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11.FREELANCER
     ZAROBKI: 2000 - 8.000 zł/mies.
     INWESTYCJA: 200 - 1.000 zł/mies.
     CZAS PRACY: 4-12h
     STOPIEŃ RYZYKA: 3/10

CO TY...GADASZ?!
Często inwestycja jest jednorazowa, np. w dobry sprzęt komputerowy warty kilka ty-
sięcy, lustrzanka, najdroższe zdecydowanie będzie specjalistyczne oprogramowanie 
w zależności, czym się zajmujesz, może być wartę od 200-300 zł do nawet 20.000 zł 
i więcej w przypadku profesjonalnego programu do obróbki filmów. Na szczęście jest 
możliwość płacenia w ratach w formie abonamentu miesięcznego za wybrane opro-
gramowanie, a sprzęt możesz wziąć w korzystnych ratach. Jeśli decydujesz się na 
takie rozwiązanie, chcesz czy nie chcesz, będziesz musiał pracować, jakoś przecież 
trzeba za to wszystko teraz zapłacić. Pracujesz, ile chcesz, możesz to robić w domu, 
pełna wygoda. Twoja decyzja, jak i gdzie. Najlepsi freelancerzy potrafią zarobić po-
nad 10.000 zł/mies.  

JAK TO DZIAŁA?
Kto to taki? To wolny strzelec, który nie działa na zasadzie umowy o pracę, a wyszu-
kuje sobie zlecenia w swojej specjalizacji. Współpracuje z firmami i wykonuje dla nich 
usługi. Wraz z rozwojem internetu nastąpił duży wzrost freelancerów ze względu na 
możliwości, jakie daje internet. I nie ma się, co dziwić możliwości internetu są ogrom-
ne i jeśli tylko potrafisz dobrze to wykorzystać, masz niezbędną wiedzę, możesz na 
tym bardzo dobrze zarabiać. Z tego ebooka się tego nie dowiesz, ale obserwując 
nasz kanał na YT, Fanpage i stronę www z czasem poznasz mały ułamek takiej wie-
dzy. To jest pierwsza produkcja, ale na pewno nie ostatnia. Będzie tylko ciekawiej. 
Dobra wracamy do tematu. 

MAM POMYSŁ!
• Pomysł 87 - FOTOGRAFIA   
Fakt dobry sprzęt trochę kosztuje, ale potrafi się szybko zwrócić. Zdjęcia możesz wy-
stawiać do banków zdjęć, możesz robić packshoty, czyli zdjęcia produktów. Kilka lat 
temu będąc jeszcze grafikiem, miałem okazję wykonywać dla kilku firm takie zlece-
nia, inkasowałem wtedy od 50 do 100 zł za jedno zdjęcie za wykonanie oraz obróbkę 
tego zdjęcia do reklamy. Możesz robić zdjęcia na weselach czy innych imprezach. 
Jedź do komisu i zapytaj, czy nie chcieliby mieć na swojej stronie www pięknie wyko-
nanych i obrobionych zdjęć samochodów, rób zdjęcia modelkom. 
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20.EKO BIZNES 
     ZAROBKI: 2.000 - 15.000 zł/mies. i więcej
     INWESTYCJA: 5.000 zł i więcej
     CZAS PRACY: 8-10h
     STOPIEŃ RYZYKA: 4/10

CO TY...GADASZ?!
Jeśli zaczynasz własną produkcję, będzie Ci potrzebny jakiś kapitał, chociażby na 
sprzęt. Powiedzmy, że będziesz robił domowe wypieki z ekologicznych składników, 
musisz zainwestować w same składniki, sprzęt i trochę w reklamę, żeby znaleźć 
pierwszych klientów na Twoje przysmaki. Pamiętaj, że jeśli będzie to dobry ekolo-
giczny produkt, możesz go sprzedawać kilkukrotnie drożej niż normalne produkty. 

JAK TO DZIAŁA?
Biznes na zdrowej żywności i nie tylko. Nie tylko jedzenie może być eko, ale również 
to, co nosimy, urządzenia, których używamy i wszystkiego innego, co nas otacza. 
Tak się przyjęło, że żywność z oznaczeniem eko potrafi być kilkukrotnie droższa 
od zwykłego produktu ze względu na jej powiedzmy bardziej ekologiczne uprawy i 
pochodzenie. Niestety nie wszystko jest, eko nawet jeśli tak się nazywa i ma takie 
oznaczenia. Przykład, odwiedzając ostatnio jeden ze sklepów z eko żywnością, za-
uważyłem eko ciasteczka, może opakowanie było eko tylko, że patrząc na skład, 
była tam cała masa chemii, konserwantów i innych dziwnych substancji takich jak 
możemy znaleźć w ciasteczkach za 3 zł, eko kosztowały 12 zł i różniły się tylko tym, 
że nie zawierały cukru, tylko inny ekologiczny zamiennik. Oczywiście nie wszystko 
takie jest. Eko baton energetyczny w tym samym sklepie zawierał 73% daktyli, białko 
serwatkowe, ciemne kakao 100% i masę orzechową, tak to jest dobre. Takie coś mo-
żesz produkować. A ktoś, kto zna się na żywieniu, w życiu nie kupiłby tych ciastek za 
12 zł. Inne przykłady, jabłko może kosztować 6-7 zł za kilo, marchewka nawet 10 zł za 
kilo. Takie są ceny ekologicznych produktów w sklepie, w którym byłem.

MAM POMYSŁ!
• Pomysł 171 - PRODUKCJA ŻYWNOŚCI   
Warzywa, owoce, napoje, woda, mięso, mleko, sery, domowe wyroby wszystko, co 
można zjeść lub wypić może mieć też swoją ekologiczną postać. Ty musisz tylko po-
myśleć, czym mógłbyś się zająć. Tylko żadnych sztucznych nawozów i składników. 
Przydałby się certyfikat, że Twój produkt jest eko. Coraz więcej ludzi szuka ekolo-
gicznej żywności, bo nie chce być już faszerowana chemią dostępną w produktach 
niskiej jakości. Z prostego powodu to niszy nasze zdrowie.



93

29.ORGANIZACJA EVENTÓW 
     ZAROBKI: 1.000 - 20.000 zł/mies. i więcej
     INWESTYCJA: 0 - 5.000 zł i więcej
     CZAS PRACY: 8-24h
     STOPIEŃ RYZYKA: 3/10

CO TY...GADASZ?!
Dużo zależy od warunków współpracy między Tobą a firmą. Może być tak, że wyna-
grodzenie za organizację eventu dostaniesz dopiero po jego organizacji, ale równie 
dobrze może być też tak, że całą kwotę dostajesz z góry na całą organizację imprezy. 
Wtedy nie ryzykujesz swoimi środkami, ale jeśli coś pójdzie nie tak, możesz zostać 
obciążony karą za swoje błędy. Jest jeszcze jedna opcja, sam wszystko organizujesz 
bez współpracy z jakąkolwiek firmą, ale też sam inwestujesz kapitał w organizacje 
wydarzenia. Powiedzmy, że organizujesz imprezę w plenerze, możesz sam kupić 
wszystkie potrzebne rzeczy i zrobić reklamę na zorganizowaną przez Ciebie wyjąt-
kową imprezę. Wejściówka 30 zł. Zależy, na jaką skalę będzie impreza, ale dajmy 
na to, że przyjdzie 1000 osób. Zarobiłeś 30.000 zł, przykładowe koszty organizacja, 
nawet niech będzie 20.000 zł, zysk 10.000 zł. w kilka dni pracy i robisz kolejny event.  

JAK TO DZIAŁA?
Czym jest event? Najprościej mówiąc, to wydarzenie, które zorganizowane jest w 
określonym celu. Od pikników po wielkie gale. Od rozrywkowych po biznesowe. Cha-
rakter takich eventów może być bardzo różny, np. edukacyjny, motywacyjny, konkursy 
sportowe, budujące wizerunek Twojej marki i znacznie więcej. Zależy, co chcesz 
osiągnąć organizacją takiego eventu. Może chcesz wypromować swoją firmę, dzia-
łasz charytatywnie i zbierasz środki na pomoc dla innych, promujesz swój nowy pro-
dukt, a może jest to typowa impreza, żeby się trochę rozerwać. W zależności, jaką 
imprezę organizujesz, postaraj się jak najlepiej zgrać wszystkie elementy imprezy, 
aby pasowały do jej charakteru. Nie będziesz uczył dzieci na placu zabaw zasad 
biznesu, tylko zapewnisz im zabawę, jakiej jeszcze nie wiedzieli w postaci różnych 
atrakcji.   

MAM POMYSŁ!
• Pomysł 244 - ŚLUBY     
Konsultant ślubny, możesz tylko doradzić w niektórym ważnych kwestiach, ale równie 
dobrze możesz zorganizować całe ślub, znaleźć salę weselną, dobry zespół, dobrać 
atrakcje, wystrój, jedzenie i wszystkie inne ważne rzeczy. Musisz się postarać w koń-
cu to jest wyjątkowy dzień dla tych osób. 
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38.GRUNTY      
     ZAROBKI: W ZALEŻNOŚCI OD INWESTYCJI LUB WYKORZYSTANIA 
     INWESTYCJA: 1.000 - 1.000.000 zł i więcej
     CZAS PRACY: BRAK/2-8h
     STOPIEŃ RYZYKA: 4/10

CO TY...GADASZ?!
Nie uwzględniając oczywiście czasu pracy na szukanie ofert i analizowanie rynku. 
Możesz wykorzystać swoją ziemię jeszcze w innym sposób, w zależności, co to bę-
dzie. Zaraz dam Ci kilka pomysłów, co możesz z nią zrobić. Jeśli poprzeglądasz 
sobie oferty działek, zobaczysz, że ceny wahają się od 20.000 zł do nawet kilku 
milionów złotych. Zależy to między innymi od tego, jaki jest rodzaj działki, którą po-
siadasz, budowlaną, inwestycyjną czy rolną. Dużo zależy też od lokalizacji działki. 
Te w dużych miastach będą najdroższe, na obrzeżach miast będą już sporo tańsze. 
Przeglądałem kilka dni temu oferty i trafiłem na taką: działka w Warszawie 650 m2, 
cena za metr kwadratowy 1998 zł, łącznie 1.300.000 zł. Są droższe są i tańsze nawet 
w centrum Warszawy. Trzeba umieć dobrze szukać, do tego znajomości też by się 
przydały. Nie musisz od razu sprzedawać swojej działki, możesz znaleźć dla niej inne 
zastosowanie.     

JAK TO DZIAŁA?
Jeśli chodzi o sam handel gruntami, to jest to raczej inwestycja na dłuższy termin, 
choć nie do końca, bo możesz wykorzystywać nadarzające się okazje i nie czekać 
zbyt długo ze sprzedażą gruntu. Możesz nimi handlować, dzierżawić, wynajmować 
lub wykorzystać ją pod swój biznes. W kolejnych działach porozmawiamy też o nie-
ruchomościach, jeśli masz swoją działkę, będziesz mógł połączyć te dwa sposoby w 
całkiem dochodowy interes, ale o tym później. 

MAM POMYSŁ! 
• Pomysł 289 - HANDEL GRUNTAMI    
Na to trochę czasu będziesz musiał poświęcić, choćby na szukanie atrakcyjnych 
ofert. Zdarzają się perełki, jeśli ktoś potrzebuje szybko sprzedać ziemie, bo np. po-
trzebuje gotówki, zdarzają się takie sytuacje. Niedaleko mojej miejscowość, jeden z 
rolników sprzedawał ziemię wartą 100.000 zł za 30.000 zł, ponieważ pilnie potrzebo-
wał gotówki. Ogłoszenie ukazało się w gazecie lokalnej. Nie uwierzysz, dzwoniłem, 
ale już dawno została sprzedana :).   
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41.URZĄDZENIA SAMOOBSŁUGOWE        
     ZAROBKI: 1.000 - 20.000 zł/mies.   
     INWESTYCJA: 1.000 - 300.000 zł
     CZAS PRACY: BRAK
     STOPIEŃ RYZYKA: 4/10

CO TY...GADASZ?!
Wyobraź sobie miasto, nie musi to być bardzo duże miasto, może być sporo mniej-
sze np. od Radomia czy Łodzi. Teraz znajdź w nim dobrą lokalizację, tak żeby była, 
jak najbardziej w centrum tego miasta. Następnie wyobraź sobie tam Twoją samo-
obsługową stację paliw, do tego samoobsługowa myjnia i dodatkowo kilka innych 
również samoobsługowych urządzeń. Czy może się z tego uzbierać zarobek 20.000 
zł/mies.? Możesz mieć też inne urządzenia w innych lokalizacjach, w większych mia-
stach. Myjnia i stacja paliw to jednak spora inwestycja. W sezonie letnim klientów na 
pewno będzie całkiem sporo pod warunkiem, że masz dobrą lokalizację, gorzej może 
być w zimę. Na koniec dam Ci kilka serwisów wartych przejrzenia, gdybyś zaintereso-
wał się tą formą inwestycji. Mając mniejszy kapitał, możesz zainwestować w różnego 
typu automaty wolnostojące, ale z tego jest znacznie mniejszy zysk. 

JAK TO DZIAŁA?
Kupujesz wybrane przez siebie urządzenie i stawiasz je w dobrej lokalizacji. Niektóre 
z nich będą narażone na działanie czynników zewnętrznych, takich jak pogoda czy 
agresja ludzka. Nie śmiej się, ostatnio jeden bardzo miły Pan, zniszczył cały automat 
z jedzeniem, bo ten nie wydał mu batonika. To, co ochrona zobaczyła na monitoringu, 
było szokujące, zdziwiłbyś się, co można zrobić ze zwykłym automatem. Aż głupio o 
tym pisać, wiec pominę te szczegóły :).

MAM POMYSŁ! 
• Pomysł 309 - AUTOMAT DO NAPOJÓW  
Możesz je wynajmować na przykład na imprezach lub wstawić do jakieś biurowca. 
Tylko z tymi wszystkimi automatami jest tak, że są one dość tanie, używany można 
kupić za 1.000 zł. Większa firma nie będzie chciała wynajmować takiego automatu, 
bo bardziej będzie jej się opłacało go po prostu kupić. To też możesz wykorzystać, 
w takim wypadku pomyśl nad handlem takimi automatami. Kupuj taniej, sprzedawaj 
drożej. Nie musisz ograniczać się tylko do polskiego rynku.  
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52.KRYPTOWALUTY          
     ZAROBKI: 1% - 1000% I WIĘCEJ
     INWESTYCJA: WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA 
     CZAS PRACY: 0-7h
     STOPIEŃ RYZYKA: 5/10

CO TY...GADASZ?!
Powiem Ci na przykładzie mojego doświadczenia. Według mnie, jeśli dobrze przy-
gotujesz się do inwestycji w kryptowaluty ryzyko jest bardzo małe. Jeśli tylko inwe-
stujesz na dużych dobrze znanych giełdach, zabezpieczysz swoje konto, będziesz 
używał portfela do przechowywania swoich coinów i oczywiście dobrze wybierzesz 
projekt, w który chcesz zainwestować. To wymaga trochę wiedzy oraz przygotowań, 
ale każdy może się tego nauczyć. Po 2, nawet jeśli zainwestujesz w projekt, który za-
raz po Twojej inwestycji spadnie mocno w dół, teoretycznie jesteś na minusie, spada 
wartość tych coinów, które posiadasz, ale jeśli wykażesz się cierpliwością i sytuacja 
może się się odwrócić na Twoją korzyść.  

Przykład kupujesz 1.000 coinów kryptowaluty X, wartość jednego coina to $1, zain-
westowałeś, zatem $1.000. Zakładając, że cena 1 coina spadnie do $0.7, nie tracisz 
jeszcze swoich pieniędzy chyba, że sprzedasz swoje coiny, wtedy faktycznie jesteś 
na minusie. Jeśli jednak wytrzymasz napiętą sytuację, po kilka tygodniach 1 coin 
może kosztować $2. Zdarzają się wzrosty liczone w 1000% i więcej. Do tego wła-
śnie potrzebna jest wiedza i informacja, żebyś wiedział, w co masz zainwestować. 
Nie problem jest kupić 20 różnych kryptowalut nie mając o nich żadnego pojęcia, co 
innego kupić nawet jeden, ale z ogromnym potencjałem. 

Żeby znaleźć takie perełki, przydałby się znajomości, informacja i czas na ich szu-
kanie i wiele innych rzeczy. Znam wielu inwestorów, którzy dorobili się milionów na 
różnych projektach. Bitcoin, Nexus, ethereum i wiele innych nawet mniej znanych, 
wystarczyło tylko kupić i poczekać 3 lata a byłbyś milionerem. 

Kiedy ja dowiedziałem się o kryptowalutach, skorzystałem z SYGNAŁÓW, tak tutaj 
też one są. Zainwestowałem wtedy około 20.000 zł. Na początku, myślałem, że zro-
biłem bardzo duży błąd, wartość coinów, które zakupiłem drastycznie spadła. Jeśli 
spanikowałbym i wycofałbym się z tej inwestycji, byłbym na bardzo dużym minusie. 
Jednak moja cierpliwość po 6 miesiącach została wynagrodzona w postaci zysku 
ponad 70.000 zł, nie licząc inwestycji. To i tak drobne w porównaniu z tym, jakie moż-
liwości daje inwestycja w kryptowaluty.  
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56.SOCIAL MEDIA          
     ZAROBKI: 0 - 100.000 zł/mies. i więcej 
     INWESTYCJA: BRAK / KOSZTY REKLAMY  
     CZAS PRACY: 0-10h
     STOPIEŃ RYZYKA: 3/10

CO TY...GADASZ?!
Kiedy prowadzisz nawet mały lokalny biznes, ale nie ma Cię w social media, obcinasz 
w dużym stopniu swoje możliwości zarobkowe. Zobacz, możesz mieć nawet mały 
lokalny sklepik a dzięki funkcjom Facebooka, możesz tak skonfigurować reklamę, 
żeby trafiała tylko do Twoich potencjalnych klientów w promieniu np. 5 km od Twojego 
sklepu. To jak będziesz prowadził swoje konto firmowe, zależy od Twojej pomysło-
wości. W przypadku takiego sklepiku możesz na przykład pokazywać nowe produkty 
ze swojej oferty, nagraj wideo i pokaż je, możesz promować swój produkt, jeśli go 
masz, opcji jest tak wiele, że nie sposób ich zliczyć. Wykorzystując na skalę globalną 
ogrom możliwości social media, możesz zarabiać bardzo duże pieniądze. Przykła-
dem może być Smakosz wina z Francji, który na swoim Fanpagu posiada ponad 1 
mln obserwujących fanów, pokazuje, degustuje wina na imprezach przez niego orga-
nizowanych. Firmy same się do niego zgłaszają, żeby reklamował ich wino. Nie dość, 
że zarabia na kontraktach z dużymi firmami, to przy okazji sprzedaje swoje własne 
produkty. Według francuskich mediów jego miesięczne zarobki znacząco przekra-
czają 200.000 euro. A organizuje imprezy i popija sobie winko, przy okazji robiąc 
sprzedaż swoich produktów, można? Jest bardzo dużo sposobów na darmową re-
klamę w mediach. Na początku nie musisz nic inwestować, skorzystaj z darmowych 
metod reklamowych.  

JAK TO DZIAŁA?
Pamiętasz jeszcze takie serwisy jak grono czy nasza klasa? To były czasy, w ogólne 
wtedy nie myślałem, że będę mógł wykorzystywać serwisy społecznościowe do za-
rabiania, ale to było tak dawno, że technologia i możliwości poszły daleko na przód. 
Chyba nie muszę Ci tłumaczyć, co to jest Facebook, Instagram, Twitter czy Snapchat 
i inne. Których Ty używasz? Myślę, że doskonale wiesz, co to jest. Poza komuniko-
waniem się z ludźmi masz możliwość rozwoju swojego biznesu czy marki osobistej. 
Tylko nie zasypuj swoich fanów agresywną reklamą, bo ich stracisz, nikt nie lubi wci-
skania czegoś na siłę. Do social media jeszcze wrócimy w kolejnych częściach 
serii - teraz POMYSŁ.
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60.NUMIZMATYKA I SZTUKA          
     ZAROBKI: KUPUJESZ DLA PASJI / INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA 
     INWESTYCJA: 0 - 1.000.000 zł i więcej  
     CZAS PRACY: 0-12h
     STOPIEŃ RYZYKA: 5/10

CO TY...GADASZ?!
Może zacznijmy od tego, że bardzo wiele osób kupuje te cenne przedmioty z czystej 
pasji do piękna i tworzy własne kolekcje. Druga część osób kupuje obrazy czy rzeźby 
z myślą o zysku. Dla przykładu muzyk Eric Clapton, w 2001 roku nabył kolekcję kilku 
abstrakcyjnych dzieł sztuki od Gerharda Richtera za kwotę 2 mln funtów. Po jedena-
stu latach sprzedał jeden obraz z trzech z tej kolekcji za kwotę około 34 mln funtów. 
Nie musisz wydawać tyle pieniędzy na sztukę. Są też znacznie tańsze obrazy i inne 
dzieła sztuki, które możesz kupować od początkujących malarzy za bardzo małe 
pieniądze. Kupując taki obraz, nigdy nie wiesz, czy po kilkunastu latach, nie stanie 
się sławnym malarzem, a jego dzieła być może będą warte fortunę. Jeśli tylko inwe-
stujesz, nie potrzebujesz na to dużo czasu, możesz wynająć agenta, który będzie dla 
Ciebie sprawdzał okazję i atrakcyjne oferty. Możesz także uczestniczyć w różnego 
typu licytacjach. Malarz, kiedy zacznie malować, może dać się ponieść pasji, na-
tchnieniu i maluje wtedy cały czas przez wiele godzin. Co do ryzyka, znalazłem sporo 
informacji, że dzieła sztuki lubią być podrabiane. Przy dużych inwestycjach zalecana 
jest ogromna ostrożność i korzystanie z usług sprawdzonych specjalistów, którzy 
ocenią oryginalność danego dzieła. Wyobrażasz to sobie, wydajesz 10 mln funtów 
na obraz, który okazuje się być tylko kopią. Aż strach pomyśleć, co czuje człowiek w 
takiej chwili, na pewno nie jest to radosne uczucie.  

JAK TO DZIAŁA?
Coraz więcej współczesnych artystów korzysta z dobrodziejstw internetu, który jest 
świetną formą do pokazania swojej pracy całemu światu. Nie musisz być artystą, żeby 
zarabiać na dziełach sztuki, ale fakt jest to rozwiązanie do osób, które mają odpowied-
ni kapitał. Choć nie do końca w internecie możesz znaleźć wiele serwisów z dziełami 
sztuki o dużo mniejszej wartości, nieliczonej w milionach. Dużo współczesnych arty-
stów wystawia swoje prace na sprzedaż, które Ty możesz kupić. Kolejna sprawa inwe-
stycja w sztukę to również świetne miejsce na ulokowanie swojego kapitału. Zagorzali 
pasjonaci sztuki, kiedy nabędą kolekcje, których pożądają, nie oddadzą ich tak łatwo. 
Dla jednych jest to biznes dla innych pasja.
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63.GRY            
     ZAROBKI: 0 - 50.000 zł i więcej  
     INWESTYCJA: 0 - 10.000 zł i więcej  
     CZAS PRACY: 0-12h - a raczej czas przyjemność i pasji :) 
     STOPIEŃ RYZYKA: 4/10

CO TY...GADASZ?!
Zarabiać na grach?! Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest w ogóle możliwe? Czy 
miałeś kiedyś tak, że akcja tak Cię wciągnęła, że nie mogłeś oderwać się od kompu-
tera czy konsoli, spędzając długie godziny przed monitorem, grając w ulubione tytuły, 
przechodząc kolejne poziomy, przeżywając historię razem z głównymi bohaterami 
gier? A gdyby tak, można było zarabiać na graniu w gry? Można i wie to coraz więcej 
osób. To już nie tylko połączenie przyjemność i pasji, ale też zarabiania prawdziwych 
pieniędzy. PewDiePie zarabia setki tysięcy dolarów miesięcznie właśnie na tym, że 
między innymi gra w gry. Takich osób jest bardzo dużo i stale ich przybywa. Kto 
jeszcze oprócz PewDiePie? Na przykład VanossGaming czy Jacksepticeye, którzy 
dziś mają kolejno 22 mln subskrypcji i 17 mln w przypadku Jacka. Jak pamiętasz ze 
sposobu 55. PewDiePie uzbierał do tej pory 60 mln subów.   

JAK TO DZIAŁA?
Odpalasz GTA V i grasz, aż padniesz na klawiaturę ze zmęczenia. Oczywiście żart, 
choć wiele osób często gra, dopóki ma siłę. Skąd wiem, bo sam kiedyś tak robiłem 
z ulubionymi grami. Te nieprzespane noce i niesamowite przygody :). Żeby zagrać w 
lepszy gry, będziesz potrzebował też mocnego sprzętu gamingowego, a to już jest wy-
datek rzędu kilku tysięcy złotych. Są też bestie warte grubo ponad 10.000 zł czy nawet 
20.000 zł z 4 kartami graficznymi do tego monitor 4K i inne same najlepsze podzespo-
ły. Zależy na ile możesz sobie pozwolić, na początek komputer za 2-3 tysiące powinien 
Ci wystarczyć. Kolejna sprawa to, że inni zarabiają, nie znaczy, że Ty też będziesz. 
Przede wszystkim nie rób tego tylko dla pieniędzy, bo szybko się znudzisz. Jeśli gry są 
Twoją pasją, poszukaj jak najlepszych dla siebie sposobów i pomysłów, żeby na tym 
zarabiać. Następna rzecz, żeby się wybić spośród innych gamerów będziesz potrze-
bował oryginalnego pomysłu. Same granie nie wystarczy, zobacz, jak to robią najlepsi, 
czego używają, co robią, poszukaj inspiracji i nie bój się swoich pomysłów. Nawet naj-
bardziej głupi pomysł, może okazać się strzałem w dziesiątkę.           


