламу для замовників та

випереджати конкурентів на ринку.
 
 



Блок 10.  Підвищення ефективності
 

6 відео
61 хвилина

Результат проходження блоку 10
 

Працювати з бюджетом в один долар легко, але ви
професіонал, який працює з бюджетами від 200-
300$ і вам за це платять щонайменше стільки ж з

кожного проєкту. Саме цей блок навчить вас
аналізувати рекламу та покращувати її.

 



Блок 11.  Пошук замовлень
 

7 відео
70 хвилин

Результат проходження блоку 11
 

Ви затребуваний Таргетолог на ринку. І це не жарт.
Так, одразу після курсу. Просто зробіть те, що я
говорю в цьому блоці і відбою від замовлень не

буде, а буде черга з клієнтів, що платять.
 



Блок 12.  Робота із замовником
 

10 відео
55 хвилин

Результат проходження блоку 12
 

Ви систематизуєте свою роботу з клієнтом, не
відволікатиметеся на непотрібні моменти, а
сфокусуєтеся саме на результатах роботи

реклами. Адже за це вам так багато і платять?
 



Блоки Майстер/Наставник



Блок 13.  Пророблення мислення Таргетолога
 

4 відео
37 хвилин

Результат проходження блоку 13
 

Ви маєте не просто знання по роботі Таргетологом,
а психологічно готові до неї. Цілі поставлені, страхів

більше немає і скинувши з себе цю ношу ви
отримуєте клієнтів та заробляєте не дивлячись

назад!
 



Блок 14.  Розвиток особистого бренду
 

6 відео
96 хвилин

Результат проходження блоку 14
 

В результаті проходження та впровадження
механік цього блоку ви забудете раз і назавжди про
те, що треба шукати замовників. Вони стукатимуть

до вас у приватні повідомлення, а ви вже вирішуєте
працювати з ними чи ні. А може взагалі передавати

ці замовлення та отримувати пасивний дохід?
 



Блок 15.  Просунуті техніки Таргетолога
 

9 відео
148 хвилин

Результат проходження блоку 15
 

Ви тепер не просто Таргетолог, а повноцінний
спеціаліст різнопланового масштабу. Це дозволяє

не працювати з невеликими проєктами, а вести
виключно великі та прибуткові з постійним
продовженням ваших послуг замовником.

 



Блок 16.  Реклама у ТікТок
 

9 відео
94 хвилини

Результат проходження блоку 16
 

Ви тепер сильно виділяєтесь серед конкурентів. Це
дає не просто більше клієнтів, а й піднімає чек

роботи у існуючих клієнтів. А вам для цього
знадобилося лише кілька годин на освоєння нової

платформи для реклами.
 
 



ПІДТРИМКА 24/7



ПОВНЕ ОСВОЄННЯ КУРСУ
ТА ОТРИМАННЯ КЛІЄНТІВ НА

ПРАКТИКУ.

Місяць 1

План дій

ОТРИМАННЯ КЛІЄНТІВ, ЩО
ПЛАТЯТЬ. ОКУПАЄМО

[ФУНДАМЕНТ]. ЗАРОБІТОК
200-300 $ НА МІСЯЦЬ.

Місяць 2 Місяць 3
ІДЕМО У ВІЛЬНЕ ПЛАВАННЯ.

ЙДЕМО З РОБОТИ АБО
ПОЄДНУЄМО. ДОХІД 500 $ +

НА МІСЯЦЬ

Місяць 4
ПОСТІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ТА

КАЙФ ВІД ПРИЙНЯТОГО
РІШЕННЯ. ДОХІД 1000 $ НА

МІСЯЦЬ.



Item 1
100%

Не важливо скільки
годин проходити курс

Item 1
100%

Не важливо скільки
там уроків

Тримайте фокус на
важливому

Item 1
100%

Не важлива тривалість
відео

Item 1
100%

НЕ ВАЖЛИВО НЕ
ВАЖЛИВО НЕ ВАЖЛИВО
НЕ ВАЖЛИВО НЕ
ВАЖЛИВО



ФУНДАМЕНТ
Я створював програму з методологами та

студентами, не щоб це був ваш черговий курс. А
творив для результату. Вибачте, я занадто

люблю цифри і не планую псувати успішність
студентів у 87%. Тому програму заточено під

результат.
 

А їх лише два.



ОКУПНІСТЬ
КУРСА

1
КЛІЄНТ



ОКУПНІСТЬ
КУРСА

1
КЛІЄНТ



І так новачок легко
знайде клієнтів та

окупить курс навіть без
кейсів та якогось досвіду



Мінімальний
заробіток

500$
в місяць



Профі

Доступ до 12 блоків-93
урока
Практичні завдання
Додаткові файли та
корисні ресурси
Вічний доступ до курсу
Загальний чат
учасників

Доступ до 15 блоків-114
уроків
Практичні завдання
Додаткові файли та
корисні ресурси
Запис ефірів
Вічний доступ до курсу
Диплом про закінчення
Загальний чат учасників
Допомога куратора (2
міс.)
Оновлення курсу
протягом року
Перевірка домашніх
завдань
Стратегічний брейн
шторм із Володимиром
Закритий чат потоку з
підтримкою

Майстер
Доступ до 15 блоків-114 уроків
Практичні завдання
Додаткові файли та корисні
ресурси
Запис ефірів
Вічний доступ до курсу
Диплом про закінчення
Загальний чат учасників
Допомога куратора (2 міс.)
Оновлення курсу завжди
Перевірка домашніх завдань
Закритий чат потоку з
підтримкою
4 брейн-шторми з
Володимиром
База рекомендацій для
отримання проєктів
Особистий чат з Володимиром
Можливість потрапити до
команди
Особистий чат з Володимиром

Наставник
самостійно з куратором з Володимиром



Якщо хочете стати Таргетологом під моїм
особистим наглядом - пишіть в особисті в

Інстаграм

ФУНДАМЕНТ
Для тих, кому важливе їхнє життя!

МІЙ ІНСТАГРАМ

http://instagram.com/cherkasov_vl

