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РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ
«ПОТІК КЛІЄНТІВ З FACEBOOK ТА INSTAGRAM»

Ніколи ще навчання не було настільки популярним, як сьо-
годні. У світі стерлися межі між реальним та неможливим – і всі 
хочуть прийняти участь у цьому стрімкому розвитку технологій, 
методів, практик. Саме тому так багато бажаючих навчатися. І 
стільки ж тих, хто пропонує навчання. На жаль, серед «вчителів» 
небагато практиків. Більшість переказують теорію, тим самим 
зводячи цінність подібного навчання до мінімуму. 

Але все ж є ті, хто накопичує досвід і благородно ділиться 
їм. Як, наприклад, автори книги «Потік клієнтів з FACEBOOK та 
INSTAGRAM»: Олександр Калінін, Ігор Осецимський та Олексій 
Аль-Ватар. Кожен з них є експертом у своїй галузі. Кожен шля-
хом спроб і помилок, прийняття вірних і невірних рішень набув 
досвід й наразі пропонує перейняти його підприємцям та фахів-
цям. Автори книги створили сотні успішних проектів тому, що 
вони знають, як правильно діяти в сучасних умовах, щоб досягти 
значних результатів. Вони застосовували свої знання в абсолют-
но різних видах бізнесу і вимірювали результат не сумою власної 
винагороди, а набутим досвідом та цінністю своїх дій для клієнта. 

Пройдений шлях дозволив авторам узагальнити увсі знання 
та вивести власну формулу успіху, якою вони діляться у книзі. 
Книга насичена прикладами з особистого та підприємницького 
життя авторів, а також історіями їх клієнтів. Такі історії не лише 
навчають, але й надихають. 

Окрім того, у книзі детально розглянуто стратегії просуван-
ня та ведення бізнесу в соціальних мережах, розкрито секрети 
успішних рекламних кампаній та тонкощі побудови особистого 
бренду. Всі теми розкрито з урахуванням неочікуваних пасток, 
тут також містяться поради про те, як краще діяти у кожній кон-
кретній ситуації. 

Від інших цю книгу відрізняє наповненість деталями, нюанса-
ми, дрібницями, про які ніхто не каже, але які вкрай важливі для 
побудови успішного бізнесу в Інтернеті. 


