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Długo zastanawiałam się, czy wydawać ten e-book, czy odpuścić - jest
przecież tyle osób, które uczą o rysowaniu i o robieniu notatek wizualnych. 
Po co ja mam dokładać swoje trzy grosze? Syndrom oszusta też oczywiście
zrobił swoje - nawet teraz, gdy to czytasz, ja drżę w obawie, że pomyślisz
sobie: "Serio?Ja jej za to zapłaciłam?". 

Jednak zdaję sobie też sprawę z tego, że wymyśliłam sobie ten e-book 
po swojemu - nie po to, żeby nauczyć Cię rysować, ale żeby Cię przekonać,
że też możesz tworzyć notatki wizualne i włączyć je do zakresu swoich usług,       
a więc i na tym zarabiać. Jak to zrobić - o tym później. Tutaj słowem klucz
niech będzie "tworzyć", nie "rysować", bo tych notatek wcale nie musisz
rysować ręcznie :) 

Brzmi dziwnie? Pewnie trochę tak, bo notatki wizualne kojarzą się raczej          
 z ręcznymi rysunkami, ale uwierz - bezpłatna aplikacja Canva ma dziś takie
możliwości, że spokojnie możesz wykonać swoją notatkę wizualną właśnie 
za jej pomocą. I pokażę Ci, jak to zrobić.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego e-booka uwierzysz, że Ty również
możesz czarować notatkami wizualnymi i otrzymywać za te czary adekwatne
wynagrodzenie. I przede wszystkim - że faktycznie zaczniesz to robić!

Pragnę już na wstępie podkreślić, że mój e-book nie jest dla osób, które chcą
nauczyć się myślenia wizualnego, robienia map myśli czy rysowania
kształtów. Ja Cię nauczę robienia notatek wizualnych. 

Powiem, jak się do tego zabrać, co zrobić po kolei, żeby nie zrezygnować zbyt
wcześnie, oraz jak możesz na tym zarabiać. Znajdziesz w nim również troszkę
rysunkowych inspiracji, video z tworzenia notatki w Canvie oraz mały zeszyt
ćwiczeń - rysowanie po śladzie.

www.nowoczesna-asystentka.pl
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Jestem wirtualną asystentką i spośród wielu zadań, które wykonuję dla moich
klientów, jednym z moich ulubionych jest tworzenie notatek wizualnych. 

Zaczęłam je rysować zupełnie przypadkowo, nie podejrzewając siebie ani
przez sekundę o żaden talent. Niestety, muszę to przyznać, nie potrafię
rysować. Nie potrafię robić pięknych ilustracji, nie narysuję bajkowego
koteczka ani prześlicznej księżniczki.

Potrafię jednak narysować kilka kształtów i jestem świetna w analizowaniu
treści, porządkowaniu i grupowaniu informacji. A w sketchnotingu jest to
umiejętność przewyższająca talent do rysowania. Co więcej - tego można się
bardzo szybko nauczyć.

i nie potrafię rysować...

Uważam, że każdy, dosłownie każdy, może zrobić i sprzedać świetną
notatkę wizualną.

Udowodnię Ci, że Ty również jesteś w stanie narysować swoją pierwszą
sketchnotkę. Jedyne co musisz zrobić, to postanowić, że to zrobisz                    
i postępować zgodnie z moimi instrukcjami.

Nie będzie łatwo, nie będzie szybko, ale będzie przyjemnie. Zobaczysz, 
jaką poczujesz satysfakcję, gdy postawisz ostatnią kropkę.

Jestem pewna, że pierwsze, co będziesz chciała zrobić, to schować 
ją do szuflady i nigdy nikomu nie pokazać. Ja zrobiłam dokładnie tak samo. 
Ale później uświadomiłam sobie, że przecież nic się nie stanie, jak wrzucę 
ją na chwilę na Facebooka. Jeśli ktoś mocno ją skrytykuje, to najwyżej 
ją usunę. Wybrałam mały fragment notatki, cyknęłam fotkę i z sercem 
w gardle wrzuciłam...

To, co się zadziało pod postem, to jakby ktoś czarownicy wręczył elektryczną
miotłę i powiedział: "Zamiataj!". Na fali uniesienia zaczęłam rysować coraz
więcej i więcej i tak zostałam asystentką specjalną od notatek wizualnych :)

www.nowoczesna-asystentka.pl
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Co to są notatki wizualne?

Na początku ustalmy jedną rzecz - notatki wizualne (sketchnotki) to nie są
ilustracje do książki z bajkami, rysunki na plakaty ani ilustracje na kubki czy
koszulki. 

Osoby, które rysują notatki wizualne, mówią, że wystarczy umieć narysować  
 5 kształtów, żeby móc narysować wszystko. Jeśli potrafisz narysować koło,
kreskę, linię, kwadrat i trójkąt - wykonasz proste rysunki, które zwizualizują
słowo, sytuację czy schemat. I ja się z tym w zupełności zgadzam.

Może w tej chwili trudno Ci w to uwierzyć, ale tak naprawdę jest. Kluczem jest
prostota. I ona naprawdę doskonale sprawdza się przy rysowaniu notatek
wizualnych. Wielokrotnie próbowałam wymyślać coś, kombinować, traciłam
czas, żeby pokazać coś w szczególny sposób, a ostatecznie i tak to właśnie
najprostsze rozwiązanie czy najbanalniejsza ikona okazały się najlepsze.

Sketchnotki są bogatymi wizualnie notatkami, tworzonymi
poprzez połączenie pisma odręcznego, rysunków, odręcznej
typografii, kształtów i wizualnych elementów, 
takich jak: łuki, ramki i linie.

Mike Rohde 

Do niedawna wydawało mi się, że dzisiaj każdy wie, czym są notatki wizualne  
 i w jaki sposób można je wykorzystywać w biznesie. Jak się jednak okazuje, 
nie jest to takie oczywiste. Dlatego, zanim podsunę Ci kilka pomysłów, jak
możesz to zrobić, wytłumaczę, czym w ogóle jest notatka wizualna.

www.nowoczesna-asystentka.pl
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7
Jak wykorzystać notatkę wizualną w biznesie?

Notatki wizualne można wykorzystać w biznesie w dwojaki sposób: wykonując
je na własny użytek i na własne potrzeby, na przykład do swoich produktów,
lub tworząc je na zlecenie dla innych osób, które potrzebują przekazać swoim
odbiorcom wybrane treści w formie notatki wizualnej, ale nie chcą, nie
potrafią lub zwyczajnie nie mają czasu, żeby rysować je samemu.

Notatki wizualne jako sposób na zapamiętywanie i układanie wiedzy

W sytuacji gdy jesteś autorką książki czy e-booka, możesz zrobić spis treści  
 w formie notatki wizualnej i udostępnić go swoim odbiorcom. W ten sposób
potencjalni czytelnicy na pewno lepiej zapamiętają zagadnienia, które
poruszasz, niż kiedy tylko przeczytają zapisane hasła. 

W swoich publikacjach możesz wykorzystywać notatki wizualne jako
podsumowanie rozdziału, pokazanie jakiegoś procesu albo przedstawienie
ważnego zagadnienia w sposób, który czytelnicy łatwo zapamiętają.

Notatki wizualne do nagrań Twoich wystąpień

Jeśli działasz w biznesie online, możliwe, że zdarza Ci się prowadzić live’y,
webinary, nagrywać podcasty czy rozmawiać z gośćmi. Poruszasz mnóstwo
ciekawych tematów i przekazujesz mnóstwo wartościowej wiedzy.

Oczywiście najbardziej efektywne dla Twoich odbiorców byłoby samodzielne
notowanie podczas słuchania, ale nie oszukujmy się – mało kto to robi.

Dlatego możesz obiecać im, że nie muszą notować, bo wszystko to, 
co najważniejsze, otrzymają na maila w formie notatki wizualnej.

Notatki wizualne w biznesie

i i i
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7
Takie działanie ma kilka plusów:

★ aby otrzymać na maila notatkę wizualną, Twój słuchacz musi zapisać się
do newslettera, a więc dzięki temu budujesz społeczność "na swoim
podwórku”. Na notatce wizualnej przekazujesz dokładnie to, co jest ważne,
nawet jeśli podczas webinaru zdarzyło Ci się zboczyć z tematu i mówić 
nie o tym, o czym dokładnie planowałaś;

★ notatki wizualne, czy różnego rodzaju infografiki, są chętnie udostępniane  
 w mediach społecznościowych, więc zwiększasz swoje szanse na dotarcie 
do szerszej grupy odbiorców. Tu warto wspomnieć, że większa ilość
udostępnień dobrze wpływa na algorytm i Twoje treści mają szersze zasięgi;

★ wyróżniasz się wśród konkurencji – dzięki temu stajesz się bardziej
rozpoznawalna i lepiej kojarzona.

Notatki wizualne do artykułu na blog

Kiedy piszesz bardzo długie artykuły na blog, w których poruszasz wiele
tematów i często skaczesz po zagadnieniach, podsumowanie takiego 
artykułu w formie notatki wizualnej jest doskonałym pomysłem! 

Możesz umieścić skan notatki wizualnej jako obrazek wyróżniający 
do artykułu i umożliwić swoim odbiorcom pobranie notatki z podsumowaniem
najważniejszych treści – wystarczy się zapisać i odebrać PDF do wydruku.
Odbiorca jest zadowolony, bo otrzymuje coś "za darmo”, a dokładnie 
za pozostawienie swojego adresu e-mail.

Notatki wizualne w biznesie
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7
Przepisy kulinarne, instrukcje obsługi, checklisty

To wszystko można przedstawić za pomocą notatki wizualnej. Jeśli jesteś
dietetyczką i wstawiasz co jakiś czas posty z przepisami, możesz od czasu 
do czasu zastąpić tradycyjnie spisany przepis taką wizualną "grafiką”. 

Nie musisz nawet rysować tego ręcznie. W bezpłatnej aplikacji Canva
przygotujesz taką notatkę wizualną z wykorzystaniem gotowych elementów
graficznych. Będzie z tym z pewnością trochę więcej pracy, niż ze zrobieniem
prostej grafiki do posta, ale możliwe, że tak podany przepis dotrze do większej
liczby Twoich potencjalnych klientów. 

Joanna Wrycza-Bekier pisze: "Gdy rozmiary ekranu maleją, a oczekiwania
czytelnika rosną, liczy się każde słowo”. Dlatego nie puszczaj w świat zbyt dużej
liczby słów – zastąp część z nich obrazami, ikonkami, ubierz je w ramki, strzałki,
chmurki i daj się zapamiętać!

Rysowanie podczas spotkań, konferencji czy burzy mózgów ze swoim
zespołem

Obrazy zapamiętujemy dużo szybciej niż słowa. Małych dzieci nie uczymy
pisać, one poznają świat przez obrazy. Przypomnij sobie książeczki dla
najmłodszych. Nikt nie kaligrafuje w nich słowa "kaczuszka”, ale pokazuje
śliczną, żółtą kaczuszkę. Zresztą nawet Ty, jako osoba dorosła, gdy usłyszysz
hasło "fioletowa krowa", to widzisz obraz, a nie zapisane drukowanymi czy
pisanymi literami słowo. Tak działa nasz mózg, dlatego warto to wykorzystać!

Spróbuj podczas spotkania ze swoimi współpracownikami spisywać ustalenia
nie w tradycyjnej formie, jako kolejne punkty na liście, ale wykorzystując
myślenie wizualne. Angażując swoje oko, rękę, ucho i mózg i próbując
zapisywać obrazami, doskonale zapamiętasz, o czym rozmawialiście, jakie
pomysły powstały i co dalej można z tym zrobić.  

Notatki wizualne w biznesie
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Najwspanialszy w notatkach wizualnych jest fakt, że nie trzeba umieć rysować,
aby je wykonywać. Jeśli potrafisz narysować kółko, kwadrat, kreskę, strzałkę    
 i potrafisz pisać ręcznie, to jesteś w stanie zrobić notatkę wizualną. 

Dlaczego jestem tego pewna? 

Po pierwsze, dlatego, że najważniejsze w notatkach wizualnych są słuchanie,
synteza informacji i podsumowywanie tych pomysłów. O tym będzie
kawałeczek dalej. 

Po drugie, sama jestem przykładem beztalencia rysunkowego. Nie potrafię
rysować, a jednak zarabiam na przygotowywaniu notatek wizualnych. 
Co więcej... właśnie uczę Cię, jak możesz zacząć je robić i jak Ty też możesz 
na nich zarabiać! A teraz zastanówmy się...

Najlepiej od postanowienia, że po prostu zaczniesz. Uwierz mi – to, że nie
potrafisz, jest w Twojej głowie. Za każdym razem, kiedy mam zrobić notatkę
wizualną, obojętnie czy dla siebie, czy dla klienta, mam lekki stres, że na
pewno tym razem nie wyjdzie, że będzie nieładna, nieczytelna, że wszyscy się
dowiedzą, że ja jednak wcale nie potrafię tych notatek rysować. I z drżeniem
serca wysyłam efekty moje pracy, by potem z ogromną ulgą po raz kolejny
przekonać się, że jednak nie jest ze mną tak najgorzej :)

Od czego zacząć?

Nie zaczynam, bo nie umiem rysować

Między bajki włóż mit, który blokuje większość osób - nie będę robić notatki
wizualnej, bo nie umiem rysować. No i świetnie, przynajmniej nie będziesz
skupiać się na nic nieznaczących detalach, bo te wszystkie rysuneczki, kształty
to jest dodatek i tak naprawdę jakkolwiek one będą wyglądać, to jeśli treść
będzie odpowiednio poukładana i czytelna, będą wyglądać dobrze. Kluczowe
jest analizowanie treści i umiejętność wyszukiwania ważnych informacji,        
 a samo rysowanie przyjdzie naturalnie.
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Pokażę Ci teraz przykłady moich trzech notatek wizualnych. Każda z nich była
dobrze odebrana, a każda zrobiona jest zupełnie inaczej. Wizualnie dzieli 
je przepaść, ale łączy jedno - wszystkie przedstawiają przeanalizowane,
pogrupowane i uporządkowane informacje. 

Jeśli chodzi o ich wygląd... nie oszukujmy się, nie zachwycają. Ale od czegoś
trzeba było zacząć. Nikt nie zakłada nart i nie zjeżdża od razu ze stoku w
Alpach, tak samo jak nikt nie rodzi się z umiejętnością rysowania notatek
wizualnych. To wszystko jest kwestią ćwiczeń i wprawy. Im więcej będziesz ich
robić, tym lepiej  i szybciej będzie Ci to szło, a każda kolejna będzie ładniejsza.
A ja pokazuję Ci swoje pierwsze "dzieła", żebyś wiedziała, że nawet jeśli notatka
nie jest ładna, to wciąż może być całkiem dobra. Ok, po tym przydługim
wstępie, lecimy z notatkami.

Tę notatkę zrobiłam w Canvie i jest
to moja pierwsza notatka – gdy
kompletnie nie wiedziałam, czym
jest sketchnoting i jak się do tego
zabrać. Szału nie ma, ale zebrałam
na jednej stronie wszystkie
najważniejsze informacje                
 z webinaru i za pomocą chmurek,
strzałek, wyróżników i kolorów
stworzyłam coś na kształt notatki
wizualnej. 

Pierwsza "notatka wizualna", którą tworzyłam w Canvie

Daleko jej do typowej sketchnotki, ale spełniła swoją funkcję – odbiorcy
otrzymali informacje z webinaru uporządkowane na jednej stronie, którą mogli
sobie wydrukować i powiesić na lodówce. Czy do jej wykonania potrzebne 
mi były jakieś umiejętności, programy albo sprzęty? No nie, korzystałam 
z bezpłatnej wersji Canvy, a moja umiejętność jej obsługiwania również była
daleka od ideału. Dodam jeszcze, że ta notatka powstała 3 lata temu, a biorąc
pod uwagę rozwój Canvy to są dosłownie lata świetlne. O czym przekonasz się
dalej, w kolejnych rozdziałach.
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Robienie notatek nazywam często rysowaniem, chociaż nie do końca się
zgodzę, że jest to rysowanie – na moich notatkach zdecydowanie więcej jest
pisania, ramek i cieni, niż rysunków. Ale to właśnie wynika z faktu, że często
robię je na zlecenie i moi klienci chcą, żeby notatki przekazywały odbiorcom
pewną wiedzę. Dlatego bardzo ważne, żeby określić cel takiej notatki, jeszcze
zanim zaczniesz ją zrobić, bo od tego często będzie zależało, co na niej
umieścisz. Ale o tym za chwilę.

Przy rysowaniu tej notatki
wskoczyłam już na wyższy poziom -
rysowałam ręcznie, na papierze,       
i użyłam do tego kolorowych brush
penów. Tyle tylko, że użyłam ich 
w nadmiarze, niekoniecznie tam,
gdzie były potrzebne. 

Notatka wizualna - co to jest i od czego zacząć?

Pierwsza notatka wizualna, do której użyłam brush penów

Na tej notatce nie ma ani jednego ładnego rysunku, ani jednej prostej kreski,
ani jednego okrągłego kółeczka. Jest za to wszystko, co odbiorca powinien
zapamiętać.

Trzecia notatka jest rysowana 
na tablecie, więc siłą rzeczy wydaje
się być najładniejsza. Ale nie tylko        
o sposób rysowania chodzi –
między wykonaniem drugiej 
i trzeciej notatki minął rok. A ja przez
ten czas zrobiłam pewne postępy. 
Nie dlatego, że zaczęłam rysować
na tablecie, ale przede wszystkim
dlatego, że rysowałam regularnie. 

Jedna z pierwszych notatek rysowanych dla klienta Każda kolejna notatka jest coraz lepsza!
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W dalszej części znajdziesz szczegółową instrukcję - 11 kroków, jak tworzyć
notatkę wizualną, workbook, który pomoże Ci zacząć rysować pierwsze ikony,
oraz instrukcję tworzenia notatki wizualnej w Canvie.
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KUPUJĘ

Mam nadzieję, że ten krótki rozdział pozwolił Ci rozeznać się, czy mój sposób
pisania i przekazywania wiedzy "trafiają" do Ciebie. Czy chcesz uczyć się
tworzenia notatek wizualnych właśnie ode mnie. Jeśli tak - jestem
przeszczęśliwa. Jeśli nie - rozumiem i szanuję :)

Życzę Ci mnóstwa przyjemności przy tworzeniu notatek wizualnych! A jeśli
będziesz robić to z pasją, sercem i dobrą energią - pieniądze same do
Ciebie przyjdą :) Musisz tylko w to uwierzyć i działać.

Monika Fabia�ska
Nowoczesna Asystentka

http://www.nowoczesna-asystentka.pl/
https://nowoczesna-asystentka.pl/sklep/

