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Let me teach you
Monetyzuj wiedzę

PROCES

zacznij sprzedawać kursy tekstowe

Proces tworzenia kursów
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ZAREJESTRUJ SIĘ

REJESTRACJA
Zacznij sprzedawać swoją wiedzę poprzez kursy
tekstowe, nawet w godzinę.

Stwórz tekstową lekcję, o określonej
długości znaków i zacznij promować
kurs tuż po jego publikacji.
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OKREŚLENIE
CENY KURSU
Utworzenie kursu jest całkowicie bezpłatne.
Na konto twórcy ląduje zysk ze sprzedaży
kursu, pomniejszony o prowizje.
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Aplikacja zapewnia wszystko, czego
potrzebujesz, od stworzenia kursu aż po jego
sprzedaż.
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OPIS KURSU I
OKREŚLENIE KANAŁU
WYSYŁKI (SMS/SLACK)

Prowizja aplikacji: 10% ceny kursu
Prowizja pośrednika płatności: 1,4% + 1 zł
Koszt usług wysyłki 1 SMS-a: 0,07 zł

STWORZENIE LEKCJI
Udostępnimy Ci edytor tworzenia
lekcji, który umożliwi Ci śledzenie,
wykorzystanej ilości znaków i
sprawdzenie w ilu SMSach mieści się
twoja lekcja. Bez problemu będziesz
mógł nadać nazwę konwersacji SMS
specjalnie na potrzeby kursu.
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INTEGRACJA ZE STRIPE
W momencie zakupu twego kursu przez
użytkownika, zarobione pieniądze idą
prosto na twoje konto Stripe! Na chwilę
obecną zakup kursu odbywa się poprzez
płatność kartą.

PUBLIKACJA KURSU
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Aplikacja jest w dużym stopniu
zautomatyzowana, wszelkie wysyłki lekcji
odbywają się automatycznie. Tworząc lekcje do
kursu, masz wpływ w jaki dzień, a także, o której
godzinie lekcja ma zostać wysłana.
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TWÓRCA

KURS

SPOŁECZNOŚĆ

KORZYŚCI
Korzyści

WERYFIKACJA
NUMERU TELEFONU
Aplikacja zadba o to, aby twoje
lekcje nie zostały wysłane na
błędny numer.

ELASTYCZNY
TRYB NAUKI
Kurs rozpoczyna się w
momencie zakupu. Masz
możliwość wyboru, o której
godzinie zostanie wysłana
kolejna lekcja w formie SMS.

SKONDENSOWANA
WIEDZA
Krótkie lekcje są wysyłane w regularnych
odcinkach czasowych przez cały okres
trwania kursu. Po zakupie student nie
otrzyma na raz całego kursu, zostanie on
podzielony i wysyłany, w jakich odstępach
twórca uzna za słuszne.

GRUPA NA
FACEBOOK’U
NIEOGRANICZONA
LICZBA KURSÓW

Dołącz do grupy i otrzymaj dostęp
do osób korzystających z
platformy. Podziel się swoją
wiedzą.

Twórz nieograczoną ilość kursów
dla towich studentów.

CENNIK
Cennik

Dla twórcy aplikacja jest całkowicie bezpłatna. Student opłaca prowizje aplikacji, wykupując dostęp do kursu.
Na twoje ląduje zysk ze sprzedaży kursu, pomniejszony o prowizje.

PRZETESTUJ APLIKACJĘ W RAMACH BEZPŁATNEGO OKRESU PRÓBNEGO

TABELA PROWIZJI

PROWIZJA APLIKACJI

PROWIZJA POŚREDNIKA
PŁATNOŚCI

KOSZT USŁUG WYSYŁKI

10% CENY KURSU

1,4% + 1 ZŁ

0,07 ZŁ

+ koszt usługi wysyłki 1 wiadomości SLACK: 0.004014zł (poniżej jednego grosza)

PRZYKŁAD ROZLICZENIA SPRZEDAŻY KURSU

KURS
30 ZŁ

Prowizja pośrednika płatności: - 1,42 ZŁ

49 SMSów

lmty.pl

+22,15 ZŁ
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Koszt usługi wysyłki: - 3,43 ZŁ
$

7 lekcji

Prowizja aplikacji: - 3 ZŁ

ZACZNIJ ZARABIAĆ! UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ

UMÓW DEMO

