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Jak ulepszyć podcast SardynkiBiznesu.pl w 2023, żeby: 

 
Cele: 

 
- REALNIE pomagał słuchaczom (właścicielom małych firm)  

- Podobał się słuchaczom i chcieli go słuchać  
- wskoczył do TOP 20 podcastów biznesowych w Polsce (sky is the limit, do tego dążymy, byłoby super 

jakby się udało, ale jak się nie uda – nic się nie stanie)  
- przestał pompować moje ego i pokazywać jaki jestem super 

 
Moje 30+ pomysłów: 

 
1. NAJWAŻNIEJSZE – tworzyć o tym, co jest interesujące dla słuchaczy, a nie co mi się wydaje 

ważne i o czym chciałbym opowiedzieć – najważniejszych jest SŁUCHACZ, a nie autor  

2. Regularne publikowanie odcinków – od 4 (min) przez 6 (optimum) do 8 (nie więcej) na miesiąc 

3. Krótsze odcinki – między 15 a 19 minut – ważne – mniej niż 20, żeby słuchacz zobaczył, że nie 

potrzebuje dużo czasu  by go przesłuchać (analogicznie jak z ceną 19.99 zł) 

4. Krótsze tematy – jedno zagadnienie omówić wyczerpująco, zamiast pakować cały temat do 

jednego odcinka. Jeśli jest więcej tematów powiązanych – stworzyć serię 

5. Więcej storytellingu – dzielić się historiami z konsultacji i biznesu by wykorzystać swój atut ja-

kim jest opowiadanie historii 

6. Koniec z rozbudowanymi opisami w formie artykułów na stronie – opis podcastu ma być w 2 

minuty do przeczytania w formie wypunktowanej listy, zawierającej najważniejsze rzeczy 

7. Koniec z tworzeniem prezentacji na YouTube – pochłaniają czas, środki, przesuwają podcast w 

czasie, a nie przekładają się na oglądalność, zostawić odcinek w formie nieciętej mapy myśli 

(jak najprościej) 

8. Sprawdzić model nagrywania z omawianej mapy myśli widocznej na ekranie – nagrać tak 10 

odcinków ciągiem i z tego wgrać dźwięk do serwisu z podcastami 

9. Wykonać przed i po każdym podcaście serię ćwiczeń z modulacji głosu 

10. Raz w miesiącu poświęcić 1 h na poszukiwanie ćwiczeń dotyczących pracy z głosem 

11. Załadować mapę myśli do pobrania na stronie 

12. Nagrać krótką zajawkę do Rolek z zapowiedzią podcastu i linkiem 

13. Wrócić do regularnego informowania o podcaście w newsletterach 

14. W newsletterach wklejać streszczenie podcastu – nawet jeśli ktoś nie chce przesłuchać, to 

przeczyta i coś z tego wyniesie  

15. Przygotować PDF do pobrania ze streszczeniem podcastu (max 1 strona A4) – ze strony i z 

newslettera, utworzyć archiwum w Strefie Sardynek 

16. Przygotować PDF z transkrypcją – w przyszłości transkrypcję wykorzystać do tworzenia e-boo-

ków 

17. Zmniejszyć liczbę infografik do jednej podsumowującej będącej streszczeniem – zajmują za 

dużo czasu, sprawiają, że artykuły są nieczytelne 
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18. Wysyłać czytelnikom w newsletterze propozycje 10 kolejnych podcastów – może wybiorą co 

im się podoba lub podzielą się pomysłami / pytaniami 

19. Uporządkować formę podcastu – zapowiedź, streszczenie ( o czym), zachęta do subsrypcji, 

treść, zachęta do subskrypcji – trzymać się tej formy 

20. Ukrócić dywagacje i historie – jak jest ich za dużo to jest aż niedobrze mi, a co dopiero słucha-

czom 

21. Zamieszczać jak najwięcej konkretnych pomysłów, które są szybkie i łatwe do stosowania w 

małej firmie i pomagają oszczędzić czas i pieniądze – to ma wyróżniać podcast, pomysłów jest 

dużo, są łatwe do wdrożenia i są konkretne (bo najlepszy jestem  pomysłach) 

22. Stosować w podcaście listy wypunktowań i numerację, żeby łatwiej uporządkować treść 

23. Przygotować listę minimum 30 tematów na podcasty i wysłać słuchaczom związanych z marke-

tingiem i sprzedażą 

24. Nawiązać w serii Marketing z Garażu do podcastu i zachęcać do przesłuchania całości – omó-

wić wybrane zagadnienia 

25. Wykorzystać streszczenie i infografikę do tworzenia postów i zachęcić do przesłuchania podca-

stu 

26. Wykupić reklamę na Facebooku i Instagramie i informować o nowym odcinku słuchaczy / 

osoby, które weszły na stronę podcastu 

27. Wrócić do reklamowania na Facebooku i Instagranie 3 najlepszych odcinków (m. in. ten o opi-

sach dokumentów) – zmieniać odcinki co 3 miesiące 

28. Stworzyć listę minimum 30 gości i ich zaprosić  - wrócić do zapraszania gości do podcastu 

29. Zacząć tworzyć z Jurkiem podserię i zagadnieniach prawa i reklamować w ten sposób wzory 

umów – zacząć od 3 odcinków poświęconych: omnibusowi, okienku cookies oraz umowie z 

asystenta 

30. Tworzyć rolki o wybranych zagadnieniach z podcastu 

31. Tworzyć podcasty w oparciu o fragmenty kursów i w ten sposób reklamować kursy i wykorzy-

stać tę samą treść – np. case study z reklamy na Facebooku, kurs współpracy z klientem – zro-

bić tak po 3 podcasty z każdego kursu 

32. Dalej trzymać różnorodne słownictwo i opowiadać lekko  – jako wyróżnik 

33. Dalej trzymać humor – jako wyróżnić 

34. Nie przejmować się aż tak przejęzyczeniami i potknięciami – to naturalne  

35. Przetestować nagrywanie w łóżku (akustyka), obłożyć się pościelą – w pokoju też jest lepsza 

akustyka  

36. Zrezygnować z tego mikrofornu nagrywacza – 10 odcinkówa nagrać w zestawie słuchawkowym 

(na nagraniach wideo brzmi to całkiem całkiem)  

37. Większy nacisk położyć na „u mnie działa / nie działa” – nie szafować poradami jako uniwersal-

nymi radami 

38. Przygotować serię (zamkniętą? / płatną) o porażkach i błędach, tym co mi nie wyszło, dlaczego 

i jak to na mnie działało 

39. Pamiętać, żeby tłumaczyć pojęcia i „jak coś działa” – trzymać się założenia, że słuchacz nie ma 

o tym pojęcia 

40. Uruchomić reklamę zapisu do podcastu na Instagramie i Facebooku 
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41. Wrzucać informacje o odcinkach na grupach na Facebooku – znaleźć minimum 5 gdzie by 

można je publikować - ważne! By były skierowane do klientów, a nie twórców 

42. Zaprosić Dudasa do podcastu i opowiedzieć o tym jak zrobiliśmy dla niego reklamy i jak wyglą-

dało jego podejście jako właściciela firmy 

 


