
DOMINIKA
TARCZOŃ
TWÓJ WYMARZONY COPY



CZOŁEM
Jestem Dominika i będę Twoim
wymarzonym copywriterem.

Pisałam już o:
suplach na przyrost masy, suplach na spadek masy, suplach na zwiększenie organów, suplach na
zmniejszenie otłuszczenia organów, psychologii biznesu, psychologii związków, herbicydach na
jesień i wiosnę, rowerach na zimę, psychodelikach i CBD, polityce i projektach ustaw,
kryptowalutach i afiliacji itd. itp. etc. 



Skończyłam  Politykę Społeczną na Uniwersytecie
Warszawskim, co przydaje mi się w tworzeniu

tekstów zaangażowanych społecznie.

WYKSZTAŁCENIE



NARZĘDZIA
Ogarniam te programy i toolsy:

Canva pro (w której zrobiłam ten plik)
Gimp
Jira i Asana
Google: Ads, Analytics, AdSense, Search
Console, Tag Manager i co tam jeszcze
potrzebuje Twój e-commerce
WordPress
MemoQ
Facebook i Instagram Ads
TikTok Ads
Pakiet Office
i wiele innych!



UMIEJĘTNOŚCI
MIĘKKIE

Empatia. Zrozumiem, że nie ma jeszcze specyfikacji pod
tech writing. Ale przypomnę się za kwadrans.
Decyzyjność i samodzielność. Pracuję na briefie,
statystykach i własnym researchu.
Poczucie humoru. Będę wysyłać dużo memów z kotami,
k-popem i home office, jeśli tylko pierwszy mem na Slacku
dostanie choć jedno "haha".



PRZYKŁADOWE
TEKSTY

Branża książki/kulturalna

Teksty, jakie tworzę dla przedstawicieli tej branży: 
wysokiej jakości artykuły branżowe, hasła reklamowe, blurby,
opis na IV str okładki, spisy treści, recenzje wewnętrzne, audyt
książki, audyt autora/ki, wywiady, recenzje, BIO, briefy dla
agencji reklamowej, briefy dla podwykonawców,
ghostwriting, slandery ustawy o książce, książki biznesowe,
popularnonaukowe, reportaże, lit. popularna. 

TO JA, CZEKAJĄCA NA TWÓJ
BRIEF



PRZYKŁADOWE
TEKSTY

Jako blogerka wypromowałam ponad 100 książek, gier i płyt
muzycznych (fantastyka i sci-fi). 
Do wszystkich stworzyłam posty na SM i recenzje, również
konkursowe.

Jako promotorka literatury w 2 dużych wydawnictwach
wypromowałam kolejne 150 tytułów, w tym książki S. Kinga,
J.R.R. Tolkiena, U. K. Le Guin, J. Rolskiej, I. Frączyk, C.
McQuiston, W. Grahama i wielu innych. 
Do wszystkich stworzyłam teksty na okładki, noty prasowe,
hasła reklamowe, regulaminy konkursowe etc.



RECENZJE
KSIĄŻKI
BIZNESOWEJ

https://www.books4business.pl/sztuka-
wspolpracy-jak-pracowac-latwiej-i-skuteczniej/
https://www.books4business.pl/wygrac-dzis-
wygrac-jutro-strategia-rozwoju-firmy-w-krotkim-i-
dlugim-okresie/
https://www.books4business.pl/zle-decyzje-
zakupowe-bledy-ktore-moga-kosztowac-twoja-
firme-miliony/https://www.books4business.pl/jak-
zbudowalem-firme-prawdziwe-historie-
przedsiebiorcow/

Linki do przykładowych tekstów:
 

https://www.books4business.pl/sztuka-wspolpracy-jak-pracowac-latwiej-i-skuteczniej/
https://www.books4business.pl/wygrac-dzis-wygrac-jutro-strategia-rozwoju-firmy-w-krotkim-i-dlugim-okresie/
https://www.books4business.pl/zle-decyzje-zakupowe-bledy-ktore-moga-kosztowac-twoja-firme-miliony/https:/www.books4business.pl/jak-zbudowalem-firme-prawdziwe-historie-przedsiebiorcow/


WŁASNA KSIĄŻKA
BIZNESOWA

Sklep: https://nerdkobieta.pl/produkt/zawod-
pisarz/
Strona książki:
https://nerdkobieta.pl/ksiazki/zawod-pisarz/
Legimi: https://www.legimi.pl/ebook-zawod-
pisarz-jak-zarabiac-wiecej-na-swoich-ksiazkach-
poradnik-dla-debiutantow-i-zaawansowanych-
dominika-tarczon,b684177.html
Opinie na Lubimy Czytać:
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4974764/zawod
-pisarz-jak-zarabiac-wiecej-na-swoich-ksiazkach-
poradnik-dla-debiutantow-i-zaawansowanych

Linki:
 

https://nerdkobieta.pl/produkt/zawod-pisarz/
https://nerdkobieta.pl/ksiazki/zawod-pisarz/
https://www.legimi.pl/ebook-zawod-pisarz-jak-zarabiac-wiecej-na-swoich-ksiazkach-poradnik-dla-debiutantow-i-zaawansowanych-dominika-tarczon,b684177.html
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4974764/zawod-pisarz-jak-zarabiac-wiecej-na-swoich-ksiazkach-poradnik-dla-debiutantow-i-zaawansowanyc




Dominika Tarczoń dała się poznać jako osoba ponadprzeciętnie zaangażowana i zmotywowana do
działania. Jej największe atuty to: kreatywność, uważność na szczegół i dużą łatwość pisania.
Przygotowane przez nią materiały promocyjne są zawsze dopracowane, eleganckie i komunikatywne.
Dominika ma też ogromną wiedzę o rynku wydawniczym w Polsce i na świecie. 
Dobrze rozumie internet i potrafi używać go jako skutecznego kanału komunikacji z klientami.
Szczególnie dobrze radzi sobie z mediami społecznościowymi. Potrafi przygotować posty, które
zwracają uwagę i podobają się fanom. Samodzielnie fotografuje,robi grafiki i pisze nośne teksty. Przez
cały czas pracy w wydawnictwie prowadziła konto na Facebooku oraz Instagramie zdobywając
licznych fanów. 
Jest osobą lubianą, pogodną i koleżeńską. Dobrze funkcjonuje w zespole i ma poczucie humoru. 

Monika Burchart
Szefowa Promocji i Marketingu w Wydawnictwie Czarna Owca

REFERENCJE



PRZYKŁADOWE

TEKSTY

SEO COPY + STORYTELLING COPY

Teksty, jakie tworzę dla przedstawicieli tej branży: 
wysokiej jakości artykuły popularnonaukowe i informacyjne
(research, linkowanie, źródła naukowe), artykuly blogowe,
informacje prasowe, hasła reklamowe, hasła 30/60/160 zzs,
opisy produktów i kategorii, storytellingowe opisy produktów,
sekcje BIO/o mnie/o firmie/nasza misja, slogany reklamowe,
scenariusze reklamowe radio/telewizja/online, posty SM,
instrukcje obslugi, "krop po kroku", wiersze i fraszki 

TO JA, CZEKAJĄCA NA TWOJE
ZAMÓWIENIA



TEKSTY SEO

Moje przykładowe teksty SEO znajdą Państwo 
w załącznikach i screenach. Są to:

 
artykuły blogowe pod SEO branża moto

j.w. branża rolnicza
j.w. branża sport i rekreacja

j.w. branża IT (B2C)
j.w. retail (B2C)

 
Pisałam dla: Hewlett Packard, Stabilo, Hartmann,
Prószyński i s-ka, Czarna Owca, Ceneo i wielu, wielu
inyych. Współpracuję z WhitePress, platformą
randkową dla copywriterów i klientów ;)

Potrzebujesz sprawdzić moje kompetencje w zakresie
copy dla innej branży? Napisz maila na adres 
 dominika.tarczon@gmail.com, a udostępnię
tekst.

TO JA, CZEKAJĄCA NA TWOJE
ZAMÓWIENIA



PRZYKŁADOWE TEKSTY





TO JA,
DZIĘKUJĄCA

KLIENTOWI ZA
UDANY PRZELEW



Recenzje, wywiady i artykuły na moim blogu:
www.nerdkobieta.pl/blog (kilkaset tekstów)
Moje książki: Pieśń o Warszawie, Iron Tales: Bloog
Brothers, Antologia JaSkier 2019 i 2021, Antologia
Elgacon Tom Vi
Moje książki biznesowe: Zawód: Pisarz. Jak zarabiać
WIĘCEJ na swoich książkach. Poradnik dla debiutantów
i zaawansowanych
Artykuły w prasie: "Fantastyczne dziedzictwo Astrid Lidngren"
Nowa Fantastyka 453 (06/2020), "Czy S.T.A.L.K.E.R. jest
postapo, czyli kilka słów o definicji gatunku" Fantom 5/2018

MOJE PUBLIKACJE

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4930385/nowa-fantastyka-453-06-2020


KONTAKT

dominika.tarczon@gmail.com

www.nerdkobieta.pl

+48 889-550-252

@nerdkobieta


