01.Gdzie jesteś teraz, gdzie chcesz być
Być może zastanawiasz się, czy istnieje jakiś sekret, który sprawia, że Twój marketing działa. . . jeśli
istnieje specjalny system. . . klucz do sukcesu. . .
Wyobraź sobie, że powiedziałbym ci, że odpowiedzi, których szukasz, znajdują się w twoim umyśle i
wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, to właściwy system, właściwe pytania i właściwe wskazówki,
które umożliwią ci ich odblokowanie. Zawsze byłem zdumiony ludźmi, z którymi pracowałem przez lata
i jak wiele odkryli, że już wiedzą, gdy są stymulowani przez odpowiedni zestaw pytań. Widzę czerpanie
korzyści z wartości świetnego pomysłu marketingowego, właściwych pytań, które należy sobie zadać,
oraz zachęty do wykonania pierwszego ważnego kroku, który muszą wykonać.
Przemyśl swoją drogę przez labirynt
Ten prosty proces zaczyna się od miejsca, w którym jesteś teraz, w swojej firmie, produkcie lub usłudze
i prowadzi Cię dokładnie tam, gdzie chcesz być. Każdy krok, który podejmiesz, doda istotny element do
Twojego ostatecznego planu działania marketingowego. Pod koniec procesu otrzymasz plan
marketingowy, który sam stworzyłeś. Będziesz wiedział, jakie strategie marketingowe zapewnią Twojej
firmie największą dźwignię i będziesz dokładnie wiedział, co musisz zrobić, aby je zastosować. Jeśli
potrzebujesz ożywić entuzjazm dla swojego biznesu i przywrócić pasję, którą miałeś do tego przeczytanie i praca nad książką to stymulant, którego potrzebujesz właśnie teraz. Jeśli jesteś
właścicielem firmy i uważasz, że często jesteś zbyt zajęty „pracą w biznesie”, aby spędzić czas „pracując
nad biznesem”, przeczytanie właściwej książki zainspiruje Cię do poświęcenia czasu i posuwania się
naprzód. Przede wszystkim mam nadzieję, że lektura tego artykułu dostarczy Ci nowych inspiracji i
pobudzi nowe aktywne podejście do skutecznego marketingu Twojej firmy.
02. Czego chcesz?
Kiedy ostatnio zatrzymałeś się, wziąłeś głęboki oddech i zadałeś sobie to pytanie? Warto zapytać. Pod
presją może być łatwiej zacząć wyjaśniać, czego nie chcesz. Wszystko, co robi, to wzmacnianie
negatywów. Aby móc iść do przodu, potrzebujesz stymulacji wizji, celu i wglądu w to, jak naprawdę
chciałbyś, aby było. To trochę tak, jakbyś myślał o wakacyjnych planach przed wejściem do samolotu.
Sprawia, że czujesz się dobrze, zmotywowany, podekscytowany. O wiele lepiej niż stary, dobry jęk o
tym, że nie chcesz tego i nie chcesz tamtego. Czy zauważyłeś kiedyś, jak może to wywołać uczucia
dokładnie odwrotne do tych, które pomogłyby ci iść naprzód i faktycznie uzyskać to, czego chcesz? Tak
więc nasze pierwsze „Pytanie specjalne” jest najważniejsze:
CZEGO TY CHCESZ?
Opisz to w pełnej krasie: swoją firmę, pracę, styl życia, relacje, sposób, w jaki prowadzisz biznes,
pieniądze, które zarabiasz, jak je wydajesz, co robisz w wolnym czasie - naprawdę daj sobie marzyć.
Zapisz to i datuj.
* Gdzie chcesz być za 12 miesięcy?
* Gdzie chcesz być za trzy lata?
* A co z pięcioma uszami?
Teraz wyobraź sobie, że po pięciu latach osiągnąłeś to, czego pragniesz i spoglądasz wstecz na siebie
dzisiaj; zadaj sobie to ważne pytanie:
* Jakie były najważniejsze rzeczy, które zrobiłeś, które umożliwiły Ci osiągnięcie tego, gdzie chciałeś
być?

Czy te pytania skłoniły Cię do „myślenia”? Zwróć uwagę, jak łatwo jest przenieść swój umysł w lepsze
miejsce, gdy zadasz sobie właściwe pytanie. Być może teraz ciężko pracujesz w swojej firmie i nie miałeś
czasu, aby naprawdę „pomyśleć” o tym, jak możesz się rozwijać i rozwijać swój biznes. Może to zająć
całą twoją energię, aby iść dalej i zrobić to, co należy zrobić, zrobić. Pytania kwestionują twoje
myślenie, kwestionują to, co robisz i jak to robisz, stymulują, a co najważniejsze, pomagają ci zmieniać
rzeczy.
03. Typowe błędy marketingowe małych firm
Popełnianie błędów jest częścią procesu uczenia się. Rozpoznanie ich to pierwszy ważny krok.
Szaleństwo zostało opisane jako kontynuujące robienie tego samego, jednocześnie pragnąc innego
rezultatu. To jest jak wyświetlanie reklamy tydzień po tygodniu w lokalnej publikacji, która nigdy nie
zapewnia odpowiedzi ani reakcji i nie robi nic z tym, jednocześnie mając nadzieję na uzyskanie wyniku.
Takich przykładów jest wiele i prawdopodobnie wszyscy jesteśmy winni niektórych z nich. Użyj
poniższego zestawu wskaźników, aby uświadomić sobie błędy, które możesz popełniać.
* Brak planu - przypadkowe działania
* Zbyt zajęci robieniem interesów, aby rozważyć, jak rozwijać biznes
* Przeskakiwanie od jednego nieudanego pomysłu do drugiego bez zastanowienia
* Twój plan marketingowy na kartce „post it” lub w głowie
* Nieukierunkowane próby generowania sprzedaży
* Nie do końca wiedząc, co działa, a co nie, aby podejmować świadome decyzje
* Próbujesz robić zbyt dużo zbyt szybko i popełniasz błędy
* Marnowanie pieniędzy, czasu i wysiłku na powtarzanie tego, co nie działa
* Złe decyzje dotyczące tego, w co zainwestować - uwierz sprzedawcy
* Niech strach sparaliżuje podejmowanie pozytywnych działań
* Mieszane wiadomości bez spójnego tematu
* Nadmiernie komplikujące działania marketingowe i wiadomości
* Pracujesz bardzo ciężko, ale nie uzyskujesz wyników, które pasują do wysiłku
* Wynajdywanie wymówek – nie mam czasu na marketing mojej firmy
* Myślenie, że marketing jest skomplikowany – i unikanie tego
* Poleganie tylko na jednej lub dwóch metodach generowania biznesu
* Cierpienie z powodu cykli przychodów z uczt i głodu
* Prowadzenie kiepskiej ewidencji ważnych potencjalnych klientów i klientów
* Nie jestem w stanie wyjaśnić, dlaczego ktoś powinien od ciebie kupować
* Mając nadzieję i modląc się, że biznes przyjdzie do ciebie - ale nie podejmuj żadnych działań
Jeśli mentalnie zaznaczyłeś „tak”, to znaczy ja w którymkolwiek z powyższych, jesteś ze sobą szczery.
Wszyscy tam byliśmy. Uczysz się, najpierw uświadamiając sobie, co nie działa. Dopiero wtedy możesz

zacząć iść do przodu. Ten tekst dostarczy Ci wielu odpowiedzi, których szukałeś, a także pomoże Ci w
działaniu inspiracją, którą Ci daje.
04. Tworzenie planu marketingowego
Czym jest plan marketingowy?
Plan marketingowy jest Twoim przewodnikiem po tym, jak zamierzasz prowadzić marketing biznesowy.
Jest to ostateczny wynik twojego myślenia i podejmowania decyzji. To Twoje zobowiązanie na
papierze, Twoja droga do sukcesu.
Dlaczego to jest ważne?
Powszechną praktyką wśród wielu właścicieli małych firm jest spędzanie dużej ilości czasu na robieniu,
a nie na planowaniu. Być może masz w głowie plan, którego jeszcze nie zrealizowałeś na papierze.
Wychodzenie tam i robienie rzeczy ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdego marketingu w małej
firmie; ważne jest jednak, aby były to właściwe rzeczy. Możesz spędzać dużo czasu i marnować dużo
energii robiąc rzeczy w zły sposób lub po prostu robiąc złe rzeczy. Prosty plan marketingowy, który
możesz stworzyć samodzielnie, korzystając z pomysłów zawartych w tej książce, utrzyma marketing
Twojej firmy na właściwym torze.
Twoje wyzwanie
Twoim wyzwaniem jest wykonanie poniższego dziewięciostopniowego planu wraz z towarzyszącymi
mu pytaniami dotyczącymi myślenia marketingowego i sporządzenie notatek do planu podczas
przechodzenia przez odpowiednie rozdziały tej książki. Po skończeniu książki powinieneś być w stanie
opracować kompletną strategię marketingową odpowiednią dla Twojej firmy.
OTO TWOJE DZIEWIĘĆ KROKÓW DO UDANEGO PLANU
Każdy krok zawiera zestaw pytań, na które będziesz musiał odpowiedzieć, aby zrealizować swój plan.
Tworzenie planu marketingowego
Krok 1 - Ustal swój kierunek
Skąd jesteś tam, gdzie chcesz być
* Określ, co sprzedajesz.
* Skąd pochodzą Twoje strumienie przychodów?
* Co jest najbardziej opłacalne?
* Jaka jest twoja zdolność?
* Co działa dobrze, a co nie?
Twoja obecna baza klientów
* Kto i ile?
* Kim są twoi najlepsi klienci?
* Jak długo zostają klienci i jaka jest ich wartość?
Gdzie chcesz być?

* Jaka jest Twoja długoterminowa wizja dla Twojej firmy?
* Jaki jest cel Twojej firmy?
* Jakie źródła przychodów chciałbyś zwiększyć?
* Jakie są Twoje konkretne cele biznesowe?
Krok 2 - Zrozumienie swojego rynku i konkurencji
Twój rynek
* Co się dzieje na rynku, na którym działasz?
* Jaka jest wielkość rynku, na którym jesteś lub wchodzisz?
* Jaki jest potencjalny popyt na to, co oferujesz?
* Jakie są trendy, gorące problemy i luki, które wymagają uzupełnienia?
Twoja konkurencja
* Kto jest twoją konkurencją?
* Jakie są ich mocne i słabe strony?
* Czego nie oferuje Twoja konkurencja, czego potrzebuje rynek?
* Jakie korzyści oferujesz, których nie oferuje Twoja konkurencja?
* Czego możesz się nauczyć od konkurencji?
Krok 3 – Zrozumienie klienta
Twoi docelowi klienci i najsilniejsza nisza
* Na kim są „właściwi potencjalni klienci”, na których możesz się skupić?
* Jakie są twoje idealne kryteria klienta?
* Kim są najlepsi, najprzyjemniejsi i najbardziej dochodowi klienci do współpracy?
* Jakie są główne problemy i potrzeby Twojego docelowego klienta?
* Czego najbardziej chcą Twoi docelowi klienci?
* Czy istnieje dobra, silna, niszowa grupa ludzi z problemami, na której mógłbyś się skupić?
* Gdzie można znaleźć tych klientów?
* Jak Twoi potencjalni klienci kupują to, co sprzedajesz?
Krok 4 - Tworzenie rozwiązania
Tworzenie propozycji wartości
* Jakie rozwiązanie proponujesz?
* Jakie są kluczowe elementy Twojej usługi?
* Jak to rozwiązanie rozwiązuje problemy naszych klientów?

* Jakie są największe korzyści, które oferujesz swoim klientom?
*" Co jest w nim wyjątkowego?
* Jak zamierzasz go spakować i wycenić?
* Co możesz zagwarantować?
Krok 5 - Tworzenie ścieżki do Twojego biznesu
Przyciąganie osób podbijających ręce i budowanie listy
* Jak możesz znaleźć i przyciągnąć tych, którzy są zainteresowani i potrzebują Twoich usług?
* Co zachęciłoby Twoich potencjalnych klientów do zrobienia z Tobą pierwszego kroku i
zarejestrowania ich zainteresowania?
* Jakie mogą być szczeble drabiny sprzedaży od początkowego zainteresowania do długoterminowego
klienta?
* Jaka może być ścieżka oferowania krok po kroku Twojej firmie?
* Jak zbudować listę potencjalnych zainteresowanych klientów?
Wdrożenie systemów sprzedaży
*Jakie systemy są potrzebne do tworzenia listy?
* Jak możesz uchwycić i zarejestrować dane potencjalnych klientów?
* Co musisz skonfigurować, aby komunikować się z osobami z Twojej listy?
Krok 6 - Tworzenie wiadomości i materiałów marketingowych
* Jaki wizerunek marki chcesz stworzyć?
* Jaka jest właściwa marka dla Twojego rynku docelowego?
* W jaki sposób Twoje imię i nazwisko oraz linia paska komunikują to, co oferujesz?
* Jakie są twoje kluczowe przesłania?
* Jakich materiałów marketingowych potrzebujesz?
Krok 7 - Wybór i planowanie metod marketingowych
Jakie znasz metody marketingowe, z których korzystają Twoi skuteczni konkurenci?
* Co pracowało dla Ciebie w przeszłości? Jaki był Twój zwrot z inwestycji?
* Co nie zadziałało?
* Co możesz zrobić, aby podnieść swój profil na rynku?
* Jakimi metodami możesz przyciągnąć nowych klientów?
* Jaką potencjalną wartość mają następujące metody marketingowe dla Twojej firmy? PR, radio,
telewizja, pojazd, autobus, plakaty, billboardy, gazety i czasopisma, reklama, internet, poczta
bezpośrednia, listy sprzedażowe, sprzedaż bezpośrednia, marketing telefoniczny, wystawy sklepowe,
osobiste kontakt, polecenia, relacje z gospodarzami i wspólne przedsięwzięcia.

*Co najprawdopodobniej będzie dla Ciebie najlepsze?
Krok 8 - Opracowanie budżetu i zwrotu z inwestycji
Jakie metody marketingowe wybrałeś do wdrożenia?
* Ile będzie kosztować korzystanie z wybranych metod marketingowych?
* Jakie zasoby będą potrzebne do wdrożenia tych metod?
* Co będziesz musiał zainwestować w każdym segmencie, aby osiągnąć swoje cele?
* Jakiego zwrotu oczekiwałbyś?
* Jak zmierzysz zwrot z inwestycji?
Krok 9 - Planowanie strategii i działań
Jak zamierzasz rozwijać każdy element swojego planu?
* Co wymaga konfiguracji?
* Jakie są priorytety?
* Jakie konkretne działania praktyczne należy podjąć, aby tak się stało? Przez kogo i kiedy?
* Jakie są kroki?
* Jakie są kamienie milowe i terminy?
* Jak będziesz monitorować, oceniać i weryfikować swoją strategię?
Oto nagłówki do ważnych sekcji twojego planu marketingowego: Możesz użyć tego szablonu jako ramy
dla własnego planu, który można wypełnić podczas pracy.
Opis firmy - kim jesteś i czym się zajmujesz
Kierunek biznesowy - Twoje ambicje dla Twojego biznesu
Cele sprzedażowe – liczby, do których chcesz dotrzeć
The market place - potrzeby badawcze, trendy, luki i wzrost rynku
Konkurencja – kim są, oferty, mocne i słabe strony
Docelowa(e) grupa(y) klientów – do których dążysz
Obszary docelowe - dokąd ma dojść Twoja firma
Nisza - docelowe obszary specjalistyczne i pozycjonowanie biznesowe
Key marketingowe komunikaty, pozycjonowanie i różnicowanie - wizerunek Twojej marki i strap-line
oraz kluczowe komunikaty marketingowe
Cele marketingowe - co chcesz osiągnąć
Metody marketingowe – metody, które zdecydowałeś się wykorzystać
Budżet - kwota, którą zobowiązujesz się wydać i na co planujesz ją wydać
Strategia - jak to zrobisz i Twój kalendarz działań

