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Wstęp 
Wiele osób, które zarabia w naszym zespole nie jest przekonana do promowania kampanii 
tego typu, gdyż kojarzą im się one najzwyczajniej w świecie ze spamowaniem lub porno.  
Nic bardziej mylnego.  
 
Materiał który prezentuję jest pierwszym poradnikiem z zakresu zarabiania pieniędzy online 
w kampaniach dating’owych. Jest to podstawa, którą najzwyczajniej należy znać, jeżeli 
pragniemy generować satysfakcjonujące kwoty każdego dnia.  
 

Gdzie promujemy i zarabiamy? 
Na początku warto wybrać programy, w których będziemy zarabiać promując kampanie 
dating’owe. Wybieramy dwa programy, które wyróżniają się prostotą oraz możliwością 
promowania wspomianych kampanii globalnie. 
Linki do rejestracji - jeżeli jeszcze nie posiadasz konta: 
Mylead.pl 
Oraz 
Firead 

https://mobilnezarabianie.pl/
https://mylead.global/ref/53271
https://fireads.org/register/69365082


 
Przejdźmy do kwestii doboru kampani, gdzie zarabiamy: 

- Flirt, Loveaholics, NaughtyAppetite - w tym programach stawka za lead wynosi od ~3 

do nawet 60zł za jeden lead! 

- SOI - 2-3zł - nie jest wymagane zatwierdzenie adresu e-mail 

- DOI - 3-4zł - wymagane jest zatwierdzenie adresu e-mail. 

- EroDate 

 

Są to jedne z najlepiej konwertujących form zarobku na rynku. Kampanie te są dobrane 

główne pod promocję w Polsce. Jednak podobnych jest dużo więcej i warto w swoim 

zakresie robić na bieżąco reasearch. 

 

Jak wybieramy grupę docelową? 
Kampanie dating’owe podzielone są na następujące rodzaje: 

- Programy randkowe 

- Kamerki erotyczne 

- Inne (np. sprzedaż akcesoriów, oferty dla osób +40 itd.) 

 

My zaś skupiamy się na pierwszym rodzaju, w których klientami są osoby poszukujące 

randek online, spotkań sponsorowanych i dłuższych znajomości online.  

Są to osoby w wieku 21-65 (wymagania programu). Są to mężczyźni. Zainteresowania 

grupy odbiorców to: randki, erotyka, kamerki, dłuższa znajomość, miłość, sex. Warto 

również dopasować język odbiorców. 

 

Przed rozpoczęciem promowania i zarabiania w ten sposób warto zapoznać się ze 

szczegółami kampanii i zakazanymi formami promowania. Są one opisane w warunkach 

poszczególnej kampanii w wybranym programie afiliacyjnym. Pomoże nam to 

odpowiednio dobrać formę reklamy. 

 

Ile wynoszą zarobki w tej metodzie? 
Osoba początkująca w zależności od swojego zaangażowania powinna zarabiać w 
pierwszym roku od 50zł do 300zł dziennie. 

 



 
Jak stworzyć landing page (stronę z której będziesz zarabiać)? 
Wiele osób zgłasza swoje problem z tym, że ich linki promujące kampanie dating’owe są 
bezpośrednio blokowane. Również przekierowania nic nie dają.  
 
Na początku warto stworzyć landing page, który pomoże ominąć blokadę linków przez 
portale społecznościowe i dzięki któremu zwiększymy naszą konwersję.  
Dzięki własnej stronie nie musimy martwić się o blokadę konta, czy linków, a do tego 
możemy na niej przedstawić instrukcję rejestracji oraz zbierać statystyki wejść i zachowań 
użytkowników. 
 
Social media typu Facebook, Instagram, YouTube i Twitter pozwalają nam każdego dnia 
bezpośrednio dotrzeć do milionów potencjalnych klientów. Niestety zmiany algorytmów 
przyczyniły się do blokowania w większości domen promujących kampanie dating’owe. 
Domeny są zablokowane, a wielu użytkowników dotychczas zarabiających na kampaniach 
tego typu zwyczajnie odpuściło. Konkurencja jest dużo mniejsza, a wystarczy posiadać 
prywatny landing page, by móc zarabiać dalej. 
 
 
Wracając do pytania - Jak stworzyć prosty landing page? 
 

1. Wystarczy zakupić najtańszy hosting + domenę. 
Można zakupić to tu: https://ssl.hitme.net.pl/hb/?affid=334 
np. 
Hosting Start za pół roku - 28zł 
Domena (adres www) - 13,65zł 
 

2. Dalej wystarczy w menu wybrać instalację CMS Wordpress, a więc najprostsze 
środowisko do tworzenia przyjaznych dla użytkowników i urządzeń mobilnych landing 
page. 
 

https://ssl.hitme.net.pl/hb/?affid=334


3. Następnie w kokpicie Wordpress zainstalować wtyczkę Elementor. Jest to kreator 
stron banalny w obsłudze, a zarazem bardzo intuicyjny. Pozwoli on nam na 
stworzenie strony wraz z wprowadzonymi przez nas grafikami, treściami i linkiem do 
kampanii. W serwisie YouTube jest wiele tutoriali. 

4. Dodatkowo można zainstalować wtyczki: Rank Math do pozycjonowania oraz 
Jetpack do mierzenia statystyk. 

 
Oczywiście jest to jedna z metod tworzenia witryn. Można samemu stworzyć stronę (jeżeli 
ktoś się zna) lub wybrać inny CMS.  
 
Jeżeli Twój poziom tworzenia stron to basic… i chcesz dopiero się uczyć. Nie chcesz 
również kupować hostingu i domeny oddzielnie, to skorzystaj z kreatora stron VIX. 
Link do rejestracji tu. 
 
Gdy posiadamy już własny landing page możemy zacząć promować nasze kampanie w 
social media. Dodatkowo możemy korzystać z grup, fanpage, reklam FBads, Insta Ads, czy 
Google Ads. Teraz pozostaje nam dotrzeć do odbiorców, którzy chcą skorzystać z 
oferowanego produktu. 

 
Jak social media wybrać do zarabiania? 
 
 
Instagram 
Ostatnie zmiany algorytmów w Instagram znacząco utrudniły bezpośrednie promowanie 
kampani dating’owych z poziomu platformy. Częste blokady mogą zniechęcać nowych 
użytkowników, którzy próbują zarabiać w ten sposób. 
 
Podczas przesyłania użytkowników na swój landing page i zarabiania przydatne są: 

- biogram z odpowiednim opisem 
- zdjęcia 
- relacje 
- treści video 
- direct msg 
- link w profilu (możemy wprowadzić aż 3 linki za pomocą https://linktr.ee) 

 
Skuteczność naszych akcji promocyjnych i reklam będzie uzależniona od tekstu promocji, 
wykorzystanych grafik oraz jakości naszego profilu oraz grafik. 
 
Facebook 
Osoby początkujące mogą w dość prosty sposób uzyskać duży przy prawie zerowym 
nakładzie pieniężnym.  
 
Co należy zrobić? 
 
1. Tworzymy profile, weryfikujemy je i uzupełniamy dane profilów. Wykorzystujemy do tego 
następujące wtyczki: 

http://wixstats.com/?a=33176&c=116&s1=
https://linktr.ee/


- User Agent Switcher (aplikacja do Chrome), 
- Proxy SwitchSharp (aplikacja do Chrome) - w przypadku działań na większą skalę 

idealnie sprawdza się do zmiany proxy dla rejestracji i logowania. 
 
2. Rozwijamy stopniowo te profile i zapraszamy kolejno znajomych, którzy będą naszą grupą 
docelową (patrz początek tego poradnika).  
 
3. Gdy będziemy mieć maksymalną liczbę znajomych (czyli 5000), to przekształcamy nasze 
konto w fanpage. Instrukcja jak to zrobić: 
https://pl-pl.facebook.com/help/175644189234902 
 
Mając profil w liczbie obserwujących 5000 (1 znajomy = 1 obserwujący - po przekształceniu) 
uzyskujemy zasięgi postów kilkukrotnie wyższe. Do tego możemy wykorzystywać story. 
 
Nasze promocje muszą zainteresować odbiorców i zachęcić do reakcji. Warto dodać od 
czasu do czas coś kontrowersyjnego, co zwiększy zasięgi profilu jeszcze bardziej. 
Odpowiadających użytkowników odsyłamy na nasz landing page oczywiście robiąc to w jak 
najbardziej naturalny sposób, aby algorytmy Facebook nie przyznały nam bana, za natrętne 
promowanie contentu +18. 
 
Reklamy Facebook Ads 
Facebook niechętnie akceptuje formę promocji erotyki i często musimy wybrać słowa 
kluczowe które nie są bezpośrednimi sformułowaniami związanymi z tematyką, co przekłada 
się na wyższy koszt reklam i gorsze rezultaty. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe. 
Jednak wymagana tu jest kreatywność w promowaniu płatnym. 
 
 

Chatboty 

Jest to bardzo innowacyjna metoda automatyzacji pracy, gdzie możemy dotrzeć do 

większej ilości odbiorców i oszczędzić sobie wielu godzin pracy. Możemy w zupełności za 

darmo stworzyć system kontaktu z odbiorcami, promowania ofert czy odpowiedzi. Temat 

chatbotów zostanie opisany w oddzielnym poradniku dla zespołu  

Platforma Zespołu Mobilne Zarabianie 

 

 
 
Snapchat 
Jest to aplikacja wyłącznie mobilna i jedno z najpopularniejszych miejsc w sieci dla 

użytkowników w wieku od 13 do 34 lat. Snapchat posiada funkcję kierowania 

obserwujących do wskazanego linku, co daje nam olbrzymie możliwości promowania 

kampanii dating’owych. 

 

W łatwy sposób możemy promować nasz profil i zyskiwać obserwujących za pomocą 

indywidualnej nazwy lub Snapkodu. Tam, gdzie nie można pozostawić linków - możemy 

dodać nasz Snapkod. Czyli mogą to być ogłoszenia, tematyczne czaty, czy inne social 

media, gdzie linki są banowane lub niedozwolone. 

 

Ciekawą metodą jest metoda “tajemniczego profilu”, gdzie reklamujemy go jako “ukryty 

profil”, który można jedynie dodać przez Bitmoji pojawiające czasem się w internecie. 

Ludzie chętnie dodają takie zagadki / wyzwania:) 

 

https://mobilnezarabianie.pl/platforma-zespolu/


Największą zaletą jest bezpośrednie dotarcie klikalnym linkiem do naszych odbiorców za 

pomocą “snapów”. Aplikacja te nie prowadzi takich weryfikacji, jak wspomniany 

Instagram oraz Facebook. 

 

Snapchat pozwala na zarabianie w każdym miejscu za pomocą telefonu. Wystarczy, że 

będziemy dodawać link do naszego landing page, a z niego użytkownicy będą się 

rejestrować. W ten sposób otrzymamy całodobowy, pasywny zarobek. 

 

Do tego możemy wykorzystywać MyStory, które działa bez żadnych ogarniczeń dla 

nowych kont.  

 
Podsumowanie 
Promując kampanie dating’owe za pomocą social media warto wykorzystać efekt 

synergii, a więc połączenia wszystkich posiadanych profili w celu zwiększenia 

wiarygodności i poziomu zarobków.  

 

Warto skupiać się na portalach społecznościowych, które to najlepiej potrafimy 

obsługiwać. Po zapoznaniu się z działaniem kampanii dating’owych, łatwiej będzie nam 

rozwijać swoje profile, podstrony, sposób działania oraz wykorzystywać kolejne metody 

(sexkamerki itd.). 

 

Poradnik będzie rozbudowywany, więc zachęcam korzystania z  

Platformy Zespołu Mobilne Zarabianie 
 
Link dołączenia do zespołu 
 
Ps. W ramach podziękowań możesz wejść na stronę główną 

MobilneZarabianie.pl i kliknąć którąś z reklam Google:) 

 

 

https://mobilnezarabianie.pl/platforma-zespolu/
https://mobilnezarabianie.pl/praca-online/

