Úvod
Ahoj. Volám sa Diana a tretinu svojho života som strávila v cudzine, kde som
pracovala, cestovala, vzdelávala sa. Veľmi ma teší, že práve čítaš tieto riadky
a pravdepodobne túžíš čo najskôr vycestovať do zahraničia.
Pokiaľ študuješ na vysokej škole, máš to o dosť jednoduchšie. Určite sú ti ponúkané
mnohé výmenné pobyty, stáže a exkurzie. A ak už máš dávno odštudované, vôbec
nevadí. Táto kniha je určená všetkým priaznivcom cestovania. Pevne verím, že aj ty
v nej nájdeš inšpiráciu a chuť splniť si svoje sny.
Táto kniha je rozdelená do piatich kapitol a každá z nich popisuje iný spôsob, ako
skombinovať cestovanie so zárobkom. Získaš návod na to, ako pracovať z domu,
pričom domov môže byť kdekoľvek, ako odcestovať za prácou či v rámci práce alebo
ako si finančne pomôcť, keď už si v ďalekých krajoch.
Držím ti palce.
Bon voyage.

A. Pracuj z domova
Na to aby si bol nezávislý na lokalite ti postačí tvoj notebook, pripojenie na wi-fi
a kopec kreativity a vytrvalosti. Rada sa s tebou podelím o pár tipov, ako si takýmto
spôsob privyrobiť, poprípade vybudovať stály pasívny príjem.

1. Skús Fiverr a Ja Spravím
Pokiaľ si jazykovo vybavený, máš nejaké tvorivé nápady, IT zručnosti, vedomosti,
talent, toto všetko môžeš premeniť na produkt či služby a speňažiť na internete.
Najlepšie na tom je, že nepotrebuješ žiaden počiatočný kapitál a začať môžeš hneď
teraz.

FIVERR
https://www.fiverr.com/
Ľudia z celého sveta si obľúbili túto stránku, kde môžu predávať svoje služby za
5USD za jednu akciu, tzv. GIG. Už ako nováčik na stránke máš možnosť vytvoriť si
viacero inzerátov. Po čase zistíš, čo sa ti oplatí najviac.
Takúto akciu GIG je vždy možné rozšíriť. Povedzme, že si sa rozhodol písať články. Za
1NS si účtuješ klasických 5USD, ale ak ju vyhotovíš expresne (do 24 hodín), druhá
strana zaplatí o nejaký ten dolár navyše.
Poprípade poskytneš klientovi zľavu pri väššom množstve. Napríklad za 1NS navyše
zaplatí klient + 3USD, za 2NS navyše + 5USD k počiatočnej sume a podobne.
V prípade, že chceš posielať vlastnoručné výrobky, môžeš si priúčtovať poštovné.
Možností je naozaj veľa a hlavne to bude pre teba zábava, pretože nie si limitovaný
len jednou formou činnosti, ale môžeš rozhodiť siete na všetky strany.
Stránka je rozdelená do niekoľkých sekcií:
Grafika a dizajn
Písanie a prekladanie
Video a animácie
Hudba a audio
Programovanie a IT
Reklamy
Business
a Iné

Fantázii sa medze nekladú. Prísť môžeš naozaj s čímkoľvek. Nemusíš byť grafik,
prekladateľ či „ajťák,“ aby si si zarobil. Stačí mať myseľ podnikateľa a netradičný
nápad.
Tak napríklad sa môžeš začať fotiť s logom firmy alebo môžeš odfotiť svojho miláčika
s logom firmy klienta, môžeš vytvoriť video, ako spievaš Happy Birthday vo vtipnom
kostýme, môžeš tu predať svoju eknihu, veštiť z karát, vymýšľať básne, naozaj čo ťa
len napadne.
Vyblbneš sa a ešte za to dostaneš zaplatené.
Slovenským dvojčaťom Fiverru je stránka Ja Spravím.

JA SPRAVÍM

http://www.jaspravim.sk/
Na rozdiel od Fiverru, cenu za svoje služby si určuješ ty sám.

Kategórie sú nasledovné:
Grafické
Video
Cestovateľské
Spisovateľské
Reklamné
Hudba a zvuk
Zdravie

Vtipné a čudné
Obchodné
Programátorské
Prekladateľské
Svadobné
Oblečenie
Šperky

Internet a PC
Doplnky
Bývanie
Stavebníctvo
Tašky
Iné

Ak ťa baví variť, predávaj svoje recepty, ak si skúsený cestovateľ, navrhni klientovi
itinerár na dovolenku, ak si tvorivý, navrhni logo na tričko, ak vieš, ako zaujať
textom, predaj svoje návrhy na slogany.
Opakujem sa, fantázii sa medze nekladú. Zameraj sa na to, čo ťa baví a svoju
myšlienku podstrč ďalej.
Ja som si takto jedného dňa napísala inzerát, že píšem články na blog. Dala som
tomu voľný priebeh a do desiatich dní sa mi ozval chalan, že potrebuje pravidelnú
pomoc s blogom. Úžasné, nie? :) Robím, čo ma baví a odkiaľ chcem a ty máš tú istú
možnosť.
Peniaze za odvedenú prácu ti v prípade oboch webstránok budú vyplácané
prostredníctvom PayPalu. Ak si si ho ešte nezariadil, tak šup šup.
https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/home
Ďalšími stránkami, kde môžeš predávať svoje už odbornejšie služby sú napríklad:
Elance
https://www.elance.com/
Freelancer
https://www.freelancer.com/
Upwork
https://www.upwork.com/
a mnoho ďalších..

2. Zarábaj blogovaním
Pokiaľ ti už dlhšie hlavou vŕta začať svoj vlastný blog, neváhaj a konaj. V prípade, že
to s písaním myslíš naozaj vážne, neprerobíš, ak si zaplatíš za doménu a hostiteľskú
stránku.
Blogovaním si pri tvrdej práci a disciplíne môžeš časom vybudovať celkom slušný
pasívny príjem a to hneď niekoľkými spôsobmi. Vysvetlím neskôr.
V prvom rade je však dôležité si uvedomiť, pre aké obecenstvo chceš písať. Bude to
v slovenčine, ktorej rozumie spolu s bratmi Čechmi okolo 15 miliónov ľudí? Alebo v
angličtine, ktorá je rodným jazykom vyše 350 miliónov ľudí? Alebo nebodaj v inom
cudzom jazyku?
Všetko má svoje pre a proti.
Dnes už anglicky hovorí takmer každý, no konkurencia je obrovská. Takže si budeš
musieť veľmi dobre premyslieť, v akom poli pôsobnosti chceš vynikať. Ak píšeš
slovensky, bude sa ti písať od srdca. Môžeš sa inšpirovať cudzojazyčným materiálom
a pretlmočiť ho domácemu obyvateľstvu.
Vždy však platí, že užšie špecifikovaná oblasť má väčšiu šancu preraziť, než keď
budeš skákať od jabĺk k hruškám.
Potom, čo si si vybral, v akom jazyku, pre koho a hlavne o čom chceš písať, je dobré
vytvoriť si rutinu a venovať svojmu blogu dostatok času. Najmä pri jeho rozbiehaní si
to žiada zamáknuť a prispievať čo najčastejšie, ideálne aj niekoľkokrát za deň.
Pracuješ na svojom blogu, práca ťa baví a okruh tvojich odberateľov sa rozrastá.
Super, si na dobrej ceste.
Spôsobov ako si privyrobiť písaním je hneď niekoľko.

