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Poradnik ten ma na celu wprowadzić Cię, drogi Użytkowniku, w realia działania serwisu
Extrastory http://extrastory.pl/ i zapoznać z jego podstawową funkcją, jaką jest system
punktowy Extrapoints. Ujmując sprawę jednym zdaniem:
Celem jest zebranie odpowiedniej liczby Extrapoints, która wystarczy do wymiany na
książkę.
Obecnie najtańsza książka wraz z wysyłką kosztuje 250 000 Xpts, a przeciętnie koszt nowej
książki + koszt wysyłki to około 400 000 Xpts.
Warty zaznaczenia jest fakt, że każdego dnia za samo logowanie zgarniasz 200 Xpts Light.
Sposób pierwszy – „Na pisarza”
Sposób najbardziej odpowiedni dla utalentowanych twórców, których opowiadania spotkały
się z dużym uznaniem na innych serwisach bądź wśród osób mających okazję je czytać.
Osoba taka powinna umieścić w naszym serwisie swoje opowiadanie, najlepiej nowe
i niepublikowane, i spokojnie czekać na zakończenie miesiąca, gdy przyznawane są nagrody.
Dla zwiększenia szans najlepiej dodać kilka tekstów:) Autor najlepszego opowiadania
otrzyma 50% puli nagród miesiąca, czyli przynajmniej 500 000 Xpts. Dodatkowo co
miesiąc wybierana jest kategoria miesiąca. Najlepsze opowiadanie z danej kategorii
zdobywa 25% puli nagród miesiąca, czyli przynajmniej 250 000 Xpts. Jeśli to nie
wystarczy, warto zwrócić uwagę na inne sposoby.
Sposób drugi – „Na recenzenta”
Pisanie dobrych i rzeczowych recenzji to sztuka równie wielka, jak tworzenie dobrych
opowiadań. Nasz serwis premiuje pisanie recenzji dodatkowymi punktami. Do każdego
opowiadania możesz napisać nieokreśloną liczbę komentarzy i jedną recenzję, która będzie
nagradzana pewną liczbą punktów przez serwis, a czasem również przez autora
opowiadania. Na obecną chwilę serwis płaci 1000 Xpts za recenzję. Za recenzję dla
nierecenzowanego przez Ciebie wcześniej autora liczba ta jest dwa razy większa.
Dodatkowo, podobnie jak w przypadku opowiadań, najlepsza recenzja w danym miesiącu
jest nagradzana. Nagroda stanowi 25% puli nagród miesiąca, czyli przynajmniej 250
000 Xpts. Łącząc tę nagrodę z napisaniem pewnej liczby recenzji, z pewnością można
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uzbierać na wymarzoną książkę.
Sposób trzeci – „Na promotora”
Naszym celem jest pozyskanie jak największej rzeszy użytkowników, którzy będą aktywnie
pisali i czytali opowiadania w naszym serwisie. W tym celu powstał program „Poleć
Znajomego”. W programie tym za każdego nowego użytkownika, który dokona weryfikacji
(doda kilka opowiadań lub napisze kilka recenzji), można otrzymać aż 10 000 Xpts. Łatwo
policzyć, ile osób trzeba przyciągnąć, aby zdobyć wymarzoną książkę. Najlepsze w tym
sposobie jest to, że nie ma ograniczeń co do liczby polecanych osób. Mobilizując znajomych
z Facebooka czy pisząc na kilku forach, zyskasz bardzo wiele.
Sposób czwarty – „Na korektora”
Cenne uwagi i znajomość reguł pisania jest u nas w cenie. Extrapoints można otrzymać od
innych użytkowników za tzw. „betowanie”, czyli dokonywanie korekty w niepublikowanych
wersjach opowiadań. Wszystko, co trzeba zrobić, to w dziale ogłoszeń poinformować o chęci
podjęcia się betowania opowiadań i zaproponować cenę za stronę (liczbę Extrapoints). Lub
też odpowiadać na zamieszczone ogłoszenia o poszukiwaniu bety. Tu warto pamiętać, że „
strona” w naszym serwisie oznacza około 600 wyrazów.
Sposób piąty – „Na lektora”
Nie każdy zna się na pisaniu, bo nie każdy musi. Niektórzy potrafią pięknie czytać – i to też
wystarczy, by zdobyć książkę. W naszym serwisie, oprócz strefy betowania, znajduje się
dział lektoringu. Zdobywając uznanie piękną interpretacją kilku opowiadań, można wyrobić
sobie renomę i przez to podnieść stawki. A to już prosta droga do zdobycia książki.
Sposób szósty – „Na forumowicza”
Od niedawna istnieje możliwość zdobycia dodatkowych punktów za aktywność na forum.
Pisząc wartościowe posty, doradzając innym lub biorąc udział w treningach i szkoleniach,
można zdobyć pokaźną liczbę punktów. Szczególnie doceniamy poradniki dotyczące pisania.

Sposoby te można oczywiście łączyć, co na pewno daje najlepsze efekty. Jeśli wydaje Ci się
to nierealne, nie zniechęcaj się. W naszym serwisie wytrwałość jest nagradzana i z każdą
recenzją czy zbetowaną stroną zbliżasz się do wymarzonej nagrody.
Zapraszam http://extrastory.pl/
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