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Орест Зуб ❏ мандрівник
❏ блогер
❏ онлайн підприємець

Відвідав 69 країн, 
проводжу у мандрах 
від 6 місяців у році. 

openmind.com.ua     
unistudy.org.ua

ukraine-travel-secrets.com



Але так було не завжди!



Я завжди мріяв 
подорожувати!



Оптимізуємо 
видатки 

===
Примножуємо 

прибутки



1000 $/міс
===

краще 2000, 
 ще краще 5к+



numbeo.com/cost-of-living 



Як вийти на дані суми і 
постійно подорожувати?

1) Заощаджувати і знову заробляти
2) Дрібний підробіток у дорозі 
3) Серйозна робота у різних країнах
4) Власний бізнес 

===
5) Дистанційна робота
6) Фріланс  
7) Власний дистанційний бізнес 



Різні програми і стажування у інших країнах



5 місяців у Індії



Перші спроби блогінгу



Повернення в Україну з твердою метою 
- ЗРОБИТИ БІЗНЕС



Мабуть мені все ж таки треба у ІТ!?



І тут стається ДИВО!
Стаття: 10 причин ніколи не йти на роботу!



Один зі способів зробити бізнес - СТВОРИТИ САЙТ
Як обрати за що братися? ІКІГАІ! 



Для початку просто 
заведіть БЛОГ! 

Він здатен перерости у 
онлайн бізнес, а той у 
свою чергу  можна 
розвивати постійно 
незалежно від місця 
перебування!

•••

Блогер - наче фермер :-) 



Міф про кнопку 
“БАБЛО” 
в інтернеті



Show me the money! 
➜ Реклама 
➜ Послуги 
➜ Товари 
➜ Інфопродукти 
➜ Події 
➜ Комісійні 
➜ etc...



Активна праця і купа промахів



Місія - відвідати ВСІ країни у світі



Згодом почало приносити користь іншим… :-) 
Конференції | Семінари | Партнери | Пропозиції | ЗМІ



Проф. місія - Допомогти 1930 людям почати або розвинути 
бізнес 

для того, щоб вони почали подорожувати (або робити щось 
інше...)



Отже, як стати 
Digital Nomad 

(або ким завгодно іншим)? 

1) Знайдіть бажаний суб’єкт  
2) З’ясуйте як він це робить
3) Моделюйте 
4) Отримайте результат

OpenMind.com.ua



Як досягти успіху 
в онлайн бізнесі?

1) Сформуйте плем’я 
2) Спілкуйтеся з ним 
3) Пропонуйте йому конструктивні 

рішення (платні і безкоштовні)

Стаття: 1000 справжніх фанів :-) 



Ця реальність вже тут :-) 



І не ведіться на дешеві понти! 
Ставтеся до інших так, як хочете, щоб ставилися 

до вас. Кожен контакт йде у ваш актив або віднімає.



Можливо абсолютно 
ВСЕ!

Навіть в Україні, 
навіть у вашому житті! 



Якщо нам по дорозі, то вам сюди:

Digital Nomad Forum, Ukraine
Офлайн подія 
(2-3/07, Львів) 
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