
Олексій Босий [e-biz 2016]  
Як створити лайфстайл бізнес  

на своїх послугах і подорожувати по світу



НАШ ПЛАН НА СЬОГОДНІ
• 1) Знайомство з вами

• 2) Розповім про варіанти жити в подорожі

• 3) Моя історія

• 4) Що таке лайфстайл бізнес і з чого почати

• 5) Які етапи вам потрібно буде пройти далі

• 6) Домашнє завдання для вас



 ХТО Я ТАКИЙ
• інтернет-маркетолог 

(останні 3 роки)
• засновник агенції онлайн 
реклами remote-leads.com 
(основний бізнес)

• мандрівник (відвідав 18 
країн на 4-х континентах, 
жив більше місяця у 3х 
країнах)

• DIGITAL NOMAD

http://remote-leads.com


З ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ?





Якось я поставив собі питання:  
Як можна подорожувати 

найкрасивішими місцями на планеті 
скільки і коли завгодно,  
заробляючи в процесі?











ВАРІАНТ 1
Проекти, стажування, навчання, короткочасна робота у 

різних країнах за кордоном













ВАРІАНТ 2
Заробіток на подорожах 





ВАРІАНТ 3
Робота онлайн



Альпи, Франція



Польща



Монако



Стамбул



Гоа, Індія



Камбоджа



В’єтнам



Дубай



Шанхай, Китай



Нью Йорк, Таймс Сквер



ВАРІАНТИ РОБОТИ 
ОНЛАЙН

1. Дистанційна робота на компанію/одного замовника
2. Фріланс
3. Онлайн бізнес



ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА





ЛАЙФСТАЙЛ БІЗНЕС 
VS  

СТАРТАП



ФРІЛАНС - ХОРОШИЙ ДЛЯ ПОЧАТКУ

O Географічна свобода 
O Власний графік 
O Ринкова ціна послуг 
O Праця на себе і свій бренд  
O Перспектива перерости у бізнес 



ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ IT АБО ДИЗАЙН



Категорії на популярних біржах 

O https://www.upwork.com/o/profiles/ 
O https://www.elance.com/browse-jobs 
O http://freelansim.ru/ (в колонці справа) 
O http://work-zilla.com/ (на головній в розділі Каталог Заданий) 



Якщо не розбираєтеся ні в чому

Обрати одну із «легких професій»  

O Особистий помічник  
O Набір тексту (data entry) 
O Дописувач на сайт 
O Підтримка клієнтів 
O Інші адміністративні задачі 
(шукати розділ Administrative на біржах, зареєструватися на 
work-zilla.com) 



Що взагалі користується попитом 

• Продажі і маркетинг
• Підтримка клієнтів 
• Адміністративні задачі
• Консультування 
• Бухоблік
• Переклад
• Юридичніпослуги 

• Написаннятекстів 
• Програмування 
• Відео, аудіо, дизайн і креатив 
• Архітектура, проектування 
• IT, тестування, мережеві 
технології 

• Аналітика і робота з даними 



ЩО ДАЛІ
1) Навчання і практика (якщо досвіду ще бракує)  
2)  Знаходження перших клієнтів і формування портфоліо:  
- 3 роботи для себе  
- 3 роботи за символічну ціну і збір відгуків 
- 3 роботи за 50-70% ціни 
3) Фріланс практика 
4) Створення агенства і 4-hour workweek (за бажанням) 



Клієнте, де ти є? 

Загальні біржі фрілансу  
Спеціалізовані біржі  
Стоки 
Соцмережі 
Форуми 
Рекомендації знайомих/колег/клієнтів  
Конференції/живі заходи 
Онлайн події 
Давати рекламу 





















Д/З ДО КІНЦЯ ЧЕРВНЯ  
ДЛЯ ТИХ ХТО СТАРТУЄ З НУЛЯ

1. Вибрати свою нішу
2. Визначитися із ринком (ЦА) 
3. Прописати своє УТП 
4. Знайти 3х фрілансерів у вашій сфері 
5. Зібрати 3 поради по старту 
6. Зареєструватися у системах для прийому оплат (webmoney, 

payoneer) і на біржах (workzilla, upwork та ін)
7. Заповнити профіль на основній яку вибрали. 
8. Знайти у соцмережах/на біржах безкоштовного клієнта на 
будь-яку невеличку послугу у вашій сфері, взяти відгук 
(бажано відео). 



СКОРО…

• Курс підготовки SMM-спеціалістів (як опанувати 
професію з нуля і навчитись на цьому згодом 
заробляти віддалено від $1000 в міс)

• Найкращі умови участі для ранніх пташок 
bit.ly/ebiz-smm

http://bit.ly/ebiz-smm


Дякую!


