
3 SMARTE SOVEPENGER   

PASSIVE INNTEKTSKILDER SOM VIRKER OG ALLE KAN KLARE!

TJEN PENGER MENS DU 
SOVER… ELLER _______
Hva har du lyst å gjøre mens du 
tjener penger? Mer tid til? Mer frihet?  

Er du klar for og få mer penger på 
konto, enten som litt ekstra hver 
måned - eller som 100% inntekt? 
Uansett hva du ønsker vil denne 
guiden hjelpe deg å starte! 

FINN UT HVA DU KAN 
STARTE MED NÅ! 
Sjekk det smarteste for å få passiv 
inntekt + ha det gøy på veien!   

Få klarhet med denne guiden slik at du 
kan komme i gang raskt med din 
passive inntekt, og hvordan du med 
de rette valgene faktisk nyter veien til 
mer penger på din konto! 

Xxxxxx



ALLE KAN SKAPE SOVEPENGER UANSETT KUNNSKAP FRA 
FØR ELLER TEKNISKE FERDIGHETER, DET HANDLER ALLER 
MEST OM Å VILLE NOE + TA ACTION - DA ER DET IKKE 
VANSKELIG - MEN FAKTISK GØY! TA VALGET NÅ!   

HVEM, HVA OG HVORFOR - SOVEPENGER

HVA ER PASSIV INNTEKT OG 
HVORFOR VIL DU HA DET…
Hva: Jeg så en video på You 
Tube med en som presenterte 
10 passive inntektskilder. I 
kommentarfeltet florerte det av  
negative setninger om at flere av  
måtene ikke var passive. Veldig 
mange misforstår passiv inntekt. 
Så, for å gi klarhet aller først - en 
passiv inntektskilde er:  

penger du mottar ved å gjøre 
ingen eller liten innsats etter at 
kilden din er satt opp. Altså - det 
krever innsats å sette i gang en 
passiv inntektskilde, selvfølgelig! 
Det er ikke slik at vi bare får 
betalt uten å gjøre noe som helst 
i forkant. Mengden innsats i 
forkant avhenger av hva du 
velger.  

Hvorfor: passiv inntekt betyr at 
du ikke trenger være aktiv for å 
tjene pengene - dvs ja du kan 
sove, slappe av, reise avgårde, 
drive på med favoritthobbyen 
din, hjelpe andre mennesker - 
hva enn du vil bruke tiden din 
på! Du bytter ikke tid med 
penger.  

Før du starter å lese vil jeg 
anbefale deg å bruke et par 
minutter på å klargjøre for deg 
selv hvorfor du ønsker passiv 
inntekt. Når du er bevisst dine 
hvorfor er sjansen mye større for 
at du tar action etter at du har 
fått mine 3 smarte 
sovepengetips som virker!  

Jeg bruker selv alle 3 tipsene, 
og etter mange forsøk i flere år 
med x antall passive 
inntektskilder synes jeg disse 3 
er de smarteste, enkleste, mest 
morsomme og ikke minst 
givende måte å tjene 
sovepenger på.  

Jeg håper du blir så inspirert at 
du kommer i gang med det 
samme - slik at du også kan få 
mer penger på din konto og mer 
frihet i ditt liv!  

Lykke til!  
Hilsen fra Iisa Mari Persen    
Santorini mars 2018 

Hva  
drømmer  
du om?  



ANBEFAL TIL ANDRE DET DU SELV LIKER OG KAN 
STÅ INNE FOR, SÅ HJELPER DU ANDRE, HAR DET 
MORO PÅ VEIEN - OG SOVER EKSTRA GODT OM 

NATTEN AV FLERE ÅRSAKER!  

1) BLI EN AFFILIATE

5 steg til affilate-sovepenger:   

1) Du registrerer deg hos de du vil være affiliate for. 
Mange har info om det på sine nettsider, evn bare 
kontakt dem og spør om de har et affiliateprogram.  

2) Du får egne lenker som er tilknyttet din profil og de 
produktene du vil anbefale.  

3) Del lenkene! På Facebook, andre sosiale media, egen 
nettside og/eller blogg, snakk med folk, send e-post, 
bruk messenger, mulighetene er mange!  

4) De som lykkes mest er gjerne de som har sine lenker 
flere steder og/eller gir personlige anbefalinger.  

5) Len deg tilbake og motta sovepenger!  

Hvor mye kan du tjene: affiliatene får gjerne utbetalt alt fra 
5-75% av salgssummen, sjekk med hver enkelt. De 
utbetaler gjerne automatisk, så alt du trenger å gjøre er å 
passe på at du deler de rette lenkene.  
Vi betaler 35% til våre affiliates. Vil du sjekke ut vårt 
program så finner du det HER.  

TJEN PENGER PÅ 
NOE DU MEST 
SANNSYNLIG 
GJØR UANSETT:  
ANBEFALER 
PRODUKTER OG 
TJENESTER  
Når du liker noe, hva gjør du 
da? Jo antagelig forteller du 
dette til andre som du tror har 
nytte av dette…  

Hvorfor ikke få betalt for dette? 
Du gjør en stor tjeneste for 
leverandører og mange er villig til 
å betale deg godt for at du hjelper 
dem med markedsføringen. 

BRUK LITT AV DIN TID
Når du likevel surfer på nettet - hva med å 
bruke litt av tiden på anbefalinger? Det er lite 
styr og mest moro når du først er i gang! Husk 
å informere andre om at dette er reklame. 

https://luckylinda.simplero.com/affiliates/new/8LS8E9QMVqb95vuhQobTX8LU
https://luckylinda.simplero.com/affiliates/new/8LS8E9QMVqb95vuhQobTX8LU


HVA HAR DU KUNNSKAP OM SOM 
KAN VÆRE NYTTIG FOR ANDRE? 

2) GI UT EBOK

Veldig mange jeg møter går 
med en bok i magen, kanskje 
er det på tide å få den ut om 
du og er en av dem! Nettet 
flommer over av informasjon, 
men vi mennesker liker å få 
det sammenfattet på et sted - 
og e-bøker er geniale i så 
måte!  

Hva er det du kan noe om? 
Hva er det du har en lidenskap 
f o r ? H v a ø n s k e r d u å 
videreformidle til andre? En e-
bok behøver ikke være lang 
heller, så du kan få det til på 
kort tid. Har du noe du vil 
formidle men synes ikke du 
kan skrive, eller liker ikke å 

skrive? Da kan du bruke litt 
penger på å få noen til å 
transkribere for deg - du 
snakker inn boken og sender 
lydopptak til en som skriver 
boken for deg.  

Du kan gjøre det enkelt ved å 
skrive boken i word eller 
pages (for mac) og eksportere 
boken som PDF.   

Vanskelig å komme i gang 
med boken? I USA lærte jeg 
en genial teknikk som heter 
«Skriv en bok på 20 minutter. 
Jeg har en video på Facebook 
om metoden, klikk HER for å 
se videoen.  

Alle kan gi ut en ebok! Om du tenker deg om så 
sitter du garantert inne med noe kunnskap du har 
tilegnet deg som andre er villig til å betale for.  
Merk deg at jeg skriver «gi ut» og ikke skriv - Du 
trenger ikke en gang skrive den selv. 

EN ELLER FLERE BØKER, 
ELLER HVA MED 
INTERNASJONALT SALG?! 
Å gi ut e-bok er mye lettere og 
mindre kostbart enn å gi ut en fysisk 
bok, så senk skuldrene og start i dag!   

Ta deg noen minutter og skriv ned hva 
du kan noe om, og vips har du flere 
bokideer som snart kan gi deg passiv 
inntekt i lang tid fremover. 

Å skrive en ebok behøver ikke ta lang 
tid. Starter du i dag og skriver litt hver 
dag er du plutselig klar til å publisere 
den! En av mine e-bøker skrev jeg på en 
helg, og leserne elsker den - hvorfor - jo 
den leverer det leserne loves, og det 
bestemmer jo du - hva du vil formidle! 

https://www.facebook.com/luckylindanorway/videos/2301172343441299/
https://www.facebook.com/luckylindanorway/videos/2301172343441299/


3) LAG ET ONLINE-KURS

Det har vært trendy en stund å lage 
onlinekurs, og grunnen er - vi vil ha det, så 
det selger! I dag kan vi lære det meste på 
nett, og det finnes garantert noe du kan 
lage kurs om. Her vil jeg oppfordre deg til å 
tenke vidt - du kan lage kurs som koster 
noen hundrelapper eller flere tusen, eller 
begge deler! Du trenger ikke lage det 
komplisert, husk innholdet er det viktigste - 
hva er resultatet, hva er det de skal lære og 
hvordan kan du gjøre det?  

Din kunnskap er gull verdt og i dag er det 
lettere enn noen sinne for alle å få laget et 
kurs på nett. Mulighetene er enorme, du har 
hele Norge - eller verden - som lekegrind og 
mulig inntektskilde. Et online-kurs lager du 
en gang, og du kan selge det så mye du vil!   

DET ER LETTERE ENN DU KANSKJE 
TROR NÅR DU FØRST ER I GANG!

FOKUSER PÅ DET DU VIL 
FORMIDLE, RYKK TILBAKE TIL 
START FOR Å STARTE!
Jeg møter mange som vil 
skape online-kurs, og det blir 
o f t e f o r komp l i s e r t og 
vanskelig å komme i gang 
eller fullføre, fordi de har 
onl inekurs som et stort 
prosjekt.    

For å ha et onlinekurs som 
passiv inntekt kan det være 
lurt å ha et kurs som ikke 
kos te r så mye , så j eg 
anbefaler deg å rykke tilbake 
til det minst kompliserte, det 
enkleste du kan lære andre, 
start der!  

Dette gir deg flere fordeler: 
det er ofte lettere å selge noe 
som ikke koster så mye og 
du kan legge til flere kurs om 
du ønsker i samme serie og/
eller lage kurs som koster 
mer.  

Det er mye lettere å selge til 
de som allerede har kjøpt av 
deg, og med mange tilbydere 
på markedet er pris en faktor 
å ta hensyn til. En lavere pris 
gjør det lettere å ha dette 
som passiv inntekt.   

Onlinekurs er enklere enn noen 
sinne. Videoer er lett å skape med 

din  mobil eller pc/mac.  Ikke stress 
med å være superproff, mennesker 
er mest opptatt av resultatet de får! 

Glem perfeksjonismen - skap et 
skikkelig godt innhold i ditt kurs 

med det du allerede kan!   



INSPIRERT? HVA NÅ?

Nå har du fått mine beste tips til hvilke 
passive inntektskilder som faktisk virker. Hvis 
du ønsker at jeg skal vise deg HVORDAN du 
gjør dette steg for steg og dermed får 
suksess raskest mulig med sovepenger - 
klikk HER for ditt neste rette steg til passiv 
inntekt, så sees vi straks! 

VIL DU HA HJELP PÅ VEIEN VIDERE TIL 
SUKSESS MED PASSIV INNTEKT? 

JEG HÅPER DETTE INSPIRERTE DEG TIL Å 
FÅ SOVEPENGER! MEN.. HELT ÆRLIG, 
HVA KOMMER DU TIL Å GJØRE NÅ 
KJÆRE DEG ETTER OG HA LEST DETTE?
Jeg liker å si det rett ut, og 
som foredragsholder i flere år 
vet jeg at når vi mennesker 
blir inspirert så er det slik at 
de færreste faktisk gjør noe 
etterpå, fordi vi er et resultat 
av våre vaner.  
95% konsumerer det 5% 
skaper - hvilken kategori 
tilhører du?   

Hvordan er det med deg? 
Hva har du tenkt å gjøre? Vil 
du ha din egen passive 
inntekt? Jeg har gitt deg 3 
måter du kan få passiv inntekt 
på, det finnes mange fler, og 
et enkelt Googlesøk vil gi deg 

oversikten, men jeg kan 
nesten garantere deg at du 
etter å ha vært innom en del 
sider med x antall ideer - så 
vil du tenke, ok, dette er for 
mye mas, så går du tilbake til 
det du gjorde i går av gammel 
vane - å leve uten passiv 
inntekt… eller… 

du bestemmer deg for å gå 
for et eller flere av mine 3 tips 
og du starter i dag! Ja, den 
beste dagen å starte på er i 
dag! Jeg har gjort jobben for 
deg med å teste og lære - det 
er disse tipsene som virker for 
deg som vil starte!   

The way to get started is to 
quit talking and begin doing.   

Walt Disney 

Hilsen fra IISA  
Abundance4you in Life & Business

https://www.iisa.no/sovepengerfrapdf/
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