
001.Promuj swój biznes z zewnątrz  

Bądź dumny z promowania swojej firmy, umieszczając znak na ścianie. Miałem do czynienia z dużą 

firmą graficzną, która miała biuro na piętrze na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w mieście. 

Mieli ogromną ścianę w zasięgu wzroku z dowolnego miejsca na skrzyżowaniu i nigdy nie zabrali się za 

namalowanie znaku na tej ścianie. W końcu wyprowadzili się, ponieważ interesy szły źle. Gdyby wydali 

kilkaset dolarów na prosty szyld, biznes poprawiłby się znacznie szybciej. Oznakowanie zewnętrzne 

działa siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, niezależnie od tego, czy jesteś otwarty, czy 

zamknięty. Wykorzystaj go w pełni. Należy być świadomym przepisów władz lokalnych regulujących 

ograniczenia dotyczące oznakowania, takie jak rozmiar. Pracuj zgodnie z tymi przepisami, ale staraj się, 

aby Twoje znaki były tak duże, jak tylko możesz. Nie zaśmiecaj ich, tylko kilka słów opisujących, co 

robisz i kiedy jesteś otwarty. Wyróżnij kolory i dokładnie sprawdź dowolną grafikę pod kątem błędów 

ortograficznych lub gramatycznych. Adam prowadził szkołę nurkowania z akwalungiem. Pewnego dnia 

położył na dachu manekina w starym sprzęcie do nurkowania który wyglądał jak prawdziwy. Zakres 

zasięgu i ekspozycji, jaki ten manekin dał mojej firmie, był dość niezwykły - do tego stopnia, że pewnej 

nocy został skradziony. Lokalne radio, telewizja i gazeta podjęły tę historię i rozpoczęło się wielkie 

polowanie na manekin. Później oszacował, że ten manekin i jego utrata dały jego firmie około 20 000 

PLN darmowej reklamy. Zanim zdecydujesz się na pisanie znaków, przejedź i spójrz na inne firmy, aby 

zobaczyć, jakie style lubisz i co przyciąga Twoją uwagę. Odwiedź biura, sklepy lub fabryki konkurencji, 

aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz uatrakcyjnić oznakowanie swojej firmy dla potencjalnych 

klientów. Pamiętaj, aby pisanie znaków pasowało do wizerunku firmy i kolorów firmy, w przeciwnym 

razie sprawy mogą stać się nieporządne i mylące dla potencjalnych klientów. Zadbaj o to, by pisanie 

było proste i czytelne. Nowe powiedzenie „mniej znaczy więcej” zdecydowanie odnosi się do pisania 

znaków. Przy okazji, kiedy planujesz pisanie podpisów, pamiętaj, aby podać, w jakie dni jesteś otwarty 

lub jakie są godziny handlu. Nie ma nic gorszego niż siedzenie na zewnątrz firmy o 8.15 rano w sobotni 

poranek i zastanawianie się, czy otworzy się w ogóle tego dnia, czy o 8.30 lub 9.00. 

002. Umieść wiadomość na samochodzie służbowym 

Podobnie jak wszystkie oznakowania zewnętrzne, pojazdy firmowe to doskonały sposób na promocję 

Twojej firmy. Większość firm ma co najmniej jeden pojazd firmowy, którym może być cokolwiek, od 

pojazdu użytkowego po autobus. Pojazdy te zwykle jeżdżą po drogach przez cały dzień po całym 

mieście. Czy jest lepszy sposób na poinformowanie ludzi o swojej firmie niż ruchomy znak? Pisanie 

znaków na pojazdach może być kosztowne; jednak, jak każda reklama, zrób to, aby odpowiadać 

Twojemu budżetowi. Być może zacznij od zestawu magnetycznych znaków na drzwi, a następnie 

przejdź do pełnego malowania. Jest kilka kluczowych punktów do zapamiętania przy każdej formie 

sprowadzania słów reklamowych do minimum, ułatw czytanie i powiedz ludziom, gdzie mogą Cię 

znaleźć i kiedy jesteś otwarty. Wiele firm przezwyciężyło ten problem, umieszczając na swoim 

pojeździe naklejkę Yellow Pages. Działa to dobrze, o ile Twoją firmę można łatwo znaleźć w Yellow 

Pages. Jeśli tak nie jest, powinno być. Nie utrudniaj klientom znalezienia Cię. Kilka słów ostrzeżenia z 

pisaniem znaków na pojazdach - dostajesz to, za co płacisz, więc upewnij się, że piszący znaki daje ci 

kilka próbek pracy, którą wykonali wcześniej, zanim się zobowiążesz. Kiedyś miałem partnera 

biznesowego, który był prawdopodobnie najgorszym kierowcą na świecie. Był szybki, agresywny i na 

całej drodze. To było wystarczająco złe w jego samochodzie, ale kiedy był w pojeździe służbowym, 

otrzymywałem telefon po telefonie od wściekłych kierowców, którzy znęcali się nad mną z powodu 

sposobu, w jaki jechał ten maniak. Za każdym razem, gdy mój partner zabierał samochód w trasę, 

traciliśmy klientów. Chodzi o to, aby upewnić się, że każdy, kto prowadzi Twój pojazd służbowy, jest 

świadomy, że jeśli Twoje imię i nazwisko znajduje się na boku, reprezentuje Twoją firmę i powinien 

jeździć bezpiecznie i uprzejmie. Jeśli osoby kierujące Twoim pojazdem firmowym są odpowiedzialne, 



nie wahaj się okleić samochodu tabliczkami informującymi świat o Twojej firmie oraz produktach i 

usługach, które oferujesz. Inne sprytne pomysły to banalne pomysły, takie jak duży telefon na dachu 

pojazdów dostawczych pizzy. Jedna firma sprzedająca wentylatory wyciągowe ma wentylator 

montowany na górze wszystkich swoich pojazdów serwisowych, co wygląda bardzo imponująco. 

Karaluch olbrzymi jest ulubieńcem firm zajmujących się zwalczaniem szkodników. Jeśli zastanowisz się 

nad tym, co robi Twoja firma, wyniki mogą być oszałamiające wizualnie. Wyobraź sobie sklep 

zoologiczny z gigantyczną kością psa na dachu samochodu lub mechanika z gigantycznym kluczem na 

dachu, być może gigantyczne dziecko na samochodzie firmy wypożyczającej sprzęt dla niemowląt. 

Znakowanie pojazdów firmowych to świetny pomysł. Twoje pisanie napisów będzie promować Twój 

biznes przez cały dzień, każdego dnia. 

003. Zmień swoją fakturę w narzędzie sprzedaży 

Większość firm regularnie wysyła faktury i wyciągi. Faktury są zwykle przepuszczane przez kilka rąk, 

zanim faktycznie dotrą do osoby podpisującej czek. Daje to możliwość promowania firmy wśród wielu 

osób, które są już świadome tego, co w zasadzie robisz, ale być może nie każdego aspektu tego, co 

Twoja firma ma do zaoferowania. To właśnie nazywamy „miękką sprzedażą” lub „pozytywnym 

wzmocnieniem” przekazu Twojej firmy. Być może zamierzasz zaopatrzyć się w nowy asortyment lub 

produkt, być może zmieniły się ceny, Twoje godziny handlu są inne lub po prostu chcesz wzmocnić silny 

przekaz korporacyjny, który już przekazujesz. Firma zajmująca się oprogramowaniem komputerowym, 

z którą miałem do czynienia, co miesiąc wykorzystywała fakturę firmową, aby wprowadzić nowego 

członka personelu. Na przykład styczniowa faktura zawierała zdjęcie, kierownika sprzedaży, z krótkim 

zarysem jego historii kariery i roli, jaką pełnił w firmie. To nadało ich działalności bardzo osobisty 

charakter i zwiększyło mój poziom świadomości ludzi, z którymi miałem do czynienia. Wprowadzenie 

pracownika firmy również usunęło nacisk z faktu, że faktura jest rachunkiem i jestem pewien, że 

zapłaciłem te rachunki znacznie szybciej, ponieważ miały do nich bardzo osobisty charakter. Czułem 

się też, jakbym był częścią tej firmy, cennym klientem, któremu pokazano wewnętrzne zasady udanego 

biznesu. Inna firma, z którą miałem do czynienia, zawsze rozsyłała ulotkę z żartami, pozytywnymi 

afirmacjami, fragmentami motywacyjnymi i ogólnie ciekawym materiałem. Zawsze cieszyłem się, że 

dostawałem te faktury i wiem, że te zostały opłacone wcześniej. Wywoływali uśmiech na mojej twarzy, 

więc uwierzyłem, że zasługują na szybką wypłatę. Ile rachunków oczekujesz aby otrzymać? Słyszałem 

również, że ta metoda jest stosowana, gdy ludzie spóźniają się z płaceniem faktur. Umieść zdjęcie 

swojej rodziny w kopercie z krótką notatką na odwrocie mówiącą, że „trudno jest nakarmić nasze 

dzieci, gdy Twoja firma powoli płaci rachunki”. To bardzo skuteczne. Oczywiście może być konieczne 

wybranie klienta, ponieważ dla niektórych może to nie być odpowiednie. Ten pomysł może oczywiście 

być dość zabawny, w zależności od tego, jak to zrobisz, na przykład wysyłając zdjęcie swojego psa 

patrzącego ze smutkiem na pustą miskę obiadową lub pusty słoik po ciastkach lub coś podobnego. 

Innym skutecznym sposobem, aby ludzie zauważyli i przeczytali Twoje faktury, jest użycie naprawdę 

jasnych kolorów. Nasze faktury wysyłamy na fluorescencyjnym zielonym papierze, który prawie świeci 

w ciemności. Zawsze jest lodołamacz, jeśli gonimy za zaległym kontem, ponieważ wszyscy pamiętają 

niesławną fakturę w kolorze limonkowej zieleni. Faktury mogą stać się potężnym narzędziem 

marketingowym, a najgorsze, co może się przydarzyć, to szybsze otrzymywanie płatności. Ponieważ 

już wysyłasz faktury, jedynym dodatkowym kosztem jest produkcja ulotki. 

004. Sprzedaj się, nawet gdy Cię nie ma 

Wszyscy nienawidzą czekania, ale niestety jest to sposób na życie. Jeśli dysponujesz technologią 

umożliwiającą odtwarzanie muzyki w trybie wstrzymania, prawdopodobnie możesz zaaranżować 

odtwarzanie wiadomości firmowej. To odpowiedni moment, aby potencjalni klienci dowiedzieli się 

więcej o Twojej firmie i oferowanych przez Ciebie usługach. Istnieje wiele firm, które organizują 



„zawieszone wiadomości”, a koszt nie jest zbyt wysoki. Jak większość tych pomysłów marketingowych, 

jest to bardziej sprawa kogoś kto poświęca czas na znalezienie firmy, która produkuje „wstrzymane 

wiadomości”, a następnie faktyczne zorganizowanie instalacji usługi. Ten rodzaj marketingu tworzy 

bardzo dobry wizerunek firmy, a wiele małych firm sprawia wrażenie dużej firmy, mając profesjonalną 

wiadomość oczekującą. Ta sama zasada może dotyczyć automatycznych sekretarek i poczty głosowej 

w telefonach komórkowych. Bądź dumny ze swojej firmy i wykorzystaj każdą okazję do promowania 

swoich usług. Wypróbuj następujące rozwiązania: 

Zamiast 

„Cześć, dodzwoniłeś się do Jana Dawisa. W tej chwili nie mogę odebrać twojego telefonu, ale zostaw 

swoje imię i numer, a oddzwonię tak szybko, jak to możliwe. 

Spróbuj tego 

„Cześć, dodzwoniłeś się do Jana Dawisa z Precision Engine Tuning, specjalisty od napraw 

mechanicznych na Bemowie. W tej chwili nie mogę odebrać Twojego telefonu, ale chciałbym mieć 

możliwość oddzwonienia i omówienia, w jaki sposób Precision Engine Tuning może Ci pomóc”. 

Przekazuj zwięźle i rzeczowo, korzystając z faktu, że ludzie do Ciebie dzwonią, ale bądź uprzejmy wobec 

faktu, że ludzie są zajęci i nie chcą spędzać dziesięciu minut siedząc przy telefonie, słuchając zalet 

Twojej firmy . Nie kosztuje to ani grosza, aby zostawić bardziej szczegółową wiadomość, a jeśli masz 

jednego dodatkowego klienta rocznie, warto było się starać. Niedawno wykonałem interesujący 

telefon do dużej firmy finansowej. Jak zwykle trzeba było dokonać setki wyborów, nacisnąć to, potem 

tamto i w końcu zaczerpnąć świeżego powietrza. Pojawił się monit: „Jeśli masz dość czekania i masz 

dość wyborów, naciśnij 9”, co zrobiłem i mieli nagranie komika, który żartował sobie z zawieszonych 

telefonów, co mnie rozbawiło, gdy czekałem, aż jeden z pracowników obsługi klienta odbierze mój 

telefon. 

005. Korzystaj z Internetu, aby zostać zauważonym 

Internet to nowy i ekscytujący zasób o ogromnym potencjale. Reklama w Internecie to nowa 

koncepcja, której wiele firm tak naprawdę nie rozumie. Osobiście patrzę na Internet jak na wielką 

bibliotekę. Wiesz, że są tam wszystkie informacje; to tylko kwestia znalezienia tego. Ilość dostępnych 

informacji jest praktycznie niewyobrażalna, ale kluczem do sukcesu jest ułatwienie ludziom znalezienia 

Twojej firmy lub produktu. Zasadniczo istnieją dwa sposoby na promocję firmy w Internecie. Po 

pierwsze, możesz mieć własną witrynę internetową, na której ludzie surfujący po Internecie mogą 

natknąć się na Twoją witrynę i zdecydować, że chcą uzyskać więcej informacji lub że chcieliby kupić to, 

co sprzedajesz. Tworzenie własnej strony staje się z dnia na dzień coraz tańsze, a w ciągu kilku lat 

większość firm będzie miała własne strony internetowe. Strony internetowe można łatwo łączyć z 

innymi witrynami, co ułatwia znalezienie. Dostępne są firmy, które sprzedają w pełni zaprojektowane 

i bardzo imponujące strony internetowe, które kupujesz. Po prostu wypełniają puste pola i umieszczają 

nazwę firmy oraz produkty i usługi we właściwym miejscu. Tak więc za pewna sumę możesz mieć 

bardzo profesjonalną stronę internetową. Aby znaleźć te firmy, wyszukaj „hosting stron 

internetowych, projektowanie stron internetowych i nazwy domen” w Internecie. Wiele firm 

oferujących tę usługę intensywnie reklamuje się w witrynach wyszukiwarek. Drugim sposobem 

promowania firmy w Internecie jest zakup tak zwanych banerów reklamowych. Tutaj umieszczasz 

reklamę na czyjejś stronie. Zaletą tego jest po prostu to, że możesz promować swoją firmę w 

odnoszącej duże sukcesy witrynie, która jest już ustanowiona i może uzyskiwać setki tysięcy 

„wpływów” miesięcznie. Aby podkreślić ten punkt, wyobraź sobie, że napisałeś książkę o porwaniach 

przez kosmitów i zdecydowałeś, że Internet jest medium promującym i sprzedającym tę książkę. Za 



około tysiąc złotych możesz mieć stronę internetową z podstawowym układem i usiąść wygodnie i mieć 

nadzieję, że ludzie cię znajdą. Alternatywą jest wydanie kilku tysięcy dolarów i umieszczenie reklamy 

banerowej na uznanej stronie UFO - takiej, która ma do 70 000 „odwiedzin” lub wizyt dziennie. 

Reklama będzie kosztować dużo pieniędzy, ale ma do niej dostęp ogromna liczba osób, które już 

wykazały zainteresowanie tematem, o którym pisałeś. Internet to niesamowite narzędzie o 

nieograniczonych możliwościach. Podczas szybkiego surfowania w Internecie natknąłem się ostatnio 

na sklep z owocami i warzywami, który dostarcza swoje produkty do domu w całym mieście. Wysyłasz 

im swoje zamówienie, które jest dostarczane tego samego dnia. Mają wirtualny sklep spożywczy w 

sieci, a ty po prostu przeglądasz produkty i robisz zakupy za pomocą karty kredytowej. Byłem ostatnio 

na seminarium, kiedy gospodarz wyjaśnił, w jaki sposób jego amerykańska firma zakupiła papier 

firmowy i wizytówki od drukarni w Malezji przez Internet. Kiedyś kupowali swoje artykuły papiernicze 

w drukarni znajdującej się obok, ale okazało się, że zamówione towary z Malezji dotarły szybciej i były 

tańsze. Teraz konkurencją nie jest sklep przy drodze, ale wszystkie sklepy na całym świecie. Nie bój się 

Internetu – wykorzystaj go na swoją korzyść. Pamiętaj, aby we wszystkich materiałach promocyjnych i 

reklamach podać swój adres e-mail lub stronę internetową. 

006. Dobry mundurek zachwyca wszystkich 

Ciekawym zjawiskiem jest ubieranie osoby w mundur - generalnie traktuje się ją z większym 

szacunkiem, bo wygląda na to, że ma jakąś formę autorytetu. To jeden z głównych powodów, dla 

których wojsko i policja ubierają się w mundury. Wyobraź sobie, że pilot linii lotniczej przechadzał się 

po kabinie w koszulce i szortach Disneylandu - ile pewności siebie wzbudziłoby to u pasażerów? 

Zaryzykowałbym zgadywanie i niewiele powiem. Właściwie, gdybym leciał tym konkretnym lotem, 

wyszedłbym za drzwi w sekundę. Jeśli Ty i Twoi pracownicy nie jesteście dobrze zaprezentowani w 

eleganckich i praktycznych mundurach, być może nie wysyłacie właściwej wiadomości do swoich 

klientów. Mundury bywają kosztowne, ale, podobnie jak większość narzędzi marketingowych, 

kupujesz je na miarę swojego budżetu. Być może możesz zacząć od dopasowanych koszul i plakietek z 

imionami, a skończywszy na spódnicach, spodniach i szortach. Dość często pracownicy są gotowi 

zapłacić część kosztów związanych z ich mundurami, ponieważ oszczędza im to problemu i wydatków 

związanych z ciągłym kupowaniem nowych ubrań do pracy. Jeszcze raz znajdź mundurek firmowy, 

który Ci się podoba i sprawdź, czy możesz go zastosować w swojej firmie. Nawet bardzo małe firmy 

mogą mieć jednolitość - wielkość firmy nie ma znaczenia. Po utworzeniu munduru upewnij się, że 

wszyscy wiedzą, jak mają go nosić. Im lepiej prezentujesz się Ty i Twoi pracownicy, tym bardziej 

profesjonalna będzie Twoja firma. To wzbudzi zaufanie i bezpieczeństwo klientów, gdy korzystają z 

Twoich usług. Są sklepy, które specjalizują się w sprzedaży mundurów i akcesoriów. Nawet jeśli czujesz, 

że nie potrzebujesz mundurów lub nie możesz sobie na nie pozwolić, upewnij się, że Ty i Twoi 

pracownicy jesteście zawsze schludnie ubrani w czyste, wyprasowane ubrania. 

007. Wykorzystaj w pełni opakowanie 

Wiele firm dostarcza opakowania do swoich produktów. Może to być coś tak prostego, jak tania 

plastikowa torba, aż po ogromną drewnianą skrzynię. Opakowania to doskonała okazja do przekazania 

komunikatu firmowego potencjalnym klientom, którzy je widzą, jak również do odbiorcy 

otrzymującego paczkę. Jeśli i tak dostarczasz opakowanie, dlaczego nie wykorzystać go do zwiększenia 

sprzedaży. Wydrukuj hasło firmy na swoim papierze do pakowania, być może godziny handlu, 

propozycje prezentów, nowe produkty, informacje o zmianie adresu lub jakąkolwiek inną wiadomość, 

o której możesz pomyśleć. Innym prostym pomysłem, który jest bardzo rzadko stosowany, jest 

wsunięcie ulotki promocyjnej podczas pakowania przedmiotu. Jeśli dana osoba kupiła coś w Twojej 

firmie, istnieje duża szansa, że w przyszłości kupi coś innego lub może poleci Cię znajomemu. Księgarnie 

to jedna z nielicznych branż, która naprawdę wykorzystuje potencjał promocji w opakowaniach. 



Większość z nich będzie zawierać ulotkę zawierającą oferty specjalne miesiąca, najnowsze wydania i 

publikacje o specjalnych zainteresowaniach, a także bezpłatną zakładkę promującą najnowsze 

wydanie. Słyszałem o pomyśle w Japonii, gdzie duże centrum handlowe w Tokio ma wydrukowaną 

mapę miasta na swoich torbach. Ludzie w całym mieście biegają po mieście, odnajdując drogę przez 

zgiełk z tą szczegółową mapą, która oczywiście promuje również centrum jako najlepsze miejsce na 

zakupy w Tokio. 

008. Nigdy nie lekceważ znaczenia wizytówki 

Wizytówki są często uważane za zło konieczne, a nie fantastyczne narzędzie marketingowe. Potencjalni 

klienci wiele wywnioskowali z Twojego wyglądu i wizytówki. Podejmij wysiłek i wykorzystaj pełnię 

możliwości swojej wizytówki. Wizytówki są zwykle drukowane w arkuszach, co oznacza, że możesz 

mieć wiele różnych wiadomości lub nazw. Oczywiście używaj niektórych jako nazw, ale innych używaj 

jako mini broszur. Umieszczenie twoich usług na odwrocie wizytówki tylko nieznacznie zwiększa koszty 

produkcji, ale wzmacnia twoją kartę i czyni ją bardzo skutecznym narzędziem. Inną opcją jest 

„przyniesienie tej karty i otrzymanie następujących . . .’ na Twojej wizytówce. Wygląda na to, że 

kawiarnie przyjęły ten pomysł na masowo, praktycznie w każdej kawiarni oferującej kartę kawową, w 

której płaci się za tyle kubków, a jedną dostajesz gratis. Wizytówka to Twój zapis postępów, który jest 

skreślany za każdym razem, gdy dokonujesz zakupu. Ta koncepcja dobrze sprawdza się w 

restauracjach, które oferują bezpłatny kieliszek wina do posiłku lub bezpłatny deser do kolacji. Oferta 

jest wydrukowana na odwrocie karty i aby ją zrealizować, klient musi okazać kartę podczas posiłku. 

Istnieje wiele firm, które mogłyby wykorzystać tę koncepcję, aby łatwo zwiększyć liczbę transakcji, 

które otrzymują zarówno od nowych, jak i obecnych klientów. Gdy już w pełni wykorzystasz swoje 

wizytówki, kolejnym ważnym krokiem jest ich dystrybucja wszędzie. Po raz kolejny różnica w cenie 

między wydrukiem wizytówek 2000 a 3000 jest niewielka – im więcej drukujesz, tym stają się one 

tańsze. Umieść je na tablicach ogłoszeniowych, w skrzynkach na listy, na stojaku na blacie, oddaj 

dostawcom, wyślij pocztą lub rozdaj na rogu ulicy. Ludzie zapisują wizytówki. Jeśli Twoja firma wygląda 

dobrze i zawiera więcej informacji o Twojej firmie niż tylko nazwę firmy, możesz się założyć, że ludzie 

będą się jej trzymać. Jednym ze sposobów zachęcenia ludzi do trzymania się Twojej wizytówki jest 

uczynienie z niej karty telefonicznej. Firmy, które specjalizują się w tworzeniu kart telefonicznych, 

często są bardziej niż chętne do zawarcia transakcji, w której kupujesz od nich określoną liczbę kart 

telefonicznych, a one drukują Twoją firmową wiadomość na froncie. Mogą nawet oferować kilka 

złotych na bezpłatne rozmowy w nadziei, że osoba otrzymująca kartę doładuje ją po wykorzystaniu 

początkowego kredytu. Wszelkie nietypowe pomysły na wizytówki będą generalnie dobre do 

przyciągnięcia uwagi. Widziałem kilka świetnych wizytówek muzycznych, wizytówek zapachowych a 

nawet świecących w ciemności wizytówek. Potraktuj drukowanie wizytówek jako okazję, a nie jako 

obowiązek. Baw się dobrze i spróbuj wymyślić niecodzienny pomysł, który sprawi, że ludzie usiądą i 

zwrócą uwagę na Twój biznes tylko dlatego, że opracowałeś niezwykłą wizytówkę. 

009. Czy Twoja firma ma niezapomnianą nazwę? 

Dobra nazwa firmy jest bardzo ważnym czynnikiem wyróżniającym się z tłumu. Jestem bardzo 

sfrustrowany, gdy widzę firmy o nazwach, które naprawdę nie mają dla mnie sensu. Czasami myślę, że 

ludzie starają się być zbyt sprytni, jeśli chodzi o nazywanie firmy. Jeśli masz milion dolarów na promocję 

swojego biznesu , nazwą można nasycić telewizję i gazety, aby edukować opinię publiczną. Jeśli masz 

ograniczony budżet marketingowy, Twoja nazwa staje się kolejnym narzędziem marketingowym, a nie 

zobowiązaniem marketingowym. Jak najbardziej wybierz imię, które jest inne i zabawne, ale spróbuj 

powiedzieć ludziom, co robisz. Każdy będzie chciał wyrazić swoją opinię, jeśli chodzi o wybór nazwy. 

Jak decydujesz, co jest dobrze, a co źle? Prawdopodobnie nie ma dobra ani zła, ale jest kilka punktów, 

które mogą zwiększyć skuteczność twojego imienia. Wypróbuj niektóre z nich: 



1. Postaraj się zawrzeć w swoim imieniu to, co robi Twoja firma. Nieruchomości 

2. Możesz podać swoje imię i nazwisko, aby nadać firmie bardziej osobisty charakter. Nieruchomości 

Roberta  

3. Uwzględnij swoją lokalizację, jeśli planujesz skoncentrować się na jednym obszarze. Poslkei 

Nieruchomości Roberta  

4. Jeśli specjalizujesz się, spróbuj umieścić to również w swoim imieniu. Polskie Nieruchomości 

Mieszkalne Rogera 

Kiedyś nasza nazwa firmy brzmiała „Polish Business and Marketing Solutions”. Ludzie zasnęli w 

połowie. Stanęło na „Marketing Solutons”, co nam odpowiadało, ponieważ w dość prosty sposób 

mówiło o tym, co robimy. W miarę rozwoju naszej firmy i podejmowania coraz większej liczby prac 

korporacyjnych i rządowych zmieniliśmy nazwę naszej firmy na „The Marketing Professionals”, aby 

odzwierciedlić nowy wizerunek i poziom profesjonalizmu, do którego dążyliśmy. Chodzi o to, że nazwy 

firm mogą się zmieniać i to nie koniec świata. Chociaż nie jestem zwolennikiem zmiany nazwy raz w 

tygodniu, uważam, że jeśli masz kiepską nazwę firmy, która jest myląca, powinieneś ją zmienić. Nazwy 

firm ewoluują, a to, co nazywano Cię pięć lat temu, może nie mieć już znaczenia dla tego, co robisz 

dzisiaj. Często się śmieję, gdy przypominam sobie, jak natknęłam się na piekarnię w środku Ameryki, 

która nazywała się coś w stylu Randy's Auto Repairs. Wydało mi się to intrygujące, więc musiałem wejść 

do środka i zapytać dlaczego. Randy powiedział mi, że był kiepskim mechanikiem, ale świetnym 

cukiernikiem. Z biegiem lat ludzie przestali przychodzić do niego po prace mechaniczne i zaczęli 

przychodzić po jego ciasta brzoskwiniowe (które były po prostu rewelacyjne, dodam), więc postanowił 

zrobić to, co robił najlepiej. Zdecyduj, jaki rodzaj wiadomości chcesz przekazać swoim klientom, a 

następnie wybierz nazwę pasującą do tego wizerunku. Nie bój się zmienić nazwy swojej firmy, jeśli 

zmienił się cel pracy, którą oferujesz lub produkty, które produkujesz. 

 



010. Wyślij przypomnienia 

Wydaje się, że z tej inicjatywy marketingowej korzystali tylko dentyści, optometryści, bank krwi i 

weterynarze. Za każdym razem, gdy Ty (lub Twoje zwierzęta) macie się skontrolować, otrzymasz 

delikatne przypomnienie pocztą. Co za świetny pomysł. Dlaczego więc twój mechanik nie wysyła 

przypomnień: „Hej, minęło sześć miesięcy od twojego ostatniego serwisu, lepiej przyprowadź 

samochód”. A może twój prawnik - „Minęły dwa lata, odkąd cię widzieliśmy, może czas sporządzić 

nowy testament”.  

Ten rodzaj mail-outu lub rozmowy telefonicznej może przynieść świetne rezultaty i tak naprawdę 

wystarczy mieć ewidencję swoich klientów. Jest to delikatne, bez nacisku przypomnienie i wezwanie 

do działania. Jeden dentysta, którego znam, posuwa się nawet do umówienia wizyty dla klientów, 

informując ich, że będą w kontakcie, aby potwierdzić wizytę tydzień wcześniej. Wyobraź sobie, że co 

sześć miesięcy pojawiał się list pachnący perfumami. Z ciekawości otwierasz go, a w środku jest 

pachnąca choinka – taka, która pochłania zapach Twojego samochodu. W załączniku znajduje się 

krótka notatka od mechanika mówiąca: „Minęło sześć miesięcy, odkąd cię widzieliśmy, więc twoja 

choinka prawdopodobnie wymaga wymiany - podobnie jak olej. Jan z naszego działu serwisowego 

zadzwoni do Ciebie za kilka dni, aby dowiedzieć się, czy chciałbyś umówić się na dogodny termin na 

wykonanie usługi”. 

Jeden dezodorant na choinkę i opłata pocztowa wyniosą około 3,50 PLN. Nigdy nie serwisowałem 

samochodu za mniej niż 100 PLN (zwykle dwa razy więcej), więc za inwestycję 3,50 PLN 

prawdopodobnie dokonasz sprzedaży za 100 PLN, co dla mnie brzmi jak dobry interes. Firma 

papiernicza, od której kupuję wkłady do drukarek laserowych, wie, że używam wkładu co trzy do 

czterech tygodni. Bez wątpienia w trzecim tygodniu miesiąca dostaję telefon z pytaniem, czy 

potrzebuję innego wkładu. Uważam to za bardzo wygodne i nigdy nie mam do czynienia z dylematem 

wyczerpania się tonera w sobotnie popołudnie, kiedy jestem w trakcie drukowania 300-stronicowego 

dokumentu. W głębi duszy podoba mi się również to, że ta firma uważa mnie za wystarczająco 

ważnego, aby śledzić moje nawyki konsumenckie. To także jedna rzecz mniej, o którą muszę się 

martwić na co dzień. 

011. Bądź w kontakcie ze swoimi klientami 

Niedawno skontaktowała się ze mną mała firma produkująca aluminium. Mieli trudny okres, ponieważ 

ich branża stała się bardzo konkurencyjna w ciągu ostatnich kilku lat. Po kilku minutach omówienia 

głównego problemu (za mało klientów) zapytałem, jak długo działają. Opadła mi szczęka, gdy 

powiedzieli, że prawie dwadzieścia lat i w tym czasie mieli prawie 20 000 klientów. Po zbadaniu kilku 

dodatkowych szczegółów okazało się, że po zakończeniu i dostarczeniu zlecenia firma nie miała już 

kontaktu z klientem. Nie było żadnych działań następczych ani obsługi posprzedażnej. Na podłodze w 

jakimś zakurzonym kącie leżało pudło wypełnione nazwiskami tysięcy klientów, którzy już korzystali z 

tego biznesu, ale nigdy nie byli śledzeni. To bardzo częsta wina małych przedsiębiorców. Nie utrzymują 

kontaktu ze swoimi byłymi klientami, ponieważ nie wiedzą, co powiedzieć. Głównym produktem 

oferowanym przez firmę była sprzedaż i montaż bram garażowych. Wydawało mi się logiczne, że 

powinni zaoferować bezpłatną wizytę posprzedażową, podczas której odwiedzają dom, aby 

nasmarować drzwi, napiąć łańcuch i ogólnie upewnić się, że wszystko działa dobrze. Daje to dwie 

możliwości. Po pierwsze, klient czuje się dobrze, ponieważ poziom obsługi, który otrzymał, jest świetny 

i powie o tym swoim znajomym. Druga możliwość polega na tym, że serwisant reprezentujący firmę 

może od niechcenia przedstawić inne dostępne usługi i produkty, mając nadzieję, że dokona kolejnej 

sprzedaży. Jeśli masz w zakurzonym kącie pudła z aktami poprzednich klientów, wykop je i natychmiast 

zabierz się do pracy. Przede wszystkim nawiąż z nimi komunikację. Upuść im linię i zapytaj, jak twój 



produkt się trzyma. Poinformuj ich, że w przyszłości będziesz wysyłać aktualizacje o nowych, 

ekscytujących produktach i usługach. Ci ludzie już raz przeszli przez twoje drzwi. Zakładając, że byli 

zadowoleni z Twojej firmy, co powstrzyma ich przed ponownym powrotem? Uporządkuj ewidencję, 

sprawdź adresy, numery telefonów itp. i upewnij się, że są aktualne, a następnie zacznij. Twoje 

najlepsze źródło biznesu może być schowane w szopie w ogrodzie pod stosem magazynów National 

Geographic i starych rejestrów podatkowych. 

012. Pamiętaj o ważnych datach 

Możesz pokazać swoim obecnym klientom, że jesteś nimi zainteresowany, pamiętając ważne daty, 

takie jak urodziny i rocznice. To idealna okazja, aby napisać do nich gratulacje i podziękować za ich 

interesy. Dowiedz się o urodzinach swoich klientów, wypełniając krótką ankietę. Jeśli masz jakiś klub, 

umieść te informacje w formularzu rejestracyjnym. Wyślij klientowi kartkę urodzinową i złóż mu 

specjalną ofertę, aby podziękować za jego biznes. Klientami w tym przypadku może być każdy, od 

zwykłej klienteli po dyrektora generalnego firmy, którą dostarczasz. Poświęć trochę czasu na ręczne 

napisanie kartki. Nie pozwól, aby wyglądało na masową produkcję. Bądź szczery w swoich 

komentarzach, ale nie przesadnie osobisty, jeśli nie znasz osoby zbyt dobrze. Pamiętam, jak 

odwiedziłem mój lokalny sklep z wideo i kiedy wybierałem mój towar, komputer wydał zabawny 

dźwięk. Pani obsługująca mnie spojrzała w górę i życzyła mi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 

W związku z tym powiedziała mi, że mogę mieć dowolne dwa filmy za darmo, a także lody z okazji 

mojego wyjątkowego dnia. Byłem pod wrażeniem tej usługi i tego, że czułam się wyjątkowo. Jeśli 

prowadzisz taką firmę komputerową, łatwo jest sprawić, by komputer powiadomił Cię o urodzinach 

danej osoby. Po co robić to tylko na urodziny? Dlaczego nie kartkę z podziękowaniami, ponieważ 

minęło dwanaście miesięcy, odkąd klient zaczął korzystać z Twojej firmy. Co za świetny sposób na 

generowanie nowego biznesu. Ile kartek urodzinowych otrzymujesz od dostawców lub firm, w których 

jesteś klientem? Bądź inny i, co najważniejsze, bądź zapamiętany. Dbałość o drobne szczegóły może 

być głównym kluczem do sukcesu. 

013. Zapytaj klientów o polecenia 

Polecenia są po prostu wtedy, gdy pytasz istniejącego klienta o imię kogoś, kogo zna, a który może być 

w stanie korzystać z twoich usług lub produktów. Główną ideą skierowania jest skontaktowanie się z 

osobą polecaną i poinformowanie jej, że klient polecił do niej zadzwonić. To tak samo, jak posiadanie 

kogoś w środku. Wymieniając imię znajomego lub klienta jako rekomendację, automatycznie stawiasz 

stopę w drzwiach. Polecenia to świetny sposób na generowanie nowego biznesu. Stworzenie systemu, 

w którym Twoi obecni klienci mogą podać Ci nazwisko przyjaciela lub kolegi, który może być 

zainteresowany Twoim produktem lub usługą, jest bardzo tanim sposobem na wygenerowanie 

dodatkowego biznesu. Dobrym pomysłem jest zaoferowanie jakiejś formy nagrody dla klientów, którzy 

oferują polecenia, na przykład darmowego produktu lub bezpłatnej usługi. Wiele wysokiej jakości firm 

otrzymuje dużą część swojej działalności od rekomendacji klientów. Ważne jest, abyś czuł się na tyle 

pewnie, by poprosić swoich klientów o polecenia - jeśli są zadowoleni z wykonanej przez Ciebie pracy, 

dlaczego nie mieliby przekazywać leadów nowemu klientowi? Możesz być zaskoczony, jak chętnie 

ludzie pomagają Ci promować Twój biznes. Jako normalna praktyka biznesowa dobrym pomysłem jest 

rozmowa z klientem po zakończeniu wszystkich prac, aby upewnić się, że jest on w 100% zadowolony. 

To idealny czas, aby poprosić o polecenie, a także upewnić się, że są całkowicie zadowoleni z wykonanej 

przez Ciebie pracy. Zawsze bądź szczery. Często mówię moim klientom, kiedy przechodzę przez 

spokojny czas i potrzebuję więcej pracy. Nagle mam zespół handlowców goniących ze mną interesy. 

Zawsze uważam to za bardzo upokarzające i dzwonię, aby podziękować za pomoc. Na świecie jest wielu 

cynicznych ludzi, ale wierzę, że większość ludzi zrobi wszystko, aby pomóc innym. W zamian za to 



zawsze dam 100 proc. dla osób, które pomogły mi w przeszłości. Nie bój się prosić klientów o 

rekomendacje dla Twojej firmy. 

014. Podziękuj, aby wygenerować więcej biznesu 

Punktem, który podkreślam, jest mówienie klientom, że ich doceniasz. Bardzo łatwym sposobem, aby 

to zrobić, jest wysłanie swoim klientom certyfikatu „dziękuję”. Przez kilka lat pracowałem jako 

kierownik sprzedaży w firmie produkującej statki wycieczkowe. Częścią mojej pracy było dzwonienie 

do hurtowni turystycznych w Azji i Ameryce. Każda firma, którą otrzymaliśmy, była premią, ponieważ 

zaczynaliśmy od zera. Nasze kierownictwo bardzo doceniło zaufanie, jakim obdarzyły nas te firmy, 

wysyłając swoich klientów na nasze statki. Aby powiedzieć „dziękuję”, opracowano serię tabliczek i 

wysłano do różnych firm, gdy osiągnęły określone cele. Wysłaliśmy podziękowanie za ich pierwszą 

rezerwację, a wraz z rozwojem firmy plakietki stawały się rzadsze, ale bardziej wartościowe. 

Zastanawiałem się, czy te wielkie korporacje naprawdę zależało na zdobyciu tabliczki od małego 

operatora, takiego jak my, po drugiej stronie globu. W miarę upływu czasu i regularnego dzwonienia 

do około 100 firm zauważyłem, że praktycznie wszystkie z nich prezentowały swoje plakietki i 

certyfikaty z honorem, zwykle w poczekalniach lub w salach posiedzeń zarządu. Wtedy uderzyło mnie, 

że wszyscy uwielbiają być doceniani. Uderzyło mnie również to, że nasza firma zyskała dużą ekspozycję, 

zajmując honorowe miejsce na ścianie dużej firmy turystycznej. Ta sama ściana, do której przyjeżdża 

wielu ich klientów, aby zarezerwować rejsy. Każda firma ma klientów, którzy wydają dużo i tych, którzy 

wydają mało. Opracuj budżet odpowiedni dla Twojej firmy i wymyśl jakąś formę podziękowania. Może 

to być coś tak prostego jak list do firmy lub może to być niezwykła tabliczka przedstawiająca rodzaj 

prowadzonej przez Ciebie działalności. Otrzymałem kiedyś podziękowanie od księgowego. Był to 

kalkulator z naprawdę dużymi przyciskami. Nazwa firmy widniała na kalkulatorze z napisem 

„Doceniamy Twój biznes”. W towarzyszącym liście wyjaśniono, że podobnie jak „łatwy w użyciu” 

kalkulator, chcieli zapewnić mojej firmie usługę „łatwą w użyciu”. Pomyślałem, że to bardzo sprytne i 

pamiętam to od lat. Niedawno przeprowadziliśmy dużą ankietę wśród turystów odlatujących z 

międzynarodowego lotniska. To był skomplikowany projekt, który wymagał dużej komunikacji między 

naszą firmą a zarządem lotniska. Przedstawiciel lotniska był bardzo profesjonalny i pomocny. Pomoc 

tej pani sprawiła, że projekt przebiegł sprawnie i pomyślnie. Po zakończeniu projektu przesłaliśmy 

bukiet kwiatów i notatkę wyrażającą szczerą wdzięczność za otrzymaną pomoc. To jest coś, co zawsze 

robimy. Jeśli ktoś robi wszystko, aby nam pomóc, lubimy robić wszystko, aby mu podziękować. Często 

wysyłamy list do ich szefa wyjaśniając, w jaki sposób dana osoba wyszła poza zakres obowiązków, aby 

pomóc nam w konkretnym projekcie. Zawsze jesteśmy szczerzy w naszych pochwałach i robimy to tylko 

wtedy, gdy osoba naprawdę była pomocna. Odkryliśmy, że za każdym razem, gdy mamy do czynienia 

z tą samą osobą, zawsze starają się pomóc. Robiąc to, generujemy również wiele transakcji, ponieważ 

osoba, której podziękowaliśmy, mówi wszystkim, że jesteśmy świetną firmą, z którą można sobie 

poradzić. Każdy wygrywa. Mówienie „dziękuję” może przybierać różne formy. Niedawno kupiliśmy 

amortyzator o wartości 200 PLN na promocję, którą prowadziliśmy. Aby podziękować, piekarz dał nam 

ogromny bochenek chrupiącego włoskiego chleba. Teraz był to tylko mały prezent w ich imieniu, ale 

doceniliśmy go i zapamiętaliśmy ich gest na tyle, aby napisać o tym. Teraz kupujemy cały nasz chleb od 

tego piekarza. Ty decydujesz, jak najlepiej podziękować swoim klientom i współpracownikom. Zwrócą 

na to uwagę, a Ty skorzystasz z dodatkowej reklamy biznesowej i szeptanej, która kosztuje bardzo 

niewiele. Ile odręcznych notatek z podziękowaniami otrzymujesz codziennie pocztą? Jeśli twoja 

skrzynka na listy jest podobna do mojej, zgaduję, że odpowiedź brzmi zero. Ludzie nie piszą 

podziękowań, ale powinni. Kup znaczki, paczkę pocztówek lub kartek z życzeniami z lokalnej agencji 

prasowej i zacznij pisać. Ta odpowiedź jest natychmiastowa i nieco przytłaczająca. Pokazanie, że 

doceniasz swoich klientów i ich biznes, to ważny krok w utrzymaniu firmy przez długi czas. Jeden z 

odnoszących największe sukcesy sprzedawców samochodów w Stanach Zjednoczonych wydawał co 



roku na karty i przesyłki pocztowe więcej niż zarabiała większość jego kolegów. Sprzedawał od pięciu 

do sześciu samochodów każdego dnia w tygodniu, a większość jego klientów spędziła całe życie 

kupując od niego samochody. Wysyłał kartki urodzinowe, kartki z podziękowaniami, kartki świąteczne, 

wiele. To, z czym skończył, to lojalna baza klientów, którzy byli zarówno jego przyjaciółmi, jak i 

klientami. Do kogo należy wysłać kartkę z podziękowaniem lub notatkę? Odpowiedź brzmi: wszystkim. 

015. Co to jest program lojalnościowy i czy możesz z niego korzystać? 

Mówiąc prościej, program lojalnościowy to zorganizowany sposób na zapewnienie korzyści klientom, 

którzy regularnie korzystają z Twojej firmy. Celem jest sprawienie, aby nagrody były wystarczająco 

atrakcyjne, aby klienci nie korzystali z opozycji, ponieważ próbują osiągnąć jakiś rodzaj nagrody, którą 

oferujesz. Najbardziej znane programy lojalnościowe to te prowadzone przez linie lotnicze – kampanie 

lojalnościowe. Nie oznacza to, że działają tylko dla dużych firm. Właściwie uważam, że o wiele lepiej 

sprawdzają się w mniejszych firmach, jeśli są odpowiednio wykonane. Niedawno założyłem program 

lojalnościowy dla biznesu po lekcjach matematyki i angielskiego dla dzieci, za mniej niż 50 PLN. Przyjęto 

te same zasady, które stosują duże linie lotnicze i instytucje finansowe, a mianowicie nagroda za bycie 

lojalnym klientem oraz zachęta do opowiedzenia o firmie znajomym. Ten biznes miał około 100 dzieci 

uczęszczających na zajęcia tygodniowo. Koszt korepetycji z dwóch przedmiotów wyniósł 20 PLN 

miesięcznie na ucznia. Podobnie jak w przypadku wielu małych firm, pani obsługująca to zaczynała z 

minimalnym kapitałem i brakiem wiedzy marketingowej, ale udało jej się zbudować go do dobrej 

wielkości. Jednak trudno było przełamać barierę 100 uczniów i dostać się do jej strefy zarobkowej. Po 

dokładnym przyjrzeniu się biznesowi i zważywszy, że budżet na marketing był bardzo minimalny, 

najlepszym źródłem potencjalnych klientów wydają się być obecni rodzice. Na podstawie 100 uczniów 

można było założyć, że daje to pulę około 175 rodziców (biorąc pod uwagę rodziny niepełne i wiele 

dzieci w jednej rodzinie). Na firmowym komputerze została wykonana ulotka wprowadzająca do 

programu lojalnościowego. Zasadniczo, gdy uczniowie osiągnęli kamień milowy, taki jak trzy miesiące, 

sześć miesięcy lub dwanaście miesięcy, otrzymali jeden miesiąc bezpłatnych korepetycji – dzieci 

prawdopodobnie nie przejmowały się tym , ale rodzice tak zrobili i to oni podpisywali czeki. Ponadto 

rodzice otrzymali certyfikaty, które mogli wręczyć swoim przyjaciołom i kolegom, oferując bezpłatne 

testy akademickie dla dzieci. Ta inicjatywa została wykorzystana, aby zachęcić przyjaciela lub kolegę 

do zabrania ze sobą dziecka i przetestowania w celu oceny ich obecnego poziomu akademickiego. Jeśli 

zdecydowali się zapisać swoje dzieci na jakiś coaching, kierujący rodzic otrzymywał bezpłatne 

miesięczne czesne dla własnego dziecka. Mądrzy rodzice znaleźli wielu przyjaciół i otrzymali nawet rok 

darmowych korepetycji, po prostu polecając inne osoby do firmy coachingowej w łatwy i jasny sposób. 

Tę zasadę można zastosować praktycznie w każdym biznesie. Jeśli masz klientów, którzy przebywają z 

Tobą na dłużej, nagradzaj ich - to Twoja najlepsza forma reklamy. Branie klientów za pewnik to jedna 

z największych tragedii biznesowych. Programy lojalnościowe i zachęty działają wyjątkowo dobrze. Nie 

spiesz się, zaplanuj to właściwie i postępuj zgodnie z nim. Porozmawiaj z klientami o swoim pomyśle; 

powiedzą ci co zmotywuje ich do zwiększenia wydatków na Twój biznes. Wiele firm, zwłaszcza 

restauracji, oferuje karty lojalnościowe, w ramach których stali klienci otrzymują 10-procentowy rabat. 

Za każdym razem, gdy moja żona i ja idziemy do naszej lokalnej chińskiej restauracji, właściciel, pan 

Wong, wręcza nam rachunek z 10-procentową zniżką. Zawsze mu mówię, że nie musi tego robić, ale 

nalega. Twierdzi, że jemy w jego restauracji raz w tygodniu i mówimy wielu naszym przyjaciołom, jak 

dobre jest jego jedzenie. Śmieje się i mówi, że generujemy połowę jego biznesu, dzięki czemu jest on 

warty jego 10-procentowego rabatu. Inny pomysł, który odkryłem i uznałem za bardzo sprytny, 

dotyczył lokalnej komercyjnej firmy sprzątającej. Każdego roku oferowali sprzątanie domów pięciu 

pracownikom od swoich największych klientów. Klienci ci przyznali sprzątanie domu jako nagrodę dla 

swoich pracowników i w zasadzie wszyscy byli zadowoleni. Sprzątacze umocnili swoje relacje z 

klientami. Klienci nagrodzili kilku członków swojego zespołu podziękowaniami, a sami pracownicy mieli 



czyste domy. Wszystkie firmy mogą czerpać korzyści z nagradzania klientów za lojalność. 

Najtrudniejsze jest określenie, w jaki sposób najlepiej wynagrodzić konkretnych klientów. 



016. Pisanie komunikatu prasowego 

Komunikat prasowy to w zasadzie faksymile wysyłane do mediów informujące o specjalnym 

wydarzeniu lub wartym opublikowania wydarzeniu, którym mogą być zainteresowani 

relacjonowaniem. W ramach odpowiedzialności firmy marketingowej cały czas wysyłamy informacje 

prasowe do naszych klientów. W stosownych przypadkach wysyłamy te informacje prasowe do stacji 

telewizyjnych, gazet, stacji radiowych i publikacji branżowych. Komunikaty prasowe nie są 

zarezerwowane tylko dla katastrof i wiadomości wstrząsających światem. Dość często gazety, stacje 

radiowe, a nawet telewizyjne bardzo chętnie publikują historię o nowym produkcie lub ważnym 

wydarzeniu. Głównym kryterium jest to, że nie powinna to być rażąca reklama, ale raczej historia 

ogólnego zainteresowania, która pomaga uzyskać nazwę firmy w profilu publicznym. Warto pamiętać, 

że media potrzebują ciekawych historii i zawsze szukają artykułów lub historii, które mogą spodobać 

się ich widzom. Tematy, na które możesz opublikować informację prasową, to: 

• kamień milowy firmy (dziesięć lat, 100 pracowników, nowy budynek itp.); 

• jakiegoś rodzaju nagroda; 

• uznanie od kolegów z branży za osiągnięcie; 

• odniesienie sukcesu w zdobyciu kontraktu; 

• robienie czegoś, czego nikt wcześniej nie zrobił; 

• wizyta celebryty w Twojej firmie; 

• sponsoring charytatywny; oraz 

• wydarzenie, w które jesteś zaangażowany. 

Komunikaty prasowe powinny być krótkie (maksymalnie 250 słów) z kopiami odpowiednich broszur i 

informacjami na poparcie tego, co mówisz. Tam, gdzie to możliwe, dobrze jest wysłać informację 

prasową na kilka dni przed właściwym wydarzeniem (jeśli takie wydarzenie jest), aby dać różnym 

agencjom medialnym czas na zaplanowanie historii. Niektóre z konkretnych informacji, które 

powinieneś zawrzeć w swoim komunikacie prasowym, to: 

• Kiedy to się stało? 

• Kogo to dotyczy? 

• Jakie jest znaczenie? 

• Z kim najlepiej skontaktować się w sprawie uwag (w tym bezpośredni numer telefonu)? 

• Gdzie jest najlepsze miejsce (i najlepszy czas) na zrobienie zdjęć? 

017. Każdy kocha zwycięzcę 

Jeśli poświęcisz czas na wpisanie nagród dla swojej konkretnej branży, możesz faktycznie wygrać. 

Nagradzane firmy mogą reklamować ten fakt i bez wątpienia Twoja firma zyska profil. Konsumenci 

poczują, że jeśli jesteś zdobywcą nagrody, Twoja firma musi być dobra (co jest rozsądnym założeniem). 

Wypełnianie wniosków i wysyłanie wpisów może być naprawdę czasochłonne, dlatego większość firm 

nie przejmuje się tym. Jednak po przygotowaniu jednego wpisu prawdopodobnie będziesz mógł 

dokonać drobnych modyfikacji i wykorzystać to samo zgłoszenie do innych nagród. Reklama i 

wiarygodność są warte tysiące dolarów w bezpłatnej reklamie. Bądź cierpliwy - możesz nie wygrać 

nagrody za pierwszym razem, gdy wejdziesz, ale ostatecznie to zrobisz. Jeśli potencjalny klient 



porównuje dwie firmy, a jeden jest zwycięzcą, a drugi nie, przewaga jest zdecydowanie po stronie 

zwycięzcy. Jeśli wygrasz, upewnij się, że powiesz wszystkim. Umieść certyfikaty na ścianie w widocznym 

miejscu. Uwzględnij je w materiałach promocyjnych wysyłanych do potencjalnych klientów i zawsze 

umieszczaj w reklamach termin „Nagradzany”. Poświęć trochę czasu na wpisanie nagród za 

doskonałość. Twoi pracownicy staną trochę prosto i wszyscy będą dumni. To odbije się na Twoich 

klientach, ponieważ każdy kocha zwycięzcę. 

18. Zadzwoń do lokalnej stacji radiowej 

Jeśli masz dobre relacje z lokalną stacją radiową i jesteś proaktywny w społeczności, możesz ogólnie 

otrzymać bezpłatną prezentację swoich produktów i usług. Jak omówiono we wcześniejszej części 

informacji prasowej, bezpłatna reklama zwykle wymaga jedynie niewielkiego wysiłku.. Często 

kontaktuję się z lokalną stacją radiową, gdy jest coś ważnego do omówienia. Jednym z naszych klientów 

jest duże centrum handlowe. Jeśli lokalny spiker radiowy chce uzyskać informacje o zakupach, dzwoni 

do naszego biura i przeprowadzamy krótką rozmowę na antenie. Nasz klient dostaje darmową wtyczkę, 

a spiker radiowy w ciekawy sposób otrzymuje wymagane informacje. 

Istnieje inna możliwość dla firm, aby zaoferować bezpłatne cotygodniowe segmenty w radiu. Na 

przykład jako konsultant ds. marketingu mogę zwrócić się do lokalnej stacji radiowej na krótką sesję, 

podczas której przedsiębiorcy mogą zadzwonić i omówić swoje problemy. Mam nadzieję, że 

przedstawię kilka wskazówek, które pomogą. Moja firma zostaje wyeksponowana, a stacja radiowa 

przyciąga zainteresowanie segmentu rynku, którego być może jeszcze nie mają. Ta zasada pojawia się 

łatwo na wielu stacjach na całym świecie. Niektóre firmy, które mogą naprawdę skorzystać z tego 

rodzaju relacji, obejmują: 

• księgowych oferujących doradztwo finansowe; 

• lekarze omawiający różne dolegliwości; 

• firmy związane ze stylem życia mogą dyskutować o radzeniu sobie ze współczesnym życiem; 

• biura podróży mogą oferować przegląd miejsc docelowych; 

• księgarnie mogą przeprowadzać recenzje książek na antenie; 

• firmy mechaniczne mogą zaoferować porady dotyczące konserwacji samochodu. 

19. Poproś swoich klientów, aby powiedzieli o Tobie swoim znajomym 

Zadowoleni klienci to najlepsza forma promocji, jaką może mieć każda firma. Jak często zadajesz swoim 

klientom następujące pytanie: „Czy jesteś zadowolony z oferowanych przez nas produktów i usług?” 

Jeśli klient odpowie „Tak”, możesz go poprosić aby opowiedział rodzinie i przyjaciołom o Twojej firmie. 

Większość ludzi jest bardzo lojalna i chętnie rozpowszechnia informacje o dobrym biznesie, ale czasami 

potrzebują kogoś, kto im to przypomni. Wiele firm, z którymi się spotkałem, używa znaku, aby 

przekazać tę wiadomość. Inni umieszczają go na odwrocie wizytówek lub paragonów fiskalnych, 

niektórzy na fakturach, a jeszcze inni proszą pracowników o bezpośrednie zadawanie pytań. Wcześniej 

omówiłem referencje, które są znacznie bardziej bezpośrednim sposobem generowania biznesu. Po 

prostu prosząc klientów o polecanie Twojej firmy, zachęcasz do reklamy szeptanej, nie prosząc ich o 

polecenie konkretnego znajomego. Jest to bardziej odpowiednie dla firm, które wymagają dużej liczby 

klientów wchodzących przez drzwi. Jakkolwiek zdecydujesz się zadać pytanie, pamiętaj, aby było ono 

lekkie i łatwe, niezobowiązujące i przyjazne. Nigdy nie możesz zadawać tego pytania zbyt często. Jeśli 

klient mówi, że nie jest zadowolony, masz potencjał, aby dowiedzieć się dlaczego i coś z tym zrobić, 



zanim stracisz go na zawsze. Poważnie traktuj wszystkich niezadowolonych klientów, a wszelkie spory 

rozstrzygaj szybko i profesjonalnie przy minimalnym nakładzie pracy. 



020. Stań za zwariowaną promocją 

Jednym z największych pomysłów, o których ostatnio słyszałem, był rolnik z Anglii, który sprzedawał 

reklamy swoich krów. Do rolnika zgłosiła się lokalna firma produkująca lody. Zrobili banery 

przypominające koce, które krowy nosiły z przesłaniem: „Stąd pochodzi nasz główny składnik” (lub coś 

podobnego). Farma znajdowała się obok jednej z najbardziej ruchliwych autostrad w Anglii, co 

oznaczało, że dziesiątki tysięcy ludzi codziennie widziało te „krowy ze znakami”. To była ta mała część. 

Krowy reklamowe były tak niezwykłe, że pojawiały się w telewizji na całym świecie. Firma produkująca 

lody uzyskała niesamowitą ekspozycję, a koszt promocji był minimalny, biorąc pod uwagę 

zainteresowanie, które wywołała. To bardzo sprytny pomysł, który ma wiele zastosowań dla każdego 

w biznesie. Od czasu do czasu możesz zostać poproszony o udział w jakiejś dziwacznej promocji, takiej 

jak konkurs całowania. Często odnotowujemy te pomysły jako zbyt daleko od planety Ziemia – znowu 

zgadnij. Szalone wydarzenia sportowe, takie jak Extreme Games, ogląda 250 milionów ludzi na całym 

świecie. Ludzie uwielbiają szaleństwo - najlepiej oceniane programy telewizyjne to najzabawniejsze 

domowe filmy, gliniarze, najbardziej szaleni ludzie na świecie i Ripley's Wierzcie lub nie. W większości 

przypadków, gdy ludzie zwracają się do Ciebie z prośbą o udział w takich promocjach, są po 

darowiznach produktów lub czasu. Nie skreślaj tych pomysłów na straty. Stań za nimi i upewnij się, że 

nazwa Twojej firmy znajduje się na całej promocji. Dlaczego nie będziesz tym, który wpadnie na ten 

pomysł? Upewnij się, że jest to możliwe do zdobycia i postaraj się zaangażować kilka osób w etapy 

planowania, aby upewnić się, że twardo stąpasz po ziemi. Najgorsze, co może się przydarzyć, to świetna 

zabawa. 

021. Życie w kostiumie z kurczaka 

To banalne i trochę zawstydzające, ale działa. Walt Disney zbudował imperium na podobnym pomyśle. 

Z jakiegoś powodu osoba w szalonym garniturze wywołuje u nas uśmiech. Jeśli nie masz wstydu 

(pamiętaj, że nikt nie rozpozna Cię w kostiumie klauna) załóż garnitur, złap kilka ulotek i ruszaj na ulice. 

Dobrym pomysłem jest, aby kostium był odpowiedni dla Twojej firmy i postaraj się, aby był to garnitur 

dobrej jakości. Ciężka praca w domu może mieć odwrotny skutek i powiedzieć ludziom, że Twoja firma 

jest również nieco szorstka na brzegach. W większości miast jest ktoś, kto robi takie kostiumy. Jeszcze 

raz spójrz na poprzednie kostiumy, które wykonali, aby upewnić się, że otrzymasz profesjonalnie 

wyglądający efekt końcowy. Możesz zbudować całą kampanię reklamową wokół postaci, którą 

rozwijasz. Nie staraj się być zbyt sprytny, ponieważ postać musi być natychmiast rozpoznawalna i 

powinna wiązać się z Twoją działalnością. Celem jest skłonienie ludzi do myślenia o Twojej firmie w 

chwili, gdy zobaczą figurę kostiumu. Wiele małych firm wykształciło taką postać, która stała się ważnym 

elementem parad, lokalnych dni charytatywnych i wydarzeń sportowych. Wyobraź sobie bezpłatną 

reklamę, jaką otrzymują te firmy. 

McDonald's jest prawdopodobnie najbardziej znany z Ronalda McDonalda i zespołu. Tworząc kostium, 

jeszcze raz skorzystaj z rad tych, którzy odnoszą sukcesy. Nie rób zbyt dużego kostiumu, bo dzieci będą 

się bały. Postaraj się, aby wsiadanie i wysiadanie było jak najłatwiejsze. Stroje takie jak ten mogą być 

bardzo gorące, co wymaga od ludzi w środku regularnych, częstych przerw. 

022. Korzystaj z zalet „burzy mózgów” 

Jeśli chcesz napływu pomysłów na to, co musisz zrobić, aby rozwinąć swój biznes, zrób burzę mózgów. 

Niedawno zadzwoniła do mnie przyjaciółka, zapraszając mnie na lunch. Wspomniała, że pojawiło się 

kilka osób i miał nadzieję na wygenerowanie kilku pomysłów dotyczących Lifestyle Expo,  który był w 

trakcie planowania. Skoro to był darmowy lunch, jak mogłem odmówić? Pojawiłem się w gustownej i 

cichej restauracji. Było tam dziesięć osób; większość z nich znałem, ale niektórych nie. Byli sprzedawcy, 

menedżerowie, konsultanci i kilka innych zawodów mieszanych. Moja przyjaciółka rozpoczęła lunch 



wyjaśniając, dlaczego zaprosiła tam wszystkich, wyjaśniając niektóre problemy, których doświadczała 

i prosząc o pomysły, które pomogłyby jej Expo odnieść sukces. Obiad trwał dwie godziny. Moja 

przyjaciółka wyszłą z listą 44 doskonałych pomysłów, które pomogłyby w sukcesie Expo. Lunch 

kosztował około 300 PLN, więc za kilkaset złotych i dwie godziny swojego czasu miała biznesplan pełen 

świeżych pomysłów podarowanych przez profesjonalnych, inteligentnych ludzi biznesu. Może mógłbyś 

zrobić to samo. Niewielką odmianą tego tematu jest zebranie dziesięciu osób co miesiąc i 

przeprowadzenie na zmianę burzy mózgów jednej firmy miesięcznie. Nadejdzie Twoja kolej i w zamian 

za poświęcenie swojego czasu i energii na pomaganie innym ludziom w rozwiązywaniu ich problemów 

biznesowych, możesz rozwiązać swoje. Każda sesja burzy mózgów dostarczy świetnych pomysłów, 

które ogólnie można zastosować w każdej firmie, więc nawet jeśli nie jest twoja kolej, możesz wybrać 

kilka pomysłów, które pomogą. Swoją drogą, Expo się odbyło i było to sukcesem. 

023. Używaj dmuchanych zabawek do budowania swojego biznesu 

Ta forma marketingu zyskuje na popularności, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch do trzech lat, gdy 

rośnie konkurencja w zakresie oznakowania zewnętrznego. Nie ma wątpliwości, że posiadanie 

ogromnego wysadzonego dinozaura, klauna lub balonu na dachu przyciągnie uwagę. Te nowości 

można wynająć, po raz kolejny stosunkowo niedrogo, w większości stolic. Można je wykorzystać na 

wielkie otwarcie, podczas wyprzedaży lub na każdą inną uroczystość, podczas której chcesz przyciągnąć 

uwagę ludzi. Mogą być szczególnie skuteczne, jeśli Twoja firma znajduje się przy głównej drodze. Kiedy 

zdajesz sobie sprawę, ile pieniędzy można wydać na reklamę sprzedaży, nowatorski pomysł, taki jak 

sterowiec, może być bardzo opłacalnym dodatkiem do Twojej kampanii marketingowej. Popularne są 

również flagi, które zachęcają do świątecznego nastroju na każdym wydarzeniu i można je zobaczyć z 

dużej odległości. Wysadzane zamki to kolejny świetny pomysł na stworzenie atmosfery, a także zajęcie 

się zabawą dla mamy i taty podczas zakupów. Niestety niektóre balony i nadmuchiwane postacie są 

często używane i zaczynają wyglądać na bardzo zużyte, brudne i odrapane. Przed podjęciem decyzji 

spróbuj zobaczyć, jak nadmuchiwane urządzenie jest skonfigurowane, aby upewnić się, że wszystko 

jest w porządku. Kolejnym punktem do sprawdzenia są przepisy władz lokalnych. Upewnij się, że 

możesz mieć na wystawie nadmuchiwaną zabawkę. Najlepszym miejscem do znalezienia tego typu 

nowości są żółte strony w sekcji „Promocje”, a jeśli jesteś poza domem i widzisz nadmuchiwany 

produkt, który ci się podoba, prawdopodobnie zostanie na nim gdzieś wydrukowany numer. Jeśli 

dojdzie do najgorszego, polecam wejść do promowanego sklepu i zapytać ich, skąd wynajęli ponton. 

024. Zapamiętaj starą dobrą naklejkę na zderzak 

Jedną z najprostszych koncepcji marketingowych jest niezawodna stara naklejka na zderzak. Chociaż 

ta forma komunikacji powoli umiera, ponieważ ludzie mają tendencję do prowadzenia nowych, 

smukłych samochodów, na naklejce na zderzaku pozostało jeszcze życie. Jest to bardzo tani i widoczny 

sposób na reklamowanie swojej firmy poprzez wyprodukowanie kilku naklejek i rozdanie ich 

przyjaciołom, rodzinie i klientom. Robiąc naklejkę na zderzak, dobrym pomysłem może być, aby była 

zabawna, ładna i kolorowa, a co najważniejsze, łatwa do odczytania. Postaraj się ograniczyć słowa do 

minimum i jeśli to możliwe, używaj tylko nazwy firmy. Innym pomysłem jest utrzymanie go w czystości 

(jeśli możesz), ponieważ chcesz promować profesjonalny wizerunek, a nie sprośny. Znam kilka firm, 

które oferują swoim klientom zniżki na produkty i usługi w zamian za naklejkę na zderzak samochodu. 

Widziałem, jak w ten sposób stosują blacharz, elektryk, sprzedawca opon i restauracja, co skończyło 

się setkami mini-reklam jeżdżących po całym mieście. Dzieci uwielbiają naklejki i jest to również sposób 

na zachęcenie rodziców do korzystania z Twojej firmy. Nie mogą być stosowane na zderzakach 

samochodowych, ale nie ma wątpliwości, że będą stosowane. 

025. Użyj spruikera, aby przyciągnąć tłumy 



Jeśli Twoja firma znajduje się we właściwej lokalizacji, najlepiej takiej, w której panuje duży ruch, 

„spruiker” może naprawdę przyciągnąć tłumy. Spruikers to ludzie po mikrofonie zwykle używanym do 

promowania sprzedaży w sklepie. Czasami spruiker wędruje od jednego „specjalnego czerwonego 

światła” do drugiego, doprowadzając tłum do szału zakupów. Spruikerzy mogą być ubrani w kostiumy, 

nagłośnieni, animowani na ekranach wideo lub kombinacja wszystkich, o ile są dobrzy przy mikrofonie 

i nie boją się wchodzić w interakcję z publicznością. Przed skorzystaniem z usług spruikera zawsze 

dobrze jest zapoznać się z lokalnymi przepisami, zwłaszcza jeśli Twoja firma znajduje się w centrum 

handlowym. Mogą występować ograniczenia dotyczące ilości hałasu, jaki możesz wytwarzać. Jedna ze 

znanych mi firm używa spruikera do chodzenia po centrum handlowym i rozdawania ulotek. Na jeden 

miesiąc zatrzymali spruiker i stwierdzili, że biznes spadł o 30 procent. Oczywiście dla tej konkretnej 

firmy to się sprawdza i jest uważane za istotny element działalności marketingowej firmy. Jeśli nigdy 

wcześniej nie używałeś spruikera i planujesz dużą wyprzedaż lub jakąś promocję, zastanów się nad tym. 

Jeśli używasz spruikera, spróbuj porównać dane z podobną sprzedażą, która odbyła się wcześniej, aby 

ustalić, czy działa ona dla Twojej firmy. Słowo ostrzeżenia: niektóre spruikery są szokujące. Spróbuj je 

najpierw sprawdzić. Jeśli otrzymasz go z powrotem do swojej firmy i masz niefortunne doświadczenie, 

że przeraża on ludzi lub używa mikrofonu do zagadywania przechodniów, delikatnie daj im wolne do 

końca dnia. 

026. Oferuj nagrody w konkursach 

Organizacje charytatywne i kluby sportowe zawsze poszukują firm, które przekażą nagrody w formie 

sponsoringu. Firmom, które przekazują towary lub usługi, zazwyczaj oferuje się ekspozycję w formie 

reklamy, takiej jak logo na materiałach promocyjnych. Gdy takie prośby docierają faksem lub 

telefonicznie, większość z nas klasyfikuje je raczej jako drobne podrażnienie niż okazję marketingową. 

Czas przećwiczyć te myśli. Ogólnie rzecz biorąc, osoba szukająca sponsora szuka usługi lub produktu, 

który sprzedaje Twoja firma. Przekazując to, oddajesz coś o wartości detalicznej, za którą płacisz tylko 

cenę. Tak długo, jak organizacja może zaoferować ci dobrą ekspozycję (na piśmie), jest to dobre aby 

rozdać. Jak zawsze, im większy rozgłos zapowiada konkurs lub wydarzenie, tym większą wartość 

otrzymujesz za swoją reklamę . Często nagrody, które przekazujesz, również podlegają odliczeniu od 

podatku jako wydatek reklamowy. Następnym razem, gdy ktoś zadzwoni do Ciebie z prośbą o nagrodę 

lub sponsoring, zadaj sobie następujące pytania: 

• Jaki jest rzeczywisty koszt nagrody, którą przekażesz? 

• Jaką reklamę otrzymasz za udział? 

• Ile osób zobaczy nazwę Twojej firmy (w przybliżeniu)? 

• Czy możesz dotrzeć do tak wielu osób za cenę nagrody za pomocą konwencjonalnej reklamy? 

Przez większość czasu zobaczysz, że tego typu sponsoring dociera do wielu osób, sprawia, że Twój 

biznes staje się częścią lokalnej społeczności (tak powinien być) i zwracają dobrą ekspozycję za bardzo 

małe nakłady. Ludzie uwielbiają wygrywać. Większość z nas rzadko wygrywa, ale kiedy to robimy, jest 

to świetna zabawa. Żyjemy z nadzieją na wygraną, dlatego kupujemy losy na loterię, gramy w kasynach, 

rzucamy na wyścigi i generalnie żyjemy w nadziei na wygranie wielkiego. Spróbuj usiąść i zorganizować 

konkurs, aby zachęcić ludzi do korzystania z Twojej firmy. Przed przystąpieniem do tego projektu należy 

wziąć pod uwagę kilka wskazówek: 

• Sprawdź przepisy dotyczące gier, aby upewnić się, że możesz przeprowadzić zawody w swojej okolicy. 

• Spraw, aby nagroda była czymś, co chciałbyś wygrać. 



• Ułatw ludziom wejście. 

• Pozwól ludziom wejść tyle razy, ile chcą. 

• Upewnij się, że promujesz konkurencję. 

Konkursy niekoniecznie muszą oferować ogromne nagrody, ale muszą to być nagrody, które ludzie 

chcieliby wygrać. Właściciel wiejskiego hotelu  co tydzień rozdaje karton piwa i tacę z mięsem w loterii, 

do której wstęp jest bezpłatny. Ta promocja kosztuje ją około 150 PLN tygodniowo. Jednym z 

warunków wygranej jest to, że muszą być w hotelu, gdy nagroda zostanie rozlosowywana między 

godziną 17:00. i 19:00 w piątek. Jak możesz sobie wyobrazić, pub jest zatłoczony, a losowanie jest dużą 

częścią wieczoru. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś co tydzień rozdawał nagrodę, a pod pewnymi 

względami wiele małych nagród może być lepszych niż jedna duża, ponieważ będziesz mieć więcej 

szczęśliwych zwycięzców. Dość często można znaleźć sponsorów, którzy dostarczają nagrody 

bezpłatnie w zamian za rozgłos. Kolejną dodatkową zaletą konkursu, w którym ludzie zostawiają swoje 

imię i nazwisko, numer telefonu i adres pocztowy, jest to, że masz teraz listę mailingową, którą można 

wykorzystać w kampaniach marketingu bezpośredniego. Nigdy nie byłem w gabinecie lekarskim, w 

którym w nagrodę oferuje się bezpłatną konsultację lub u mechanika, gdzie jeden szczęśliwy klient 

tygodniowo wygrywa wykończenie samochodu lub bezpłatny serwis i tuning. Miej wyobraźnię i 

pamiętaj, że każda osoba, która wchodzi do konkursu, jest potencjalnym klientem. 

027. Umieść swój biznes w Księdze Rekordów Guinnessa 

Dla tych, którzy nie znają Księgi Rekordów Guinnessa, jest to w zasadzie oficjalny zapis wszelkiego 

rodzaju faktów i liczb oraz dziwacznych wyczynów. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o największym, 

największym, najdłuższym, najszybszym, najcięższym lub najstarszym ze wszystkiego, znajdziesz to, 

czego szukasz w Księdze Rekordów Guinnessa. Wydawcy tej niezwykle popularnej książki podróżują po 

świecie, aby weryfikować zapisy i próby bicia rekordów. Choć obejmują one wszelkiego rodzaju 

zjawiska przyrodnicze, obejmują również wszelkie formy ludzkiego szaleństwa. Jeśli uda ci się wpisać 

rekord do Księgi Rekordów Guinnessa, masz praktycznie gwarancję, że trafisz do międzynarodowej 

prasy. Człowiek  prowadzi firmę produkującą ciasta. Firma ta istnieje od dawna i stara się sprzedawać 

swoje ciasta dalej. W ramach lokalnej promocji zorganizowali dzień darmowego ciasta, w którym 

każdy, kto przyszedł do ich piekarni, otrzymał ciasto za darmo, a w zamian zostali poproszeni o złotą 

monetę na cele charytatywne. Zebrali ponad 10 000 $ w ciągu jednego dnia, co moim zdaniem było 

fantastycznym wysiłkiem. Otrzymali również doskonałą ekspozycję lokalnie. Aby uzyskać większą 

świadomość narodową, potrzebowali innego pomysłu. Dlatego zaproponowałem zrobienie 

największego na świecie ciasta mięsnego. Po naszych wstępnych badaniach odkryliśmy, że aby być 

rekordem świata, to ciasto musiałoby mieć ponad 6 metrów średnicy (to dużo ciasta). Rozmiar nie był 

prawdziwym problemem, ale znalezienie piekarnika wystarczająco dużego, aby zmieściło się w nim 

ciasto, było. W momencie pisania o tym  największy placek świata był jeszcze na desce kreślarskiej, ale 

nie mam wątpliwości, że stanie się rzeczywistością, którą już niedługo zobaczymy w telewizji. Firma 

produkująca ciasto planuje pobić rekord świata i sprzedać kawałki na cele charytatywne. Po raz kolejny 

wszyscy wygrywają. Naprawdę nie ma ograniczeń co do tego, co możesz zrobić, aby pobić rekord 

świata. Kluczem jest użycie wyobraźni. Niedawno czytałam o największym na świecie dipie z 

guacamole. W grę wchodziło kilka ton awokado i ciężarówka chipsów kukurydzianych. Jedną ze 

wspaniałych rzeczy związanych z próbami bicia rekordu świata jest to, że dostawcy zwykle chętnie 

wspierają tego rodzaju promocje w zamian za uznanie. Ale nie myśl, że musisz być ograniczony do 

tworzenia czegoś. Rekordy świata odnoszą się w równym stopniu do robienia wielu rzeczy przez długi 

czas, takich jak zawody taneczne. Najlepszym sposobem, aby poczuć, jakie rekordy możesz spróbować, 

jest kupienie kopii Księgi Rekordów Guinnessa i rozpoczęcie pracy nad nią. Przy odrobinie planowania 



i dobrego wysiłku zespołowego możesz znaleźć się na czele setek gazet na całym świecie. Jak więc 

skontaktować się z Księgą Rekordów Guinnessa? Najlepszym sposobem jest skorzystanie z ich strony 

internetowej pod adresem www.guinnessrecords.com 

028. Wykorzystaj lokalną pizzerię do generowania biznesu 

Pomysł, na który natknąłem się ostatnio, to sklep spożywczy umieszczający ulotki reklamowe w 

pudełkach po pizzy z dostawą do domu. Sklep spożywczy promował swoją bezpłatną dostawę do domu 

oraz fakt, że dostarczali również szereg produktów, w tym mleko, karmę dla zwierząt i alkohol. Sklep 

spożywczy płacił sklepowi z pizzą za dostarczoną broszurę, co pomogło zrekompensować ich koszty. 

Ten pomysł jest dość sprytny, ponieważ już kierujesz się do klienta, który jest oczywiście zadowolony z 

pomysłu dostawy do domu. Rozszerzeniem tego pomysłu jest wydrukowanie reklamy na pudełku po 

pizzy. Pomaga to zrekompensować koszty produkcji pudełek do pizzerii i zapewnia, że Twoja 

wiadomość zostanie ponownie przekazana potencjalnym klientom w Twoim regionie geograficznym. 

Porozmawiaj z lokalną usługą na wynos i zobacz, co mówią. W dzisiejszych czasach wiele restauracji 

oferuje usługę dostawy do domu, z której możesz skorzystać. Być może byłaby to kolejna okazja do 

promocji joint venture, w której rozdajesz ich ulotki, a oni rozdają twoje. 

029. Przejmij na własność wydarzenie 

Wydarzenie to inna nazwa na świętowanie jakiejś specjalnej okazji. Może to być wszystko, w tym ślub, 

zespół w parku, parada, koncert, kiermasz, festiwal lub jakakolwiek z tysiąca innych specjalnych okazji. 

Wszyscy myślą, że aby sponsorować wydarzenie, trzeba być dużą firmą telekomunikacyjną lub linią 

lotniczą. To nie jest prawda. Jeszcze raz spójrz na to, czym zajmuje się wielki biznes. Dlaczego 

sponsorują wydarzenia i konkursy? Ponieważ otrzymują doskonałą ekspozycję. Ilość reklamy jest 

zależna od wartości sponsoringu. Sponsoringiem wydarzenia może być wszystko, od lokalnego festynu 

szkolnego po igrzyska olimpijskie. Jeśli to jest dobre , wystarczy, aby firmy z listy Fortune 500 

sponsorowały wydarzenia, dlaczego nie miałbyś tego zrobić? Stopień sponsorowania, jaki wnosisz do 

wydarzenia, może wynosić od kilku dolarów do tysięcy dolarów. Możesz oferować sponsorowanie w 

postaci towarów lub usług, które produkuje Twoja firma. Spójrz na region, z którego próbujesz 

przyciągnąć klientów, a następnie spójrz na to, jakie wydarzenia odbywają się cyklicznie i, co 

najważniejsze, są cyklicznie reklamowane. Wyślij list do wszystkich lokalnych szkół wyrażający 

zainteresowanie sponsorowaniem wydarzenia. W zamian możesz oferować gotówkę, usługi lub 

produkty na poziomie, który uczyni Cię głównym sponsorem. W wielu przypadkach może to być tylko 

kilkaset dolarów. Bądź trochę bezczelny i poproś o prawa do nazwy, aby lokalny konkurs piękności stał 

się teraz konkursem piękności Twojej firmy. Na przykład lokalny konkurs piękności staje się teraz „Salon 

Jana Beauty Pageant”. Ekspozycja, jaką można uzyskać dzięki sponsorowaniu takich wydarzeń, jest 

powszechna. Nie tylko jesteś dobrym biznesem do wspierania lokalnego wydarzenia, ale także jesteś 

wymieniany w reklamie wydarzenia, oznakowaniu wydarzenia, w komunikatach medialnych 

dotyczących wydarzenia i materiałach promocyjnych wyprodukowanych na to wydarzenie. Więc 

następnym razem, gdy ktoś przyjdzie porozmawiać z Tobą o wydarzeniu, miej otwarty umysł i spójrz 

na wszystkie daleko idące korzyści dla Twojej firmy w porównaniu z minimalnymi wymaganymi 

nakładami. 

030. Pomyśl inaczej o marketingu swojej firmy 

Jedną z najlepszych rad, jakie kiedykolwiek otrzymałem (i przekazałem), jest szukanie pomysłów 

marketingowych poza własną branżą. Może to nie brzmieć jak pomysł marketingowy, ale uwierz mi, że 

tak jest. Jeśli spędzasz cały dzień skupiając się na tym, co robisz, co robią twoi konkurenci i co robią 

twoi klienci, możesz stać się bardzo odizolowany. Efektem końcowym jest to, że wszystkie firmy w 

danej branży zaczynają wyglądać tak samo. Na przykład spójrz na kilka gabinetów stomatologicznych. 

http://www.guinnessrecords.com/


Wszystkie są dokładnie takie same. Wszystkie biura wynajmu samochodów wyglądają tak samo. 

Kancelarie prawnicze, lekarze, chemicy, rzeźnicy, piekarze i wytwórcy świeczników zaczynają wyglądać 

tak samo. Czy jest w tym coś złego? Nie bardzo. Jeśli jednak spojrzysz poza swoją branżę, możesz odkryć 

świat pomysłów marketingowych, które świetnie sprawdziłyby się w Twojej firmie. Doświadczyłem 

tego z pierwszej ręki, wiele lat temu w sklepie ze sprzętem nurkowym. W tym czasie panował trend, 

aby takie sklepy były absolutnie pełne sprzętu, ze zbiornikiem na ryby, starą siecią rybacką na ścianie z 

obowiązkowymi plastikowymi rybami i krabami oraz kilkoma całkiem fajnie wyglądającymi kolesiami 

prowadzącymi to miejsce z kolczykami i kucyki. Firma walczyła.  Właściciel był bardzo młody i 

absolutnie nie miał pojęcia, jak prowadzić własne życie, nie mówiąc już o biznesie. Krótko mówiąc, był 

zdesperowany. Pewnego dnia pod sklep podjechał mężczyzna w czerwonym porsche. Wszedł do 

środka i przedstawił się mówiąc, że mój przyjaciel polecił mu zadzwonić. Zaproponował, że odwróci 

mój biznes za stałą opłatę w wysokości 5000 dolarów (wtedy miał szczęście, gdyby miał pięć dolarów). 

Grzecznie podziękował. Mijały miesiące, a biznes szedł ze złego  na gorsze. W dziwnym obrocie 

wydarzeń dołączył do konsorcjum lotto, które było reklamowane w gazecie i wygrał 5000 $. Zamiast 

płacić kilka rachunków, zadzwonił do gościa, który go odwiedził i powiedział, że potrzebuje jego 

pomocy tak szybko, jak to możliwe. Oczywiście po tym, jak mu zapłacił, zaczął mieć głębokie 

zastrzeżenia. Jego nowo odnaleziony wybawca przyszedł do sklepu i spędził kilka dni kręcąc się i 

spisując z furią. Nie powiedział ani słowa, tylko patrzył. Tydzień później wręczył mu mały dokument z 

kilkoma stronami sugestii, co powinien zrobić, aby zmienić swój biznes. Gdy przeczytał jego zalecenia, 

serce zamarło. Jego pomysły i zalecenia były szalone. Kilka miesięcy później był naprawdę bliski 

zamknięcia. Wyciągnął dokument, który otrzymałem wcześniej i przeczytałem zalecenia. Najważniejsze 

z nich są wymienione poniżej: 

• zmniejszyć o połowę ilość towaru, który posiadamy; 

• podwoić cenę wszystkiego; 

• pomalować sklep na niebiesko i powiesić dzieła sztuki na ścianach; 

• wprowadzić 100% gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystko; 

• pozbądź się kucyków i kolczyków i włóż cały personel w garnitur i krawat; 

• rozpocząć sprzedaż sprzętu nurkowego za pieniądze; 

• oferować absolutnie najlepszą obsługę we wszystkim, co robimy; oraz 

• oferować bezpłatne wkłady do butli SCUBA. 

Na tym etapie nie miał już nic do stracenia, więc zrobił wszystko na jego liście. Zasadniczo zmienił sklep 

ze sklepu ze sprzętem nurkowym w „butik nurkowy”. W pierwszym miesiącu obroty potroiły się. 

Zmiana była niezwykła i nauczył się prawdopodobnie najcenniejszej lekcji w swoim biznesowym życiu 

- umiejętności spojrzenia z zewnątrz na Twój biznes od wewnątrz na zewnątrz (jak złota rybka). 

Niestety kilka miesięcy później miał problemy z partnerstwem, a firma i tak została zamknięta, ale 

wiedział, że trend został odwrócony. Gdyby tylko dokonał zmian sześć miesięcy wcześniej (a może nie 

miał partnerów). Dlaczego dziwne rekomendacje doradcy biznesowego zadziałały? Ponieważ patrzył 

na sklep jak na biznes, a nie jak na sklep. Sugestie, które przedstawił, dotyczyły naprawienia 

podupadłego sklepu detalicznego, a nie podupadłego sklepu ze sprzętem do nurkowania. Krótko 

mówiąc, wykorzystał swoje doświadczenie we wszystkich innych branżach, aby zaproponować środki 

naprawcze. Jako konsultant ds. marketingu zawsze bardzo łatwo jest doradzać firmom w trudnej 

sytuacji, ponieważ ich problemy są dla jasne. Dla ludzi, którzy są właścicielami tych firm, ich dni 

spędzają na balansowaniu personelu, klientów, kont bankowych, dzieci i wszystkiego innego. Bardzo 



trudno jest obiektywnie spojrzeć na to, co się robi, kiedy jest się w środku tego szaleństwa. Dlatego 

czasami łatwiej jest spojrzeć na inne firmy spoza własnej branży, aby zobaczyć, co robią i, co 

najważniejsze, co robią dobrze. Poszukaj pomysłów, które możesz wykorzystać, a następnie dostosuj 

je do swojej działalności, niezależnie od tego, czy jest to norma branżowa. Te pomysły nie ograniczają 

się do pomysłów marketingowych i obejmują wszystko, od sposobu odbierania telefonu po sposób 

obsługi klientów.  

031. Wykorzystaj publikacje branżowe do zbierania pomysłów 

Prenumeruję wiele czasopism. Często trudno jest znaleźć czas na przeczytanie ich wszystkich, ale kiedy 

to robię (zwykle raz w miesiącu), zawsze znajduję praktyczne, pomocne pomysły biznesowe, które 

mogę wykorzystać w mojej firmie. Jednym z najlepszych magazynów, jakie otrzymuję co miesiąc, jest 

specjalistyczny magazyn marketingowy. Nieustannie dostarcza mi źródła pomysłów do wypróbowania 

z moimi klientami i informuje mnie o całej branży. Publikacje branżowe mogą zawierać odpowiedzi na 

wiele problemów, z którymi stykasz się na co dzień. Za minimalny koszt rocznej subskrypcji możesz 

otrzymywać aktualne informacje, w tym dostęp do przeprowadzonych ankiet przez publikację i branżę. 

Ankiety te mogą często pomóc w planowaniu marketingu, dając odpowiedzi na pytania takie jak: 

• Jaka grupa wiekowa kupuje moje produkty? 

• Jakie jest najbardziej udane medium reklamowe dla mojego produkt? 

• Jakie produkty stają się liderami rynku? 

Inne informacje, które okażą się bezcenne, obejmują trendy konsumenckie, nowe produkty i 

technologie, informacje o rynkach zagranicznych, ogólne porady biznesowe, wskazówki 

marketingowe, potencjalni dostawcy nowych produktów itp. Niewiele jest branż, które nie mają 

własnych publikacji poświęconych konkretnym obszarom zainteresowanie. Często to po prostu 

kwestia odnalezienia publikacji. Informacja to potężne narzędzie biznesowe i marketingowe. Jeśli masz 

lepsze informacje niż konkurenci, masz przewagę. Zapisz się już dziś. 

032. Uruchom pudełko pomysłów marketingowych 

Często wyrywam reklamy z gazet i czasopism, zbieram niechcianą pocztę, która przykuła mój wzrok lub 

przeszukuje pudła z broszurami, które zbierałam przez lata. Jakiś czas temu zacząłem mieć dość tego, 

że wszystkie te nagromadzone śmieci wypadały z szafek na moją głowę, więc postanowiłem to 

wszystko wyrzucić. Kiedy zacząłem wyrzucać obraźliwe materiały do kosza, odkryłem, że mam 

mnóstwo informacji, w tym przykładowe reklamy, broszury i pomysły marketingowe, które uważałem 

za bardzo, bardzo dobrze zrobione. Znacząco zerwałem stos i skończyłem z pudełkiem materiału, który 

stanowił podstawę mojego pudełka z pomysłami marketingowymi . Ilekroć utknąłem w poszukiwaniu 

pomysłu, grzebię w pudełku i niezmiennie znajdę reklamę lub broszurę, która będzie idealnie pasować 

do mojego zamierzonego zadania. Kiedy czytam gazety i czasopisma, które trafiają na moje biurko, 

mam pod ręką nożyczki, aby wyciąć szczególnie skuteczną lub niezwykłą reklamę lub artykuł, który 

może się później przydać. Nienawidzę tego mówić, ale jeśli dom się pali, to pudełko jest pierwszą 

rzeczą, którą rzuciłbym ratującym strażakom (ku złości mojej żony). To pudełko przechowuje wszystkie 

informacje i pomysły, które nie pasują do mojego mózgu. Moja rada dla ciebie jest prosta. Rozpocznij 

pudełko pomysłów marketingowych już dziś. Stale dodawaj do tego i ciągle wyrzucaj śmieci. Jeśli 

kupujesz coś w oparciu o reklamę lub list, który otrzymałeś, zachowaj to, ponieważ jeśli to zadziałało 

na Ciebie, być może zadziała również dla Ciebie. 

033. Zabierz swoją wiadomość w drogę z mobilnym billboardem 



Ograniczenia władz lokalnych mogą ograniczać wielkość i lokalizację znaków w miejscach publicznych. 

Zawsze rozważ to przed umieszczeniem jakichkolwiek znaków w głośnych lokalizacjach. Kilka lat temu 

zbudowałem mobilny billboard. Był dokładnie tego samego rozmiaru, co normalny przydrożny 

billboard, z tym wyjątkiem, że mogłem go przyczepić do tylnej części samochodu z napędem na cztery 

koła i holować po całym mieście. Było to bardzo popularne narzędzie reklamowe, które wynająłem za 

dzienną stawkę około 300 PLN. Zbudowanie billboardu kosztowało około 6000 PLN, więc szybko się 

zwrócił. Obecnie istnieje wiele firm oferujących tę usługę. Mobilne billboardy są akceptowaną częścią 

każdej zewnętrznej kampanii reklamowej. Zawsze możesz to zrobić na mniejszą skalę, umieszczając 

kilka znaków z boku przeciętnej przyczepy skrzyniowej i parkując ją w pobliżu swojej firmy. Jak 

wspomniano, samorządy mogą nie być z tego zadowolone, ale w większości przypadków nie mogą Cię 

przed tym powstrzymać. Zapamiętaj kilka punktów, aby uniknąć reklamacji – nie blokuj podjazdów lub 

linii wzroku na zakrętach, parkuj na uboczu po godzinach, a jeśli ktoś narzeka, zawsze przesuwaj znak. 

Przyjąłem te zasady wynajmując mój mobilny billboard i nigdy nie miałem ani jednej skargi. Po 

sprzedaniu biznesu nowy operator popełnił kilka błędów. Po pierwsze, nowy właściciel zostawiał 

billboard bez nadzoru przez wiele dni, często w miejscach publicznych, blokując widoczność na 

skrzyżowaniach i światłach. Zaczęły napływać skargi. Kolejnym błędem, jaki popełnili, była promocja 

centrum handlowego. Jedno centrum zostało reklamowane na billboardzie, a operatorzy znaku 

mobilnego przystąpili do parkowania go przed konkurencyjnym centrum. Spowodowało to, jak można 

się było spodziewać, wiele skarg, a teraz władze samorządowe prawdopodobnie zabronią operatora 

mobilnego billboardu. Morał z tej historii jest taki: jeśli robisz reklamy o wysokim profilu, takie jak 

mobilny billboard, bądź uprzejmy i rozważny, w przeciwnym razie będzie to krótkotrwałe. Z drugiej 

strony mobilne billboardy mają duży wpływ, są bardzo wizualne i stosunkowo niedrogie. 

034. Użyj tablicy, aby zwrócić na siebie uwagę 

Niedawno jechałem do domu koleżanki na grilla. Po drodze zauważyłem ogromną tablicę na poboczu 

drogi przed lokalnym żłobkiem. Na tablicy widniał napis: „Poszukiwana - jedna żona. Proszę aplikować 

do środka”. Pomyślałem, że to zabawne i oczywiście jakiś żart. Kilka dni później podniosłem gazetę, a 

napis i mężczyzna, który ją napisał, znalazły się na pierwszej stronie. Wieczorem był w wiadomościach. 

Naprawdę szukał żony i postanowił upublicznić swoje zamiary. Jego żłobek otrzymał tyle darmowej 

reklamy, że prawie się wstydziłem. W końcu znalazł żonę i wszyscy byli szczęśliwi. Wszystko to stało się 

z powodu jego tablicy na poboczu drogi. Za każdym razem, gdy przejeżdżam obok jego firmy, muszę 

chichotać. Tablice dają poczucie spontaniczności i wartości. Są one zwykle używane do wskazania 

specjalnego lub innego przedmiotu zainteresowania, który regularnie się zmienia - stąd potrzeba 

tablicy. Restauracje bardzo skutecznie korzystają z tablicy, a większość z nas zdaje sobie sprawę z 

tablicy z ofertami specjalnymi, którą w ciągu dnia wożono z jednej strony restauracji na drugą. Możesz 

używać tablic do tego samego efektu w każdej firmie. Umieść jeden w swoim sklepie, aby wskazać 

ofertę dnia. Umieść tablicę na ścianie na zewnątrz swojej firmy, aby wyróżnić nowy produkt lub 

specjalną usługę. Być może zrób małą tablicę kanapkową w tablicę i umieść ją z przodu swojej firmy, 

aby zwrócić na siebie uwagę. Firmy żeglugowe często umieszczają prognozę dnia na tablicy wraz z 

małym komunikatem podprogowym, takim jak krem przeciwsłoneczny i napoje, które można kupić na 

pokładzie. Tablice to niedrogi sposób na przekazanie wiadomości. Pamiętaj jednak, że nic nie wygląda 

gorzej niż tablica, która wygląda tak, jakby została napisana przez pięcioletnie dziecko. Są setki ludzi, 

którzy są artystami kredowymi. Mogą stworzyć bardzo profesjonalnie wyglądającą tablicę, której 

możesz użyć, a może zrobią trochę grafiki i zostawią miejsce pośrodku, abyś mógł zaktualizować swoją 

cenę lub ofertę specjalną. Ci kredowi artyści są niedrogo, a jeśli zobaczysz tablicę, która została 

wykonana profesjonalnie i podoba ci się jej wygląd, prawdopodobnie znajdziesz nazwisko artysty w 

jednym z rogów. Jeśli planujesz umieścić tablicę poza swoim lokalem, powinieneś sprawdzić przepisy 

lokalnych władz. Czasami będziesz musiał zarejestrować znak. 



035. „Czy mogę ci pomóc?”-„Nie, dziękuję, tylko szukam” 

Jednym z największych błędów w biznesie, szczególnie w sklepach detalicznych, jest rozmowa 

otwierająca. Klient wchodzi do drzwi, podchodzi sprzedawca i wypowiada fatalne słowa: „W czym 

mogę pomóc?” Wszyscy znamy natychmiastową odpowiedź klienta: „Nie, dziękuję, tylko patrzę”. 

koniec rozmowy, a klient wysłał jasną wiadomość - nie próbuj mi czegoś sprzedawać. Teraz pojawia się 

napięcie, gdy sprzedawca unosi się blisko, czekając na pomoc, klient czuje, że zostanie przez niego 

napadnięty i po krótkim czasie odchodzi. Wszyscy doświadczyliśmy tej interakcji albo z punktu widzenia 

klienta, albo sprzedawcy, a może obu. Każdy, kto kiedykolwiek podróżował na Bali, w pełni doceni, jak 

to jest być pod presją zakupu. Nienawidzę tego. Niedawno wszedłem do sklepu odzieżowego. Był 

bardzo duży, a wokół niego kręciło się co najmniej siedmiu lub ośmiu sprzedawców. Młody mężczyzna 

zaczął iść w moją stronę, a ja natychmiast przygotowałem się na odpowiedź „Nie, dziękuję, tylko 

patrzę”. Sprzedawca podszedł do mnie i powiedział: „Dzień dobry, proszę pana. Czy to Pana pierwsza 

wizyta w naszym sklepie?”. To pytanie nieco mnie zaskoczyło i szczerze odpowiedziałem, że tak, to była 

moja pierwsza wizyta. Następnie młody człowiek wyjaśnił układ sklepu, w którym była odzież męska, 

formalna i swobodna, a potem pokazał mi stojaki na promocje i cicho powiedział, że można tu znaleźć 

kilka prawdziwych okazji. Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, zapytał mnie, czy mógłby się 

przeprosić, bo musiał przygotować zamówienie, ale gdybym potrzebował pomocy, pomachał mi i zaraz 

pojszedł. Potem zapytał mnie, czy mam jakieś pytania. Cicho powiedziałem „nie” i zacząłem robić 

zakupy, czując się zupełnie jak w domu i zrelaksowany. Kiedy robiłem zakupy, zauważyłem tę samą 

interakcję z każdym klientem, który wszedł. Wszyscy sprzedawcy przyjęli takie samo podejście, a wynik 

był niesamowity. Jeśli ktoś wydawał się być zwykłym klientem w sklepie, sprzedawca krótko 

informował go o promocjach, nowych przedmiotach lub liniach, a następnie pozostawiał klienta 

samemu sobie. Kierownik tego sklepu jest moim zdaniem bardzo mądrym człowiekiem. Pracownicy 

sprzedaży byli doskonali, a klienci mogli swobodnie robić zakupy bez nacisku. Większość ludzi nie lubi, 

gdy po raz pierwszy wchodzą do sklepu. Chcą trochę czasu, aby poczuć to miejsce, być może szybko się 

rozejrzeć i poprosić o pomoc. Innym sposobem na nawiązanie kontaktu z klientem bez wywierania na 

niego presji jest danie mu czegoś. Mój przyjaciel ma dużą galerię. Patrzyłem, jak ludzie wchodzą do 

galerii i uciekają, gdy pracownicy rzucają się na nich. W tym przypadku zasugerowałem, aby zrobił małą 

mapę galerii, którą pracownicy mogą dać ludziom, kiedy wejdą. Jest to łatwy lodołamacz i daje 

możliwość lekkiej rozmowy bez presji na klientów. Handel detaliczny to skomplikowana i 

zaangażowana forma biznesu. Zbyt wiele osób myśli, że to po prostu kwestia otwarcia sklepu i 

czekania, aż klienci przyjdą. Rzadko widziałem, jak działa to tak łatwo. Każdy szczegół jest ważny - od 

koloru ścian, przez rodzaj sprzedawanych produktów, po ceny, jakie planujesz pobierać. Bardzo 

niewiele sklepów otrzymuje to od razu, a większość musi spędzić miesiące, jeśli nie lata, dopracowując 

szczegóły, aby wszystko było w porządku. Plusem jest to, że jeśli zrobią to dobrze, te firmy mogą być 

bardzo dochodowe. Inną ciekawą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że pozycja lady może 

mieć ogromny wpływ na sprzedaż w sklepie. Mój klient jest właścicielem znanego krajowego sklepu z 

torebkami i akcesoriami modowymi. Lada w sklepie początkowo znajdowała się tuż przed drzwiami, 

więc ludzie musieli iść prosto do lady, jeśli chcieli wejść do sklepu. Zdając sobie sprawę, że jest to 

problem, przeniósł ladę na tył sklepu i firma wzrosła o ponad 35 procent. Wypróbuj nowe podejście do 

obsługi klientów, gdy wchodzą i widzą wyniki. Niektórzy eksperci sugerują, że wiele firm detalicznych 

może zwiększyć swoje przychody nawet o 30 procent, po prostu nie zadając niesławnego pytania „Czy 

mogę ci pomóc?”. Wypróbuj już dziś. 

036. Czy Twoi pracownicy mogą sprzedawać (mam na myśli naprawdę sprzedawać, a nie tylko 

przyjmować zamówienia)? 



Jedną z największych tragedii, których jestem świadkiem w większości odwiedzanych przeze mnie 

biznesów, jest to, że ludzie obsługujący nie wiedzą, jak sprzedawać. Bardzo niewiele firm ma dobrze 

wyszkolony personel sprzedaży. Nie ma możliwości, aby odnieść się do szczegółowego obszaru 

sprzedaży - robią to tysiące książek na całym świecie - ale jest jeden problem, którym mogę się zająć. 

Jeśli wydajesz tysiące złotych na założenie firmy, kupowanie akcji, reklamowanie i marketingowanie 

swojego serca tylko po to, aby potencjalny klient przeszedł przez drzwi, a następnie wyszedł, ponieważ 

sprzedawca nie mógł sfinalizować sprzedaży, po co zawracać sobie głowę? Sprzedawcy powinni być w 

stanie polecić produkt każdemu klientowi w oparciu o jego indywidualne potrzeby. Powinni również 

być w stanie sprzedać się. Jeśli klient kupi kołowrotek, co powiesz na nową żyłkę wędkarską, a przy 

okazji kilka haczyków, ciężarków, przynętę, nową wędkę, Esky, czapkę, książkę i łódkę, aby to wszystko 

włożyć. Jeśli ktoś przeszedł przez drzwi, jest duża szansa, że chce dokonać zakupu. Od tego, kto 

obsługuje klienta, zależy, czy pomoże mu dokonać zakupu i sprawi, że Twoja firma poczuje się 

usatysfakcjonowana i szczęśliwa, do tego stopnia, że nie tylko wróci, ale także poleci Cię swoim 

znajomym. Wydaj kilka złotych i zapisz swoich pracowników na szkolenie sprzedażowe. Porozmawiaj z 

innymi osobami w biznesie, aby znaleźć zalecany kurs lub trenera, z którego mogli skorzystać. Daj 

swoim pracownikom pierwszej linii umiejętności i wiedzę, aby sprzedawać Twoje produkty jak 

najlepiej. Zaoszczędzenie kilku złotych dzięki wykorzystaniu niedoświadczonego i niewyszkolonego 

personelu to nie tylko fałszywa oszczędność, ale także pewny sposób na bankructwo. Roczna sprzedaż 

McDonald's wzrasta o oszałamiające 200 milionów dolarów rocznie tylko dlatego, że personel jest 

przeszkolony, aby pytać klientów, czy chcieliby do zamówienia drinka i frytki. Moim zdaniem jest 

dziesięć kluczowych cech, które składają się na dobrego sprzedawcę. To są: 

1. uśmiechają się i mają poczucie humoru; 

2. są z natury przyjazne; 

3. zawsze są uprzejmi; 

4. zawsze obserwują; 

5. zawsze są dobrze ubrane; 

6. pytają swoich klientów, czego chcą; 

7. szukają sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy swoich klientów; 

8. oferują opinię lub rekomendację; 

9. jeśli nie mogą pomóc, mówią klientowi, kto może; oraz 

10. proszą o sprzedaż. 

Jeśli Twoi pracownicy nie są dobrymi sprzedawcami, nie obwiniaj ich, dopóki nie zapewnisz im 

niezbędnych narzędzi do sprzedaży. O ile mógłbyś zwiększyć swoje zyski, gdyby Twój personel został 

przeszkolony, aby dokonać tej dodatkowej sprzedaży? Poświęć tyle czasu i wysiłku na pielęgnację 

swoich pracowników, co na pielęgnację swojego sklepu, a będziesz zaskoczony wynikami. 

037. Poproś pracowników i klientów o wyrażenie opinii 

Wszyscy za bardzo zbliżamy się do własnych firm. Świeża para oczu może często zidentyfikować 

kreatywne i innowacyjne sposoby wprowadzania na rynek i promowania Twojej firmy. Umieszczenie 

skrzynki z sugestiami w miejscu pracy to kolejny z tych pomysłów, na które ludzie czasami się boją. Ale 

pamiętaj, są ludzie z fantastycznymi pomysłami na ulepszenie Twojego biznesu, a niektórzy z nich mogą 

pracować dla Ciebie, a niektórzy mogą już być Twoimi klientami. Umieszczenie skrzynki z sugestiami 



usuwa presję, jaką może odczuwać osoba, która wyraża swoją opinię. Strach przed odrzuceniem lub 

ośmieszeniem często uniemożliwia członkom personelu sugerowanie pomysłów. To poufny sposób na 

wyrażenie swojej opinii. Mam wielu klientów, którzy prowadzą bardzo otwarte biznesy. Nieustannie 

pytają swoich pracowników, klientów, przyjaciół, a nawet menedżerów banków o opinie na temat 

wszystkich aspektów ich działalności, a zwłaszcza marketingu. Myślę, że są to bardzo sprytni 

operatorzy, ponieważ w końcu czerpią korzyści z każdego sugerowanego dobrego pomysłu. Ostatnio 

rozmawiałem z klientami, którzy prowadzą restaurację. 

Chcieli bardziej zadbać o rodziny i dyskutowaliśmy o wprowadzeniu menu dla dzieci, które można by 

pokolorować. Jednocześnie rozmawialiśmy o robieniu tekturowych czapek, które dadzą dzieciom 

wychodzącym z restauracji. Członek zespołu zasugerował połączenie wszystkich trzech pomysłów w 

czapkę z menu dla dzieci i działem do kolorowania po jednej stronie oraz jaskrawą kreskówką 

wydrukowaną po drugiej. Narodził się kolejny świetny pomysł. Wyprodukowali czapki i są wielkim 

hitem. Zapytanie pracowników i klientów o opinię jest również doskonałym sposobem na uzyskanie 

uczciwej oceny wyników firmy. Możesz skorzystać ze skrzynki z sugestiami lub możesz napisać do ludzi 

i poprosić ich o zdanie, lub czasami warto do nich zadzwonić i zapytać: „Co o tym myślisz?” Ważną 

kwestią do zapamiętania jest to, że poprosiłeś o ich opinię. opinię i to jest dokładnie to, co ci dają. 

Czasami możesz nie lubić tego, co mają do powiedzenia, ale może musisz to usłyszeć. Zawsze doceniam 

kogoś, kto mówi mi o słabości mojego biznesu. Wolę, gdy komplementują mi siłę, ale takie jest życie. 

Chciałbym wyrazić swoją opinię na temat każdej firmy, która według mnie oferuje fantastyczną lub 

kiepską usługę. 

038. Oferuj zachęty oparte na wynikach 

Wiele podmiotów gospodarczych uważa, że płacenie osobie wynagrodzenia powinno być 

wystarczającą zachętą do osiągania najlepszych wyników. Niestety generalnie tak nie jest. Większość 

firm mogłaby radykalnie zwiększyć przychody, gdyby ich pracownicy sprzedawali więcej produktów. 

Gdy Twoi pracownicy wiedzą, jak sprzedawać, spróbuj zachęcić ich do sprzedaży - Twoja firma 

ostatecznie otrzyma korzyści. Zachęty mogą przybierać trzy formy: 

1. finansowe; 

2. uznanie; oraz 

3. odpowiedzialność. 

1. Finanse Zaoferuj swoim pracownikom jakąś formę korzyści finansowych, aby mogli sprzedawać 

więcej. Pracowałem w kilku firmach, w których niektórzy pracownicy byli tylko na pensjach, a niektórzy 

na pensję plus prowizja. Bez wyjątku znacznie lepszą sprzedaż osiągnięto od osób otrzymujących 

wynagrodzenie plus prowizję. Rzeczywistość jest taka, że ludzie są na ogół o wiele bardziej 

zainteresowani własnym dobrobytem finansowym niż finansowym dobrobytem firmy, w której pracują 

- to ludzka natura. Jeśli potrafisz skonstruować zachętę finansową dla swoich pracowników w oparciu 

o ich wyniki, możesz być zaskoczony wzrostem sprzedaży. 

2. Uznanie .Wdrożenie programu pracownika miesięcznego. Jeśli Twoja firma nie ma takiego programu 

doceniania, pomyśl o jego zainicjowaniu. Badania często pokazują, że ludzie chcą czuć się ważni. 

Możesz to zrobić, dziękując za dobrze wykonaną pracę. Jeśli możesz zaoferować jakąś nagrodę, tym 

lepiej. Jeszcze raz spójrz na duże firmy, takie jak McDonald's. Ilekroć wchodzisz na drzwiach znajduje 

się zdjęcie pracownika miesiąca na wysokim profilu. Wyobraź sobie, jak dumny będzie ten członek 

personelu. Widziałem firmy oferujące wspaniałe nagrody dla wybitnego pracownika. Bardzo duży 

hotel, który znam, oferuje najlepszy parking w budynku dla pracownika miesiąca. To jest ich do 



wykorzystania przez miesiąc ,ich nagrody. Inna oferuje pracownikowi miesiąca wybór zmian na cały 

miesiąc. Niektóre firmy oferują pakiety pielęgnacyjne obejmujące masaże, strzyżenie, manicure itp. dla 

pracownika miesiąca. Kluczem do oferowania skutecznych nagród uznania jest dostosowanie ich do 

potrzeb Twojej firmy. Coś tak małego jak kilka biletów do kina lub pudełko czekoladek w 

podziękowaniu może naprawdę przejść długą drogę. 

3. Odpowiedzialność Wielu pracowników motywuje zwiększanie swojej pozycji w firmie. Zwiększona 

odpowiedzialność jest często głównym motywatorem. Niestety, większość ludzi biznesu spędza pół 

dnia pracy, próbując odciążyć swoje obowiązki, aby zmniejszyć stres. Z tego powodu często 

zapominają, że wielu ich pracowników może tęsknić za dodatkową odpowiedzialnością. Często 

widziałem, jak przeciętny członek personelu rozkwitał w kluczowego członka personelu, gdy 

powierzono mu odpowiedzialność. Jeśli ktoś wykonuje dobrą robotę i zasługuje na uznanie, nadaj mu 

tytuł. Ludzie kochają tytuły i dodatkowe poczucie odpowiedzialności, które ze sobą niosą. Zamiast 

pracownika sprzedaży, być może podniesie go do rangi starszego kierownika sprzedaży. W ostatnich 

latach tytuł „Dyrektora” stał się bardzo popularny. Większe firmy mają „Dyrektora Sprzedaży i 

Marketingu”, „Dyrektora Operacyjnego” i „Dyrektora Administracyjnego”. Jeśli Twoi pracownicy będą 

zadowoleni, sprzedają więcej i zaoferują lepszą obsługę Twoim klientom. Każdy wygrywa. 



039. Odbierz koszt połączenia 

Numery bezpłatne (gdzie płacisz za połączenie przychodzące) nie są drogie i sugeruję, aby każda firma, 

która chce rozszerzyć działalność na większy region geograficzny, powinna natychmiast zorganizować 

tę usługę. Rzeczywisty numer można połączyć z dowolną istniejącą linią, a otrzymasz comiesięczne 

zestawienie określające, ile połączeń otrzymał bezpłatny numer telefonu i skąd pochodziły. Koszt 

ustanowienia tej usługi może się różnić. Z mojego doświadczenia wynika, że firmy telekomunikacyjne 

są w dzisiejszych czasach dużo bardziej chętne do negocjacji, więc warto poprosić o specjalną cenę lub 

jednorazową zniżkę. Gdy już masz numer , nie bój się go wręczać i dawać swoim klientom - w końcu do 

tego służy. Wydrukuj go na swoich broszurach, wizytówkach, wszędzie. Dzięki temu Twoja firma 

wygląda bardzo profesjonalnie i sprawia wrażenie, że dbasz o swoich klientów na tyle, by płacić za ich 

rozmowy telefoniczne. Mówiąc prościej, wyobraź sobie, że potencjalny klient patrzy na dwie reklamy 

- jedną a Twojej firmy, a drugą konkurencji. Obie firmy będą wymagały połączenia międzymiastowego 

o najdroższej porze dnia. Jeśli masz numer darmowy, a konkurencja nie, mocno wierzę, że klient 

zadzwoni do Twojej firmy. Numery faksowe działają dokładnie tak samo jak numery telefoniczne. Jest 

to doskonały sposób na zachęcenie klientów do pozostawania w kontakcie i dalszego faksowania tych 

rezerwacji. Jeśli Twoja firma w dużym stopniu polega na przesyłaniu faksów w przypadku zamówień, 

poświęć kilka chwil na poważne rozważenie uzyskania numeru faksowego. Być może masz obecnych 

klientów, którzy dają ci wiele korzyści, a wszyscy są wysłani faksem. Wyobraź sobie, jak czuliby się, 

gdybyś wysłał im list z podziękowaniami, mówiący, jak bardzo doceniasz ten biznes. Jako sposób na 

okazanie swojej wdzięczności, od teraz zapewniasz im numer faksowy, dzięki czemu ich koszty 

komunikacji zostaną znacznie obniżone. Byłbym pod wrażeniem, gdyby ktoś złożył taką ofertę mojej 

firmie. Dodatkowa działalność, którą możesz wygenerować, wykazując inicjatywę w takiej sytuacji, z 

nawiązką zrekompensuje dodatkowe koszty związane z liniami faksowymi lub telefonicznymi. A jeśli 

twój rachunek jest wysoki, wyobraź sobie zamówienia, które przychodzą.  

Każdy chce czuć się ważny jako klient. W tym szybko rozwijającym się świecie różnica między sukcesem 

a porażką polega na obsłudze klienta. 

040. Idealny prezent dla niezdecydowanego klienta 

Większość dużych firm sprzedaje bony upominkowe. Ułatwia to zakup ogólnego prezentu i umożliwia 

odbiorcy końcowemu bonu podarunkowego zakup dokładnie takiego produktu, jaki chce. Istnieje wiele 

opcji, jeśli chodzi o produkcję własnych bonów upominkowych. Jeśli masz pod ręką komputer, stwórz 

własne i wydrukuj je na ładnym papierze. Możesz również kupić wstępnie wydrukowane bony 

upominkowe w większości większych sklepów papierniczych, w których po prostu wpiszesz dane 

swojej firmy i kwotę bonu. Inną opcją, jeśli okażą się skuteczne, jest zaprojektowanie i wydrukowanie 

własnej. Jeśli zdecydujesz się oferować bony upominkowe, ważne jest, aby poinformować swoich 

klientów, aby się zarejestrowali, wyślij ulotkę do stałych klientów lub umieść ulotkę w każdej torbie lub 

paczce, która opuszcza Twój sklep. Nie ma sensu oferować bonów upominkowych, jeśli Twoi klienci o 

nich nie wiedzą. Kolejnym rozszerzeniem tego pomysłu jest ogólny bon upominkowy, który jest 

akceptowany w więcej niż jednej firmie. Często to robią centra handlowe. Kupon podarunkowy można 

kupić w dowolnym sklepie, a osoba otrzymująca bon może zrealizować w dowolnym sklepie w 

centrum. Koordynacja może być nieco skomplikowana, ale zwiększa atrakcyjność kuponu, ponieważ 

klient otrzymujący prezent może dokonywać zakupów w wybranym przez siebie sklepie (lub sklepach). 

Jedno słowo przestrogi dla bonów upominkowych , są jak pieniądze, więc upewnij się, że nie zostawiasz 

ich bez zabezpieczenia. Umieść również jakiś kod na kuponach, aby wiedzieć, że są autentyczne. 

Numerowane kupony umożliwiają śledzenie, kto dokonał zakupu i kto zrealizował kupony. 

041. Nie utrudniaj ludziom dawania Ci pieniędzy 



W tych technicznych dniach naprawdę nie ma powodu, aby nie akceptować wszystkich głównych kart 

kredytowych, a w większości przypadków EFTPOS. Wiele osób decyduje się na opłacenie wszystkich 

swoich rachunków kartą kredytową, a następnie spłatę tej kwoty w całości na koniec miesiąca. Dla 

wielu jest to doskonały sposób na gromadzenie punktów dla osób często podróżujących bez 

konieczności latania samolotem, a dla innych jest to sposób na zmniejszenie spłat kredytu 

hipotecznego. Czy tracisz dobry biznes tylko dlatego, że nie oferujesz wystarczających opcji płatności? 

Kolejnym ważnym punktem jest reklamowanie faktu, że będziesz przyjmować płatności przez telefon. 

Jeśli o tym nie wspomnisz, ludzie mogą nie pytać. Jeśli bierzesz czeki osobiste, również to zareklamuj. 

Ułatw ludziom współpracę z Tobą. 

042. Ułatw życie rodzicom - zadbaj o ich dzieci 

Wiodące na świecie sieci fast foodów z pewnością mają ten pomysł pod kontrolą. Restauracje 

McDonald's szybko stały się placami zabaw z dołączoną restauracją. Rodzice mogą zabrać swoje dzieci 

do McDonald's i nie tylko wszyscy są karmieni, ale także dobrze się bawią. Co za genialny pomysł. 

Spójrz, jak Twoja firma może stać się bardziej przyjazna dzieciom. Umieszczenie małego placu zabaw 

może wydawać się kosztownym pomysłem, ale ostatecznie koszty mogą zostać zrekompensowane 

przez wzrost biznesu. Cateringiem dla dzieci może być wszystko, od telewizji po dmuchany zamek lub 

zabawki w kojcu. Podobnie jak wszystkie pomysły marketingowe, sugeruję, abyś zaspokajał potrzeby 

dzieci zgodnie z własnym budżetem. Jeśli zaczniesz się rozglądać, zobaczysz, że coraz więcej firm 

przyjmuje postawę „catering dla dzieci”. Zauważyłem, że jest używany w klubach, restauracjach, 

teatrach, centrach handlowych, domach towarowych, sklepach meblowych i sklepach z artykułami 

elektrycznymi. Dlaczego nie wymyślić taniej kolorowanki dla dzieci odwiedzających Twoją firmę. 

Pamiętasz pakiety dla dzieci, które rozdają linie lotnicze? Ta sama zasada może mieć zastosowanie do 

wielu innych przedsiębiorstw. Firma produkująca statki wycieczkowe, opracowała pakiet dla dzieci, 

który zawierał rozgwiazdę, naklejki z rybami, linijkę, kredki do kolorowania i książeczkę do kolorowania, 

którą wręczano wszystkim dzieciom, które wchodziły na pokład. Pamiętaj, że jest wielu potencjalnych 

klientów, którzy mają dzieci i czasami muszą zabrać je na zakupy. Zostań liderem rynku i zadbaj o dzieci 

w swojej branży, zanim zrobi to konkurencja, a otrzymasz korzyści. Istnieją obecnie sklepy, kawiarnie i 

restauracje, które otwarcie wyświetlają w swoich oknach napisy reklamujące, że są „przyjazne 

karmieniu piersią” i że matki karmiące są mile widziane. Każda matka z dzieckiem w domu z radością 

powitałaby ten znak, który po raz kolejny zachęca rodziców do biznesu, zamiast ich odstraszać. W wielu 

krajach istnieją sklepy, które obsługują nawet zwierzęta, więc jeśli ludzie wyprowadzają psa na spacer 

i zdecydują się na zakupy, jest specjalny pokój dla zwierząt z jedzeniem i wodą, zabawkami do zabawy, 

a nawet klatkami dla bardziej aspołecznych zwierząt. Właściciele zwierząt mogą robić zakupy w 

wolnym czasie, wiedząc, że mała „Lassie” jest pod dobrą opieką. 



043. Im pogrubiony nagłówek, tym śmielsza odpowiedź 

Nagłówek to wszystko, jeśli chodzi o tworzenie broszur, ulotek czy reklam do gazet i czasopism. 

Dziewięćdziesiąt procent czasu poświęconego na przygotowanie reklamy lub ulotki należy poświęcić 

na planowanie nagłówka. Jeśli nie przyciągniesz uwagi w ciągu kilku sekund, zmarnowałeś swój czas i 

pieniądze. Nagłówek musi być duży, pogrubiony i łatwy do odczytania i zrozumienia. Częstym błędem 

w przypadku większości reklam jest to, że osoba tworząca reklamę umieszcza około pięciuset słów w 

przestrzeni wizytówki. W dzisiejszych czasach konsumenci są zajęci. Konkurencja jest ogromna, a 

reklamy muszą przede wszystkim przykuć uwagę potencjalnego klienta, a dopiero potem przeczyta 

informacje zawarte w broszurze lub reklamie. Sposobem na przyciągnięcie uwagi jest nagłówek. Niech 

będzie krótki, ostry i słodki. Za każdym razem, gdy planujesz reklamę lub wydajesz ulotkę, poświęć kilka 

minut na przejrzenie ogólnokrajowej gazety i przyjrzenie się reklamom zrobionym przez gigantyczne 

korporacje. Postaraj się przezwyciężyć potrzebę umieszczania zbyt dużej ilości tekstu w materiałach 

promocyjnych i sprawić, by nagłówek naprawdę się wyróżniał. Aby uzupełnić duże, pogrubione 

nagłówki, musisz zostawić dużo miejsca wokół nagłówka, aby upewnić się, że się wyróżnia. Inne stare 

powiedzenie mówi, że biała przestrzeń się sprzedaje. Chociaż są tacy, którzy mocno wierzą, że reklamy 

wypełnione tekstem mogą działać, moje doświadczenie pokazuje, że częściej im się to udaje, niż im się 

udaje. Proponuję założyć notatnik dla reklam, które przykują twoją uwagę. Wytnij je i użyj ich zasad 

następnym razem, gdy będziesz tworzyć reklamę lub ulotkę. 

044. Tworzenie pierwszej broszury 

Materiały promocyjne są ważnym elementem każdej strategii marketingowej - odzwierciedlają Twoją 

firmę, a klienci często decydują, czy będą korzystać z konkretnej firmy, po prostu patrząc na broszurę 

firmy. Broszury mogą się różnić, od jednostronicowych jednokolorowych ulotek po kolorowe, 

błyszczące broszury w stylu magazynu. Wszystko zależy od Twojego budżetu i końcowego 

przeznaczenia, dla którego broszura jest produkowana. Oba style mogą być bardzo skuteczne. Ulotki 

jednostronicowe mogą mieć wiele zastosowań. Jeśli nie masz pewności, jak zrobić broszurę, pierwszym 

krokiem jest podjęcie decyzji, jaki rodzaj materiałów promocyjnych Ci się podoba. Miej oczy otwarte i 

kiedy tylko zobaczysz broszurę, która Ci się podoba, weź kopię i schowaj ją. Kiedy znajdziesz taki, który 

naprawdę Ci się podoba, zanieś go do grafika i powiedz mu, że chcesz broszurę podobną do tej. 

Właściwy proces produkcji i projektowania broszury mogą być wykonywane przez wydawców 

komputerowych i projektantów graficznych. Oto kilka prostych wskazówek, których należy 

przestrzegać: 

• Aby znaleźć grafika, poproś innych współpracowników biznesowych o rekomendację. Poproś o próbki 

ich pracy. 

• Rozejrzyj się i porównaj ceny. 

• Uzgodnij cenę przed rozpoczęciem pracy, tak abyś był w 100 procentach świadomy wszystkich 

związanych z tym kosztów. 

• Upewnij się, że w materiałach promocyjnych używasz dobrej jakości zdjęć. 

• Używaj najlepszego papieru, na jaki Cię stać. Grubszy papier nie zwiększa znacząco kosztów druku, 

ale efektem końcowym jest broszura wyższej jakości. 

Warto omówić ostatni punkt. Ważny jest rodzaj papieru, na którym drukowana jest Twoja broszura. 

Nazywa się to zapasem. Im grubszy materiał, tym lepsza jakość broszury. Koszt nie wzrasta znacznie, 

jeśli chodzi o zwiększenie zapasów. Ilekroć otrzymujesz wycenę na drukowanie broszur, zawsze 

otrzymujesz dodatkowe ceny za opcję zwiększenia zapasów. Najważniejsza jest okładka każdej 



broszury. Jeśli nie zainspiruje potencjalnych klientów do podniesienia jej lub przeczytania, oznacza to, 

że zmarnowałeś swoje pieniądze. W miarę możliwości używaj zdjęć i ogranicz pisanie do minimum. 

Pokaż wstępną wersję broszury kilku przyjaciołom, aby uzyskać ich opinię. Łatwo podejść zbyt blisko 

broszury, co bardzo utrudnia obiektywizm. Pokazywanie innym osobom podkreśli również wszelkie 

błędy ortograficzne lub inne błędy, które łatwo przeoczyć, gdy przeczytasz fragment sto razy. Jedną z 

najważniejszych wskazówek, których nauczyłem się podczas produkcji dużej ilości materiałów 

drukowanych, jest to, aby zawsze przespać się z nimi przed wysłaniem ostatecznej pracy do druku. 

Spójrz na dzieło sztuki, gdy jesteś wypoczęty i zrelaksowany, a nie pod koniec szalonego dnia, kiedy 

spieszysz się, aby zabrać pracę do poduszki powietrznej i do ostatniego samolotu. Wydrukowany błąd 

będzie trwał wiecznie i tak naprawdę dzień tu czy tam rzadko ma tak duży wpływ na termin. Zostaw 

sobie dużo czasu, aby upewnić się, że nie jesteś pod presją, jeśli chodzi o produkcję materiałów 

promocyjnych. 

045. Sporządź broszurę informacyjną do rozdania klientom 

Niedawno zwróciła się do mnie duża firma budowlana, aby opracować pomysł marketingowy, który 

mogliby wykorzystać do promowania swoich nowych usług związanych z konserwacją budynków i 

pracami inspekcyjnymi. Podczas spotkania, które trwało 30 minut, cały czas musiałem się zatrzymywać 

i zadawać pytania techniczne dotyczące terminologii branży budowlanej. Byłem zafascynowany 

przepisami rządowymi dotyczącymi prac konserwacyjnych i inspekcji budowlanej oraz kosztami 

ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości. Wtedy przyszło mi do głowy, że większość ludzi byłaby 

błogo nieświadoma faktu, że obszerna konserwacja może zaoszczędzić fortunę, nawet na rodzinnym 

domu. Zasugerowałem, aby przygotowali broszurę informacyjną dotyczącą utrzymania domu w 

prostym, łatwym do przeczytania i zrozumiałym języku. Kiedy została napisana, kopie można było 

rozdawać każdemu. Ta broszura okaże się bardzo pouczająca dla osoby, która chce chronić swoją 

największą inwestycję. Firma budowlana może promować swoje usługi w broszurze, w wyniku czego 

potencjalni klienci otrzymują dobrą literaturę dostarczaną bezpłatnie przez firmę, która może 

rozwiązać wszystkie ich problemy związane z konserwacją. Po raz kolejny tę koncepcję można 

dostosować do praktycznie każdej branży. Elektrycy mogliby przygotować broszurę informacyjną na 

temat konserwacji sprzętu AGD, miejscowy ogrodnik broszurę o pielęgnacji roślin doniczkowych, 

miejscowy rzeźnik przekazałby przepisy na gotowanie ich produktów (większość już to robi) i tak dalej. 

Jeśli broszura jest zbyt zniechęcająca, możesz przygotować jednostronicową ulotkę zawierającą 

odpowiedzi na dziesięć najczęściej zadawanych pytań dotyczących konkretnego produktu lub usługi. 

Zareklamuj nazwę swojej firmy na dole ulotki i przekaż ją wszystkim odwiedzającym Twój sklep. 

Pamiętaj, aby była prosta, pouczająca i łatwa do przeczytania i nie wstydź się wywieszać flagę swojej 

firmy w broszurze - w końcu za to zapłaciłeś. 

046. Zawsze bądź przygotowany na rozdanie broszury 

Zawsze trudno mi zrozumieć, kiedy spotykam kogoś, kto nie ma przy sobie wizytówki ani broszury 

firmowej. Jedyną wymówką jest to, że jesteś na desce surfingowej gdzieś poza Maui (ale zapalony 

biznesmen prawdopodobnie miałby wodoodporne wizytówki tylko w takiej sytuacji). Niektórzy 

przedsiębiorcy niemal wstydzą się wywieszać własną flagę i opowiadać zupełnie obcym ludziom o 

swojej działalności. Częścią posiadania lub prowadzenia firmy jest jej marketing, a jednym z najlepszych 

sposobów na marketing jest rozmowa z ludźmi. Rozmawiałem z zupełnie nieznajomymi, stojąc w 

kolejce i zanim się zorientujesz, mówią mi, że są właścicielami dużej firmy i potrzebują firmy 

marketingowej, która wykona dla nich jakąś pracę. Zawsze noszę wizytówki, broszury i wszystko inne, 

co może mi pomóc w rozwijaniu biznesu. Pudełko zostaw w bagażniku samochodu. Załaduj swoją 

teczkę - nigdy nie wiesz, kogo spotkasz. Zostaw broszury w domu na wypadek, gdyby ktoś przyszedł na 

kolację i chciał przekazać informacje o Twojej firmie przyjacielowi lub koledze. Zawsze bądź 



przygotowany na skorzystanie z sytuacji, która może przynieść Ci więcej biznesu. Nie oznacza to, że 

musisz zacząć prześladować ludzi, ale oznacza to, że zawsze powinieneś być przygotowany na 

nieoczekiwaną okazję do sprzedania się. Jak często słyszysz pytanie: „Jak zarabiasz na życie?”. Nie 

wstydź się promować swojej firmy wśród zupełnie obcych osób – w końcu każdy klient zaczyna jako 

zupełnie obcy. 

047. Buduj wiarygodność dzięki referencjom zadowolonych klientów 

Referencje to wypowiedzi Twoich klientów mówiące o tym, jak świetna jest Twoja firma. Są bardzo 

dobrymi narzędziami marketingowymi i powinny być używane w materiałach promocyjnych wszędzie 

tam, gdzie to możliwe. Kiedy kończymy duży projekt, standardową procedurą jest poproszenie klienta 

o referencje. Prosimy ich, aby byli szczerzy i opowiedzieli nam o dobrych i złych stronach w kontaktach 

z nami. Czekamy na wszelkie sugestie dotyczące ulepszenia naszych usług. To rodzaj podsumowania. 

Na szczęście większość naszych referencji jest doskonała i pokazujemy je potencjalnym klientom, 

którzy myślą o skorzystaniu z naszych usług. Bez wątpienia te referencje pomagają wygenerować 

większość naszej pracy. To, czego szukasz w referencji, to komentarze, które podkreślają, że Twoja 

firma jest renomowana, profesjonalna, rzetelna i uczciwa. Korzystając z referencji w swoich 

drukowanych materiałach, zawsze podawaj imię i nazwisko oraz skąd pochodzi dana osoba. Jeszcze 

bardziej pomocne są kopie listów nadesłanych przez zadowolonych klientów. To niesamowite, jak 

wiele firm ma skrzynki pełne listów od klientów mówiących o tym, jacy są wspaniali, ale nigdy ich nie 

używają. Nie twórz własnych referencji i jeśli to możliwe, skontaktuj się z osobą dostarczającą 

referencje aby sprawdzić, czy można go użyć w materiałach promocyjnych. Świetnym sposobem na 

zdobycie referencji od klientów jest księga gości na ladzie. Świadectwa powinny być zawsze używane 

w reklamie, a najmilszą rzeczą w nich jest to, że są całkowicie bezpłatne; wszystko, co musisz zrobić, to 

zapewnić dobrą obsługę i poprosić klientów o kilka słów. 

Przykładowa opinia: 

101 sposobów na promocję Twojej firmy pomogło mi zmienić mój biznes. Zawarte w nim informacje 

są istotne, aktualne i bardzo łatwe do wdrożenia. Uważam, że twoja książka jest świetna i każdy 

właściciel małej firmy powinien mieć kopię”. 

Pan Jan Doe, Rolnik, Polska 

Korzystaj z referencji tak często, jak to możliwe. Umieść je w swoich reklamach, na ulotkach, w 

broszurach, a nawet na ścianie biura. 

048. Rozpocznij swój własny newsletter 

Innym świetnym pomysłem jest założenie własnego biuletynu. Jeśli masz dobrą bazę danych byłych 

klientów, dlaczego nie poświęcić czasu na tworzenie biuletynu raz w miesiącu lub raz na kilka miesięcy, 

aby informować klientów o tym, co dzieje się w Twojej firmie i branży. Widzę setki firm, które mogłyby 

naprawdę skorzystać na tego rodzaju promocji, ale rzadko to robią, ponieważ zbyt trudno jest wymyślić 

nowe pomysły i nakłonić kogoś do ich napisania. Pamiętaj, że biuletyny są dokładnie tym - krótkim 

listem z wiadomościami. Nie muszą to być dzieła sztuki ani pięćdziesiąt stron, ale aby odnieść sukces, 

potrzeba kilku elementów: 

1. biuletyny muszą być dobrze rozplanowane i łatwe do odczytania; 

2. potrzebują kilku zdjęć lub rysunków liniowych; 

3. muszą wychodzić regularnie; 



4. informacje muszą być odpowiednie i dokładne; 

5. pismo musi być ciekawe; 

6. staraj się być lekki i pełen humoru; 

7. artykuły powinny być krótkie i na temat; oraz 

8. zachęcać ludzi do zamieszczania artykułów do biuletynu. 

Firma sprzedająca sprzęt wędkarski rozpoczęła comiesięczny biuletyn i nie mogłem się doczekać, aż 

nadejdzie co miesiąc. Zawierał doskonałe informacje, które były bardzo istotne. Biuletyn wędkarski 

zawierał zdjęcia najlepszych połowów w tym miesiącu, krótki przegląd produktów nowych wędek i 

kołowrotków, artykuł jednego z pracowników na temat przynęty, wykresy pływów na następny 

miesiąc, reklamy czarterów wędkarskich i harmonogram każdej telewizji kiedy  wędkarskiej programy 

będą emitowane w przyszłym miesiącu. Co za wspaniały biuletyn. Wisienką na torcie było 

sponsorowanie biuletynu przez producenta sprzętu wędkarskiego, który pokrył wszystkie koszty w 

zamian za reklamę. Ilość biznesu wygenerowana przez tę prostą procedurę była niezmierzona. Być 

może Twoja firma może skorzystać na spersonalizowanym biuletynie. Porozmawiaj z wydawcą 

komputerowym i ustal cenę za publikowanie biuletynu raz w miesiącu. Wydrukuj go na drukarce 

laserowej na ładnym papierze i zacznij go wysyłać. Zapytaj swoich klientów, czy im się podoba i opracuj 

newsletter na podstawie ich opinii. Spróbuj nakłonić dostawców do pokrycia kosztów. Jeśli nie wiesz 

od czego zacząć, spróbuj znaleźć newsletter, który Ci się podoba i sprawdź, czy potrafisz dostosować 

go do swoich potrzeb. Ważną wskazówką jest, aby uważać na nadmierne poświęcanie czasu. Lepiej jest 

robić biuletyn co trzy miesiące religijnie, niż mówić, że będziesz go wydawać co miesiąc, a potem nie 

będziesz mógł tego zrobić z powodu innych zobowiązań lub braku informacji. 

049. Sprytny materiał promocyjny nie kosztuje więcej 

Jeden z najlepszych pomysłów marketingowych, jakie widziałem, dotyczył motelu. Znak „Nie 

przeszkadzać” był sponsorowany przez lokalną pizzerię na wynos. Oczywiście dostarczyli motelowi 

znaki bezpłatnie. Były bardzo profesjonalne i kolorowe, a numer usługi dostawy do domu był wyraźnie 

widoczny. Być może Twoja firma może oferować ten sam rodzaj produktu w lokalnym motelu. Może 

to być wszystko, od firmy taksówkowej po salon kosmetyczny. Skontaktuj się z dowolnymi motelami w 

Twojej okolicy i porozmawiaj z nimi. Nawet jeśli nie chcą szyldów na drzwi, mogą mieć kompendium 

informacji lokalnych, w którym można bezpłatnie umieścić broszurę lub ulotkę. Firmy telewizji 

kablowej opracowały podobny pomysł z kartą, która pasuje do klamki drzwi i przekazuje wiadomość, 

że zadzwonili, aby omówić podłączenie kabla, ale nikogo nie było w domu. Być może mógłbyś 

zastosować podobny pomysł marketingowy do swojej firmy. Podstawowym przesłaniem jest to, że 

sprytne pomysły wyróżniają się i przynoszą rezultaty. Pomyśl o swoim marketingu, staraj się być inny i 

bądź o krok przed konkurencją. 

050. Jak zawsze być pod nosem swoich klientów 

Sprytnym pomysłem, który zaczyna być szeroko stosowany, jest drukowanie bloków wiadomości jako 

darmowych upominków dla klientów lub potencjalnych klientów. Te bloki wiadomości zawierają 

reklamy dotyczące Twojej firmy, wyszczególniające asortyment produktów i usług oraz dane 

kontaktowe. Firma poligraficzna, rozdaje bloki wiadomości telefonicznych. Na notatniku drukarz ma 

swój numer telefonu i małą listę zawierającą rodzaje produkowanych przez nią produktów. Każde biuro 

używa bloczków wiadomości, a drukarka sprytnie sprawiła, że bloczki są łatwe do odczytania, 

samogazujące i zawierają około stu wiadomości. Za każdym razem, gdy ktoś w biurze przyjmuje lub 

przekazuje wiadomość, firma poligraficzna otrzymuje ekspozycję. Jeśli zdecydujesz się zrobić coś 



takiego, zawsze upewnij się, że jest to dobrej jakości i praktyczne w użyciu. Przekaz swojej firmy 

powinien być zwięzły i subtelny. Większą wersją bloku wiadomości jest planer na biurko. Są to duże 

bloczki zawierające około 50 arkuszy, na których piszesz. Zwykle mają z boku kalendarz i mnóstwo 

pustych miejsc na notatki. Są dość duże, mniej więcej wielkości sześciu połączonych ze sobą zwykłych 

arkuszy papieru. Planer na biurko jest droższą opcją, ale jest o wiele więcej miejsca na promowanie 

przekazu Twojej firmy. Stworzyliśmy dla naszych klientów wiele planerów pulpitu, a reakcja była 

doskonała. Każdy przedmiot, który będzie często używany przez klienta, musi być wart obejrzenia. Ile 

linijek i długopisów otrzymujesz, które promują różne wiadomości firmowe? Dostaję sporo i jeśli są 

dobrej jakości, zwykle ich używam. 



051. Współpracuj z innymi firmami i promuj się nawzajem 

Reklama wspólna ma wiele kształtów i form. Współpraca z innymi firmami w celu wspólnej promocji 

obu firm może być bardzo skuteczna. To sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i zwiększenie budżetu 

marketingowego. Na przykład dwa sklepy detaliczne, osiągnęły porozumienie. Jeden to sklep 

obuwniczy, a drugi to sklep z odzieżą męską. Każda firma rozdaje ulotki promocyjne drugiej każdemu 

klientowi, który dokona zakupu. Zainteresowane firmy nie są w konflikcie i obie obsługują mniej więcej 

taką samą liczbę klientów. Promocja wspólna idzie o krok dalej, gdzie klienci otrzymują 10% rabatu na 

zakupy w sklepie sąsiednim. Ten rodzaj promocji może być skuteczny. Nie ma powodu, dla którego nie 

możesz mieć wielu współpracujących partnerów marketingowych, o ile każda firma odnosi korzyści. 

Innym przykładem jest lokalne centrum handlowe, gdzie każdy, kto dokona zakupu w aptece, 

otrzymuje bon na darmową kawę cappuccino w konkretnej restauracji. Restauracja zyskuje dodatkowy 

biznes, ponieważ ludzie przychodzą, aby zrealizować swoje kupony i zostać na posiłek. Apteka dostaje 

dodatkowe interesy, bo każdy chce mieć darmową filiżankę kawy. To klasyczna sytuacja typu win-win, 

w której oba sklepy są zadowolone, a klient czuje się ważny i wyjątkowy, ponieważ ktoś poświęcił czas, 

aby zaoferować mu coś za darmo. Parki tematyczne i atrakcje turystyczne oferują specjalne karnety, w 

których jeden bilet uprawnia do wstępu do trzech lub więcej atrakcji. Kupno specjalnej przepustki ma 

przewagę kosztową, która zachęca konsumenta do zakupu przepustki all-inclusive, a zaangażowane 

firmy mogą szerzej rozłożyć budżet marketingowy, aby przyciągnąć więcej klientów. Większość firm 

mogłaby stworzyć jakiś rodzaj współpracy marketingowej. Niedawno zauważyłem reklamę, w której 

restauracja z owocami morza i targ z owocami morza stworzyły wspólną reklamę telewizyjną. 

Restauracja z owocami morza wyjaśniła, że kluczem do sukcesu była wyjątkowa jakość owoców morza, 

które kupowali na rynku owoców morza. Obie firmy są promowane za połowę kosztów. Kawiarnie 

zawsze współpracują z dostawcami kawy. Dostawca dostarcza automaty, parasole, oznakowanie, a 

nawet kubki, a kawiarnia kupuje ich kawę. Wiele restauracji współpracuje w podobny sposób z 

dostawcami wina. Reklama spółdzielcza przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym. Zawsze możesz 

współpracować z więcej niż jedną inną firmą i często zachęcam trzy lub cztery firmy, które nie są w 

konflikcie ze sobą, do współpracy w celu promowania swoich usług. To sprawia, że ich budżety 

marketingowe idą znacznie dalej i wzbudza większe zainteresowanie klientów. Reklamę spółdzielczą 

ogranicza tylko wyobraźnia. Zawsze szukaj nowych sposobów współpracy z innymi firmami, które 

przyniosą korzyści wszystkim zaangażowanym. 

052. Optymalne wykorzystanie reklam Yellow Pages 

Reklama Yellow Pages jest bez wątpienia bardzo skuteczna. Większość firm musi znaleźć się w Yellow 

Pages, ale wiele z nich nie chce zamieścić reklamy w tej publikacji. Znam wiele firm, które reklamują 

się tylko w Yellow Pages – to cały ich budżet marketingowy. Jeśli tak jest, musisz mieć pewność, że to 

zadziała. Większość ogłoszeń w Yellow Pages jest składana w pośpiechu, często trudna do odczytania, 

a czasem myląca. Po pierwsze, jeśli zamierzasz podjąć wysiłek i wydatki związane z umieszczeniem 

reklamy w Yellow Pages, zapłać dodatkowe pieniądze i poproś grafika, aby zaprojektował reklamę. 

Spraw, by był łatwy do czytania i miał dobry nagłówek. Jeśli to możliwe, dołącz zdjęcie osoby (badania 

pokazują, że reklamy z ludźmi mają znacznie wyższy wskaźnik sukcesu niż reklamy bez). Twój numer 

telefonu nie musi być ogromny – to przecież książka telefoniczna, dzięki czemu klient wie, że Twój 

numer telefonu będzie gdzieś w reklamie. Umieść szeroką ramkę wokół reklamy, zostaw dużo miejsca 

wokół wiadomości, a być może nawet zapewnij 100% gwarancję zwrotu pieniędzy, aby jeszcze bardziej 

zachęcić klienta do zadzwonienia do Ciebie. Ponadto zawsze zachęcam firmy do skorzystania z 

największej reklamy, na jaką mogą sobie pozwolić. Aby monitorować sukces swojej reklamy, możesz 

uzyskać telefon połączony z numerem unikalnym dla reklamy Yellow Pages, aby dokładnie wiedzieć, 

ile połączeń odbierasz tygodniowo. Ciągła debata na temat tego, czy wybrać kolorową reklamę, czy 



nie, zależy prawdopodobnie od Ciebie. Jeśli masz dobrą, przejrzystą reklamę z dużą ilością miejsca na 

krawędziach, nie potrzebujesz koloru. Uważam również, że dodatkowy koszt lepiej wydać na 

zwiększenie rozmiaru reklamy. Dość często słyszę, jak ludzie narzekają, że reklama nie działała. Biznes 

obwinia publikację. Dziewięć razy na dziesięć patrzę na reklamę i jest to pomieszana masa informacji, 

które są trudne do odczytania, mają za dużo kolorów i za dużo słów. Bardzo niewiele firm poświęca 

czas, aby zapytać swoich klientów, jak dowiedzieli się o swojej firmie, więc tak naprawdę nie wiedzą, 

czy ich reklamy działają, czy nie. Często przeglądam katalogi takie jak Yellow Pages i gazety, aby 

zobaczyć, jakie reklamy przyciągają moją uwagę. Możesz spróbować zrobić to samo. Jeśli wyróżnia się 

na tyle, aby przykuć uwagę, spróbuj ustalić, co sprawiło, że jest tak skuteczny. Ostatnio usłyszałem 

zabawną historię o amerykańskiej książce telefonicznej. Firma zajmująca się pizzą na wynos oferowała 

darmową pizzę każdemu, kto przywiózł reklamę innej pizzerii wyciętą z Yellow Pages. Efekt końcowy 

jest jasny  - ale jak można się spodziewać, w okolicy było kilku bardzo niezadowolonych właścicieli 

pizzerii. Chodzi mi o to, aby poświęcić dużo uwagi reklamom. Poświęć czas na zrobienie dobrej reklamy, 

a nie pospiesznego, pomieszanego bałaganu, który na pewno nie przyniesie rezultatu. Yellow Pages 

jest stosunkowo drogi, ale bardzo skuteczny dla większości firm. 

053. Bilety poproszę 

Reklama na odwrocie biletów wstępu to dobra promocja, ponieważ wszyscy zaangażowani wygrywają. 

Płacisz za wyprodukowanie biletów i być może składasz jakąś ofertę, aby zachęcić klientów do 

odwiedzenia Twojej firmy. Firma, która rozdaje bilety, wręcza je swoim klientom, zwiększając Twoje 

szanse na to, że odwiedzą Twoją firmę. Firma rozdająca bilety nie musi płacić za ich wydruk, a Twoja 

firma zostaje wystawiona na setki, a może nawet tysiące klientów. Dobrym pomysłem, który ostatnio 

widziałem, była reklama późnej kawiarni / restauracji na odwrocie biletów do kina. Aby jeszcze bardziej 

osłodzić umowę, kawiarnia oferowała bezpłatne cappuccino do każdego zakupionego kawałka ciasta. 

Ta umowa okazała się dla mnie zbyt dobra, by ją ominąć. Niektóre firmy, które korzystają z biletów 

wstępu, to między innymi parkingi, parki rozrywki, autobusy, pociągi, promy i teatry. Zadzwoń do nich 

i sprawdź, czy byliby zainteresowani oszczędzaniem pieniędzy, umieszczając reklamę na odwrocie ich 

biletów wstępu. Być może Twoja firma mogłaby skorzystać na reklamie na odwrocie tych biletów 

wstępu. 

054. Wykonanie reklamy prasowej, która działa 

Reklamy w gazetach mogą być bardzo skuteczne. Niestety mogą być również drogie, w zależności od 

publikacji. Jak każdy pomysł marketingowy, sugeruję, abyś dostosował reklamę w gazecie do swojego 

budżetu. Im większa reklama, tym większe wydają się wyniki. Reklama w gazetach jest dobra do 

promowania przedmiotów, które wymagają natychmiastowego działania. Rozumiem przez to, że klient 

czyta reklamę i może dziś coś z tym zrobić. Może to być wyprzedaż w lokalnym centrum handlowym, 

nowy film, nowy samochód, dom lub restaurację. Gazety przynoszą natychmiastowe rezultaty, dlatego 

musisz dostosować swoją reklamę, aby jak najlepiej wykorzystać tę cechę. Poniższa lista przedstawia 

sposoby na zwiększenie sukcesu w reklamach prasowych. 

1. zawsze mieć mocny nagłówek, aby przyciągnąć uwagę czytelników; 

2. projektować reklamy o nietypowych rozmiarach; 

3. ograniczyć słowa do minimum; 

4. postaraj się zostawić miejsce w ogłoszeniu; 

5. używać obramowania; 



6. daj osobie powód, aby natychmiast do Ciebie zadzwonić; 

7. używaj zdjęć tylko wtedy, gdy mają dużo kontrastowego druku - gazeta ma najniższą jakość, więc 

zachowaj ostrożność podczas używania zdjęć; oraz 

8. upewnij się, że podałeś wszystkie fakty – kto, co, kiedy, gdzie. 

Ważne jest również pozycjonowanie Twojej reklamy. Niektórzy ludzie przysięgają, że Twoje ogłoszenie 

powinno znajdować się na prawej stronie, a najlepiej na wczesnej prawej stronie (na początku gazety), 

dlatego płacisz więcej za te miejsca. Niekoniecznie się z tym zgadzam; jest to jednak kwestia prób i 

błędów. Im częściej zamieszczasz ogłoszenie, tym większe prawdopodobieństwo, że uzyskasz rezultaty. 

Postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami, a zwiększysz swoje szanse na stworzenie udanej 

reklamy w gazecie. 

055. Wykorzystanie kina do rozpowszechniania informacji 

Największą atrakcją kina z marketingowego punktu widzenia jest to, że przechodzi przez nie mnóstwo 

ludzi. Kino przyciąga klientów o dochodach rozporządzalnych i wiele innych firm również musi 

przyciągnąć tych klientów. Reklamy, które oglądamy przed filmem, zyskują na popularności. Wizerunek 

reklamy kinowej znacznie się poprawił w ciągu ostatnich kilku lat, dzięki nowemu wyglądowi reklam 

wyprodukowanych przez najnowocześniejszych grafików. Jedną z najlepszych cech reklamy kinowej 

jest to, że możesz wybrać filmy, w których chcesz się pojawić. Umożliwia to dotarcie do określonej 

grupy odbiorców, którą dany film mógłby przyciągnąć. 

Jak większość reklam, koszty podlegają negocjacji. Kluczem do sukcesu jest dobre rozmieszczenie 

reklam i dobry obraz wizualny. Jestem głęboko przekonany, że aby zostać zapamiętanym, naprawdę 

trzeba być zabawnym lub złożyć rewelacyjną ofertę z tego typu reklamą. Firmy, które znajdują się blisko 

kina, mogą najwięcej skorzystać na reklamie kinowej. Szczególnie polecane są restauracje oferujące 

bilety na filmy i posiłki. Widzowie filmowi zwykle należą do grupy wiekowej 15–35 lat. Jeśli Twój rynek 

docelowy (potencjalni klienci) są w tym przedziale wiekowym, Twoja firma może skorzystać na 

reklamie kinowej. Innym sposobem na promocję swojego biznesu w kinie jest zorganizowanie 

premiery nowego filmu. Twoja firma kupuje prawa do tego filmu i możesz zaprosić na premierę tyle 

osób, ile fizycznie zmieści się w kinie. Pamiętam, że kilka lat temu lokalna firma zajmująca się 

zwalczaniem szkodników zaprosiła mnie na premierę filmu Arachnofobia. Mieli swoje transparenty w 

całym kinie, a wychodzącym ludziom rozdawali ulotki. To świetny sposób na dotarcie do około 400 

osób i cieszenie się świetną reklamą szeptaną. Dlaczego nie zadzwonić do lokalnego kina, aby 

sprawdzić, czy oferuje podobne promocje? 

056. Stworzenie taniej reklamy telewizyjnej, która działa 

Reklama telewizyjna może być droga, ale ze wszystkich głównych mediów może przynosić najlepsze 

rezultaty w bardzo krótkim czasie. Wyprodukowaliśmy reklamy telewizyjne, które kosztowały 75 000 

dolarów, a niektóre kosztowały 200 dolarów. Oba mają bardzo różne zastosowania, ale obydwa są 

równie skuteczne. Kluczem do sukcesu w reklamie telewizyjnej jest produkcja dobrej reklamy i 

umieszczanie reklam w odpowiednich przedziałach czasowych. Najważniejszą kwestią do zapamiętania 

jest decyzja, jaką wiadomość chcesz przekazać i trzymaj się jej. Zbyt wiele firm próbuje powiedzieć za 

dużo, pozostawiając klientów zdezorientowanych co do tego, co powinni zrobić dalej. Ludzie mają 

tendencję do wyłączania się i ignorowania słabych reklam. Niektóre z kluczowych punktów, które 

należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu skutecznej, niskobudżetowej reklamy telewizyjnej, obejmują: 

• Zaplanuj reklamę tak, aby wyglądała jak opowieść. Miej początek i koniec. 



• Zdecyduj się na trzy lub cztery kluczowe punkty, które chcesz przekazać. 

• Staraj się być dowcipny. Tanie reklamy są w porządku, jeśli są zabawne. 

• Upewnij się, że ludzie wiedzą, gdzie znaleźć Twoją firmę. 

• Powiedz ludziom oglądającym Twoją reklamę, dlaczego powinni kupić coś od Twojej firmy. 

• Przetestuj reklamę przed jej wyemitowaniem, pokazując ją znajomym i współpracownikom. 

• Zaakceptuj fakt, że niektórzy ludzie nigdy nie powinni stać przed kamerą. 

Stacje telewizyjne dysponują wszystkimi niezbędnymi pracownikami, aby pomóc Ci wyprodukować 

własną reklamę. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że odniesiesz znacznie większy sukces, jeśli 

będziesz miał ogólne pojęcie o tym, czego chcesz, zanim zaczniesz. Po zapłaceniu za reklamę 

telewizyjną jesteś jej właścicielem. Możesz wziąć kopię i odtworzyć ją w dowolnej stacji telewizyjnej. 

Ta polityka może różnić się w zależności od stacji, więc upewnij się, że została wcześniej wyjaśniona. 

Reklamy telewizyjne mają ograniczony żywot. Chociaż byłoby idealnie, gdyby co kilka miesięcy tworzyć 

nowe, bardzo niewiele firm mogło sobie na to pozwolić. Spójrz na maksymalny okres przechowywania 

reklamy na 12-18 miesięcy. Nie dłużej niż to, a wyrządzisz swojej firmie więcej szkody niż pożytku. Jeśli 

chodzi o umieszczanie reklam, ważne jest, aby pamiętać, aby emitować je tak często, jak możesz sobie 

pozwolić w krótkich seriach. Oznacza to, że lepiej, aby Twoja reklama była emitowana siedem razy w 

ciągu jednej nocy niż raz dziennie przez siedem dni. Nazywa się to częstotliwością. Reklamy telewizyjne 

działają ze względu na ich powtarzalność. Często można negocjować ze stacjami telewizyjnymi 

specjalne stawki. Pamiętaj, że za reklamy emitowane w popularnych programach telewizyjnych 

zapłacisz więcej, ale też dotrzesz do znacznie większej liczby widzów. Reklama telewizyjna może 

przynieść świetne rezultaty, ale jeśli nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby zrobić dobrą reklamę 

i emitować ją wystarczająco często, aby ludzie ją zauważyli, zapomnij o niej i przejdź do innych 

pomysłów. 

057. Reklama w autobusie wewnątrz i na zewnątrz 

Reklama na autobusach jest bardzo popularna, zwłaszcza w dużych miastach. Większość 

reklamodawców to duże firmy krajowe i organy rządowe. Badania pokazują, że ten rodzaj głośnej 

reklamy jest bardzo skuteczny i zgodnie z naszą zasadą „jeśli jest wystarczająco dobry dla dużych firm, 

to jest wystarczająco dobry dla nas”, rozważ to jako opcję. Zaletą reklamy autobusowej jest to, że Twój 

znak jest widoczny na dużych obszarach geograficznych. Większość firm prowadzących kampanię 

reklamową autobusów rezerwuje 50 lub 100 autobusów, aby nasycić określony obszar hasłem firmy. 

W mniejszych regionach ten sam efekt można osiągnąć reklamując jeden lub dwa autobusy. Dzięki 

postępowi w technologii tworzenia znaków, tanie znaki fotograficznej jakości mogą być produkowane 

za kilkaset dolarów. Nie wszystkie firmy autobusowe chcą umieszczać reklamy na swoich pojazdach. 

Jedynym sposobem, aby naprawdę się dowiedzieć, jest zadzwonienie do nich. Mniejsze regionalne 

firmy autobusowe są zwykle dość podatne na tę koncepcję, ponieważ pomaga ona zwiększyć ich zyski 

bez żadnych nakładów finansowych. Upewnij się, że autobusy są w dobrym stanie — ładny znak na 

starym zardzewiałym autobusie nie będzie uzupełnieniem Twojej firmy. Inną kwestią, o której należy 

pamiętać, jest to, że znaki na autobusach generalnie będą się poruszać, co utrudnia ludziom czytanie. 

Ogranicz słowa do minimum, spraw, by były kolorowe i, jeśli to możliwe, zabawne. Wiele firm 

autobusowych oferuje również reklamy wewnątrz swoich pojazdów. To skuteczny sposób na dotarcie 

do określonej grupy odbiorców. Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że odbiorcy, do których dotrzesz, 

są tymi, do których chcesz. Jeśli firma autobusowa przewozi głównie dzieci w wieku szkolnym, czy są 

to Twoi potencjalni klienci? Poszczególne firmy autobusowe mogą udzielić Ci tych informacji. 



058. Rezerwacja wysokiej jakości powierzchni reklamowej w telewizji, prasie i radiu 

Rezerwacja wysokiej jakości powierzchni reklamowej jest sztuką, w której specjalizuje się wiele osób. 

Istnieją firmy, które nie zajmują się wyłącznie mediami książkowymi. Jeśli weźmiesz pod uwagę koszty 

i czas produkcji reklam, bardzo ważne jest, aby pokazać je opinii publicznej w sposób, który przyniesie 

najlepsze rezultaty. Często widzę, jak firmy spędzają miesiące na produkcji reklamy telewizyjnej, która 

kończy się wyemitowaniem dla trzech osób o drugiej w nocy. Po co zawracać sobie głowę? Za każdym 

razem, gdy zamawiasz reklamę telewizyjną, prasową lub radiową, zwykle masz do czynienia z 

przedstawicielem handlowym firmy. Dobrym pomysłem jest nawiązanie dobrych relacji z tymi 

osobami, ponieważ mogą one naprawdę pomóc Twojej firmie. Czasami małe firmy mają wrażenie, że 

ponieważ rezerwują tylko niewielką ilość mediów, nie są tak ważni jak większe firmy. To nieprawda i 

jest to część „syndromu małego biznesu” omówionego we wstępie. Głównym celem rezerwacji 

mediów jest uzyskanie jak najlepszych wyników za pieniądze, które zamierzasz wydać. Z tego powodu 

ważne jest, aby przedstawiciel mediów naprawdę dołożył wszelkich starań, aby zapewnić Ci najlepszy 

możliwy harmonogram (propozycję umieszczenia reklam) dla Twojej firmy. Jeśli uważasz, że 

przedstawiciel, którego masz, nie dba o Twoje najlepsze interesy, zadzwoń do firmy i poproś o innego 

przedstawiciela. To może być trudne, ale stawką jest sukces Twojej firmy. Jeśli zalecą harmonogram i 

to nie zadziała, nadal otrzymają zapłatę, ale możesz nie. Pierwsze pytanie, które powinien zadać każdy 

przedstawiciel handlowy w mediach, brzmi: „Do kogo próbujesz dotrzeć?”. Oznacza to po prostu, kim 

są Twoi potencjalni klienci? Jeśli nie zadają ci podobnych pytań, w jaki sposób mogą zarezerwować 

media, które dotrą do twoich klientów? Drugie pytanie, które powinni Ci zadać, dotyczy Twojego 

budżetu. Nie starają się być wścibscy, ale będą potrzebować tych informacji, aby zaplanować 

harmonogram. Wreszcie, powinni sprawdzić, jak reklamy się pojawiły, aby zobaczyć, jak poszły. Kiedy 

monitorujesz wyniki, możesz im powiedzieć. Bądź szczery i nie próbuj umniejszać sukcesu lub porażki 

kampanii. 

Im bardziej uczciwy jesteś wobec swojego przedstawiciela, tym lepiej będzie on przygotowany do 

przedstawiania pozytywnych sugestii dla Twoich reklam telewizyjnych, prasowych i radiowych. Nie 

zmuszaj się do kupowania większej ilości reklam, niż możesz sobie pozwolić, i zawsze pamiętaj, aby 

zarezerwować swoje przestrzenie, aby dotrzeć do docelowych odbiorców. 

059. Używaj tanich ogłoszeń drobnych do generowania biznesu 

Ogłoszenia drobne są stosunkowo niedrogie. Przy minimalnym koszcie możesz mieć kilka linijek i 

numer telefonu w kolumnie, która będzie czytana przez osoby zainteresowane Twoim produktem lub 

usługą. Lokalna firma kurierska reklamuje, że przeniesie meble i lodówki w dziale Sprzedaż Garażowa 

ogłoszeń drobnych. Otrzymują 3-4 telefony tygodniowo, które zwykle zamieniają się w pracę o 

wartości około 20 dolarów. Może to nie brzmieć dużo, ale reklama kosztuje 6 dolarów tygodniowo (jest 

tylko w sobotniej gazecie) i generuje biznes o wartości od 60 do 80 dolarów. W rzeczywistości istnieje 

bardzo niewiele sposobów na reklamowanie firmy, która może zaoferować tak wysoki zwrot z 

nakładów na reklamę. Firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową w szczególności skupiają się na 

reklamach teaserowych w dziale niejawnym w celu generowania leadów. Firmy produkujące limuzyny 

mogą reklamować się w dziale zaręczyny, dyrektorzy pogrzebowi w kolumnie zgonów. Pomyśl o sekcji 

ogłoszeniowej, z której Twoja firma może skorzystać i która może być reklamowana już dziś. Daj mu 

czas na pracę, a jeśli nie otrzymasz odpowiedzi, zmień sformułowanie ogłoszenia. Wytrwaj  a będziesz 

czerpać korzyści. 

060. Poproś dostawców o pomoc w reklamie 

Dość często dostawcy hurtowi pomogą w reklamie, jeśli zawiera ona ich produkt. Wiele firm już to w 

pełni wykorzystuje, jednak wiele z nich tego nie robi. Większość hurtowni posiada doskonałe broszury 



o wysokim połysku, przykładowe reklamy radiowe, materiały telewizyjne, zdjęcia i slajdy, które możesz 

wykorzystać do promocji swojej firmy i jej produktów. Zadaj pytanie. Skontaktuj się ze swoim dostawcą 

i powiedz mu, że chciałbyś zrobić reklamę. Zapytaj ich o zasady dotyczące reklam. Większość większych 

firm ma standardową politykę i mogą poprosić Cię o przesłanie prospektu emisyjnego. Niedawno 

wyprodukowaliśmy magazyn na konwencję klubu motocyklowego. W konwencji uczestniczyło ponad 

2500 członków, a magazyn z pamiątkami był głównym źródłem informacji dostarczających cennych 

informacji o tym, gdzie i kiedy mieli być delegaci. Ten 38-stronicowy, kolorowy magazyn został 

opłacony reklamami producentów motocykli i touroperatorów. Klub motocyklowy miał świetną 

pamiątkę z imprezy bez żadnych kosztów dla klubu, a reklamodawcy mieli okazję promować swój 

biznes wśród delegatów. Wszyscy byli zadowoleni. 

061. Skorzystaj z dużych organizacji opartych na członkostwie 

Czym jest duża organizacja oparta na członkostwie? Jest to organizacja, do której ludzie przystępują, 

aby otrzymywać określone świadczenia. Kluby samochodowe, związki zawodowe i kluby sportowe to 

tylko kilka przykładów. Jedną z najbardziej znanych organizacji jest DEFCOM. DEFCOM to organizacja, 

która stworzyła klub dla członków sił obronnych Australii. Dzięki temu mogą otrzymywać zniżki w 

tysiącach firm w całej Australii. W Australii jest prawie 100 000 członków DEFCOM. Większość krajów 

na całym świecie miałaby podobne organizacje. DEFCOM wydaje publikacje, w których możesz 

reklamować swoją firmę. Większość firm oferuje jakąś zniżkę jako dodatkową zachętę dla członków 

DEFCOM. Sam rozmiar DEFCOM oznacza, że Twoje wyniki mogą być bardzo dobre przy dość 

minimalnych nakładach. Aby dowiedzieć się więcej, po prostu wyszukaj DEFCOM w książce 

telefonicznej. Oferowanie zniżek różnym członkom klubu zwykle wymaga jedynie przeprowadzenia 

pewnych badań i być może umieszczenia reklamy w publikacji klubowej. Zasadę tę można zastosować 

do samorządów lokalnych, dużych firm, szkół i uczelni. Często zaskakujące jest, jak otwarci będą duże 

organizacje, gdy operatorzy małych firm zwracają się do nich z prośbą o pomoc w pomysłach 

marketingowych. Ile większych organizacji jest w Twoim mieście, które można wykorzystać do 

promowania Twojej firmy? 

062. Wykonanie reklamy radiowej, która działa 

Reklama radiowa może być bardzo skuteczna, a także bardzo przystępna cenowo. Zastanów się nad 

pomysłem wymyślenia własnego dżingla biznesowego. Zawsze wierzyłem, że będzie to kosztować 

tysiące złotych, ale tak nie jest. Istnieje wiele firm, które produkują dżingle przez cały dzień każdego 

dnia, a ceny mogą wynosić nawet kilkaset zlotych. Możesz skończyć z chwytliwą melodią, która w 

bardzo profesjonalny sposób przedstawia Twoją firmę i daje potencjalnym klientom poczucie, że jeśli 

ta firma może sobie pozwolić na własny jingle, musi być godna zaufania. To, że ktoś potrafi zaśpiewać 

chwytliwą melodię o biznesie, nie gwarantuje, że zrobi to, co obiecuje. Zwiększa jednak ogólny 

wizerunek firmy i ostatecznie zwiększa świadomość Twojej firmy. Poniższa lista zawiera niektóre 

wskazówki dotyczące robienia udanej reklama radiowa: 

1. postaraj się, aby reklama wyróżniała się z tłumu; 

2. w miarę możliwości używaj humoru; 

3. staraj się przekazać tylko jeden punkt w każdej reklamie radiowej; 

4. powtarzaj swój punkt tak wiele razy, jak to możliwe; 

5. daj słuchaczowi powód do zakupu Twojego produktu; 

6. powiedz słuchaczowi, kiedy powinien działać; oraz 



7. Upewnij się, że używane głosy są dobrymi głosami radiowymi. 

Stacja radiowa pomoże Ci wyprodukować reklamę radiową. Gdy za niego zapłacisz, stajesz się 

właścicielem, więc możesz go zabrać i odtwarzać w dowolnej innej stacji radiowej, którą lubisz. Ta 

polityka może różnić się w zależności od stacji, więc upewnij się, że została wcześniej wyjaśniona. 

Podobnie jak w przypadku większości mediów, płacisz więcej za najlepsze pozycje i ważne jest, aby 

dokładnie określić, jakie są Twoje cele przed zarezerwowaniem czasu antenowego. Reklama, która jest 

odtwarzana w godzinach największej oglądalności, może mieć pięć razy więcej osób słuchających niż o 

drugiej w nocy, ale prawdopodobnie zapłacisz pięciokrotność kwoty za tę konkretną przestrzeń. 

Zastanów się, do kogo próbujesz dotrzeć, reklamując się w radiu. Jeśli celujesz w emerytów, czy będą 

słuchać o 2 w nocy? Jest to bardzo mało prawdopodobne; jednak jeśli celujesz w taksówkarzy lub 

pracowników zmianowych, miejsce o godzinie 2 w nocy jest prawdopodobnie idealne. Gdy już wiesz, 

do kogo się kierujesz i masz pomysł, kiedy będą słuchać (stacja radiowa powinna być w stanie podać 

te liczby), możesz zarezerwować czas antenowy. Jeśli zarezerwujesz „run of station” w celu uzyskania 

ogólnego zasięgu, stacja radiowa będzie wyświetlać Twoje reklamy w dowolnym miejscu, zwykle z 

proporcjonalną mieszanką czasu największej oglądalności i czasu ciszy. To najłatwiejszy sposób na 

zarezerwowanie miejsca; jednak naprawdę musisz długo i intensywnie myśleć o korzyściach płynących 

z wyświetlania reklam w środku nocy. Dostępne są również zakupy strefowe. Dzień jest podzielony na 

trzy strefy czasowe, a reklamę kupujesz w ciągu konkretnej strefy. Jest to tańsze niż czas rezerwacji 

podczas konkretnego programu. Każda stacja radiowa może zaproponować niewielką wariację na ten 

temat, dlatego warto przedyskutować tę koncepcję z przedstawicielem handlowym. Inną opcją jest 

sponsorowanie regularnej funkcji radiowej, takiej jak pogoda, raport o ruchu drogowym lub 

przewodnik po rozrywce. Jeśli Twoja firma jest związana z takim obszarem, zapytaj o ceny za 

sponsorowanie tej przestrzeni. 

063. Darmowe lokalne gazety mogą wyprodukować mnóstwo pracy 

Gazety społecznościowe to doskonały sposób na reklamę Twojej firmy, a ich stawki są zwykle znacznie 

niższe niż w przypadku komercyjnych gazet codziennych. Dokumenty społeczności są zazwyczaj 

dostarczane bezpłatnie raz w tygodniu, a informacje w nich zawarte koncentrują się na ważnych 

kwestiach lokalnych. Wiele mniejszych firm ma tendencję do reklamowania się w gazetach 

społecznościowych, które naprawdę stanowią świetny środek przekazu dla firmy, aby dotrzeć do 

potencjalnych klientów mieszkających w najbliższej okolicy. Zwłaszcza lokalni handlowcy i usługi 

wydają się być odpowiednie do reklamy w tych publikacjach. Ze względu na swój charakter gazety 

społecznościowe nieustannie poszukują wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. 

Jeśli Twoja firma ma coś do wniesienia, zwykle możesz bezpłatnie otrzymać doskonałą ekspozycję. Jeśli 

organizujesz wydarzenie lub sponsorujesz zawody, prowadzisz specjalną ofertę dla mieszkańców lub 

wprowadzasz nowy produkt lub usługę do istniejącej firmy, poinformuj o tym gazetę, a oni mogą zrobić 

funkcję. Dość często możesz dołączyć ulotkę promującą Twoją firmę jako wkładkę do tych gazet. 

Oczywiście wiąże się z tym opłata, ale zwykle jest to dość przystępne i może być bardzo skuteczne. 

Reklama w telewizyjnych przewodnikach zamieszczanych w gazetach to kolejne potencjalne źródło 

generowania biznesu. Wyniki mogą być różne, ale, jak w przypadku większości reklam, im lepsza 

reklama, tym lepsze wyniki. 

064. Każdy dostaje jeden z nich w supermarkecie 

Reklama na odwrocie kwitów zakupowych nie jest tania, ale może okazać się skuteczna w przypadku 

niektórych firm. Typowa kampania potrwa około dwunastu tygodni. W tym czasie Twoja reklama 

pojawi się tysiące razy w wybranych przez Ciebie centrach handlowych. Następnym razem, gdy 

otrzymasz paragon, zacznij zwracać uwagę na rodzaj firm, które reklamują. Możesz być zaskoczony, 



widząc kilka dużych krajowych firm promujących oferty specjalne obok lokalnego sklepu z jedzeniem 

na wynos. Z mojego doświadczenia „shop-a-dockets” sprawdza się, jeśli Twoja oferta jest dobra. Klienci 

są rozpieszczani rabatami i specjalnymi ofertami, co znacznie utrudnia inspirowanie mas do zakupu 

Twojego produktu, jeśli oferta jest tylko przeciętna. Na przykład cokolwiek mniej niż 10 procent i 

zapomnij o tym. Często słyszę, jak ludzie mówią, że spróbowali shop-a-dockets i nie działała dla nich. 

Zazwyczaj pytam, jaka była ich oferta i bez wyjątku zawsze jest to 5-procentowy rabat lub coś równie 

nieistotnego. Byłem kiedyś zaangażowany w kampanię typu „shop-a-docket” dla operatora statków 

wycieczkowych, który specjalizował się w zabieraniu ludzi na Wielką Rafę Koralową. Oferta była 

rewelacyjna-dwa w cenie jednego. Cena biletu wyniosła 98 USD, co stanowiło ogromną oszczędność 

dla lokalnych klientów. Ta promocja była prowadzona w czasie, gdy firma była nowa, znajdowała się 

na zewnątrz sezonu turystycznego, a łódź była praktycznie pusta. 49 dolarów, które otrzymywaliśmy 

od każdego z naszych klientów, z nawiązką pokryło koszty. Stworzona wartość firmy była znakomita, a 

firma szybko zyskała solidną reputację wśród okolicznych mieszkańców. Kampania trwała około sześciu 

miesięcy, a kilka tysięcy kwitów zostało umorzonych. Firma nie powtórzyła promocji, ponieważ nie 

musiała. Głównym powodem sukcesu promocji był fakt, że była to dobra oferta. Jeśli koszt jest trochę 

przerażający, dlaczego nie spróbować zrobić tego samego na mniejszą skalę. Podejdź do lokalnego 

sklepu i zasponsoruj ich rolki z paragonami. Większość drukarek będzie w stanie wydrukować 

wiadomość firmową na rolce pasującej do kasy. Dostajesz świetną reklamę, a właściciel sklepu dostaje 

darmowe rolki kasy i może kilka dolarów w kieszeni. 

065. Jeśli zamierzasz zaoferować zniżkę, zrób to dobrze 

Kupony rabatowe szybko stają się sposobem na życie. W Ameryce od dawna żartem jest, że nikt nie 

płaci detalicznie. Za każdym razem, gdy się odwrócisz, ktoś daje ci kupon z jakimś opisem jako zachętę 

do zakupu ich produktu. Ten trend się nasila i według wszelkiego prawdopodobieństwa nadal będzie 

zyskiwał na popularności, ponieważ konsumenci kochają okazje. Podobnie jak shop-a-dockets, sukces 

kuponów rabatowych zależy od oferty, którą składasz. Jeśli proponowana zniżka jest mniejsza niż 10 

procent, odpowiedź będzie minimalna. Inną opcją jest dodanie wartości oferty; na przykład kup jeden, 

a drugi za darmo. Inną opcją jest wypromowanie ceny za przedmiot i użycie jej jako promocji; na 

przykład wywoływanie filmów - 36 ekspozycji za 6,99 USD. Normalna cena nie jest wymieniona, 

podobnie jak rabat procentowy. Bądź kreatywny, biorąc udział w kuponach rabatowych. Jeśli wydaje 

się, że jedna oferta nie przynosi rezultatów, spróbuj zmienić ofertę, zniżkę lub opcję wartości dodanej. 

Marketing polega na ciągłym próbowaniu nowych pomysłów i udoskonalaniu pomysłów. Jeśli trafisz 

na coś, co działa, używaj go, aż przestanie działać. Bądź cierpliwy z kuponami rabatowymi. Nie oczekuj, 

że tysiące ludzi przyjdą z dnia na dzień - z jakiegoś powodu kupony przefiltrują się do społeczności. 

Wiele małych firm wykorzystuje wycinane kupony w swoich reklamach prasowych. Może to być bardzo 

skuteczne, o ile reklama jest czytelna i czytelna. Czy oferta jest wystarczająco dobra, aby ktoś poświęcił 

czas na wykopanie nożyczek i wycięcie kuponu? W szczególności restauracje często korzystają z tego 

rodzaju reklamy kuponowej, ale może ona równie dobrze działać w wielu innych małych firmach. 

066. Idealny sposób na dotarcie do rodzin mieszkających w Twojej okolicy 

Biuletyny szkolne mogą być tanim sposobem na dotarcie do rodzin mieszkających w Twojej 

społeczności. Dość często szkoły chętnie pozwalają lokalnym firmom reklamować się w swoich 

biuletynach przy minimalnych kosztach. Pomaga zrekompensować koszty produkcji biuletynu, 

umożliwiając szkole wydatkowanie pieniędzy w innych obszarach. Większość szkół ma minimum 

kilkuset uczniów, a wiele ma kilka tysięcy. Reprezentuje to wiele gospodarstw domowych i rodzin. Oto 

kilka przykładów firm, które mogłyby przeprowadzić tego rodzaju promocję: 



• lokalna firma oponiarska może ogłosić przypomnienie i specjalną ofertę sprawdzenia opon przed 

wyjazdem na wakacje szkolne; 

• szkoła jazdy może dotrzeć do setek potencjalnych klientów, gdy nastolatki osiągną wiek jazdy; 

• lokalny park rozrywki może przygotować specjalne oferty wakacji szkolnych, aby zapewnić rozrywkę 

dzieciom; 

• sklep z zabawkami może zorganizować specjalne wakacje szkolne; oraz 

• restauracje oferują rodzinną specjalność. 

Oczywiście ten rodzaj promocji może nie dotyczyć każdej firmy, ale dotyczy większości. Jeśli Twoja 

lokalna szkoła nie ma regularnego biuletynu, być może możesz zachęcić ich do robienia takiego 

biuletynu, a Twoja firma może go sponsorować. 

067. Zasponsoruj kuriera i bądź widoczny w całym mieście 

Kurierzy podróżują po całym mieście, co tydzień odwiedzając setki firm i potencjalnych klientów. 

Zaproponuj zasponsorowanie lokalnego kuriera w zamian za oznakowanie ich furgonetki, roweru lub 

przedmiotów takich jak schowek, kask, koszula lub spodnie. Cena za to jest do negocjacji. Następnym 

razem, gdy przyjdzie kurier, porozmawiaj z nimi o tym pomyśle. Jeśli w zamian za reklamę otrzymali 

kilka dolarów tygodniowo lub nowy kask raz w roku, najprawdopodobniej skorzystaliby z oferty. 

Niektóre firmy byłyby lepiej przystosowane do promocji w ten sposób niż inne. Na przykład sklep 

rowerowy zyskałby dużą ekspozycję sponsorując kuriera rowerowego, być może sklep papierniczy dla 

schowka lub dostawcę mundurów dla koszuli. Potencjał jest nieograniczony, a ekspozycja Twojej firmy 

może być znaczna. Sponsorowanie kuriera jest jak sponsorowanie samochodu wyścigowego Grand 

Prix, tyle że na mniejszą skalę. Szereg sprytnych operatorów biznesowych opracowało bardzo głośny 

sposób promowania swojej działalności. Zasadniczo znajdują kogoś z dużą ciężarówką i malują reklamę 

firmy na boku. Efekty tego są bardzo wizualne. Po pierwsze, wygląda na to, że ciężarówka faktycznie 

należy do firmy zajmującej się reklamą, co sprawia, że wydają się one bardzo duże i odnoszą sukcesy, 

co ostatecznie daje firmie dużą dozę wiarygodności. Drugą korzyścią jest to, że reklama będzie 

widoczna dla tysięcy innych kierowców podróżujących tymi samymi drogami, co ciężarówka, co daje 

bardzo skuteczną reklamę. Najtrudniejsze jest prawdopodobnie znalezienie ciężarówki, na której 

możesz się reklamować. Jeśli Twoja firma przewozi dużo ładunków z jedną konkretną firmą, może ona 

być przygotowana na umożliwienie Ci pomalowania jednego ze swoich pojazdów. Wiele dużych firm 

krajowych ma to w ramach swoich kontraktów przewozowych. W zamian za biznes muszą mieć 

możliwość pomalowania określonej liczby ciężarówek z reklamą firmy. Inną opcją jest zwrócenie się do 

właściciela-operatora i zaoferowanie pokrycia części jego kosztów, takich jak rejestracja lub 

ubezpieczenie na rok, w zamian za umieszczenie reklamy na jego ciężarówce. 

068. Reklamuj swoją firmę od tyłu 

Osłony na koła zapasowe z napędem na cztery koła są stosunkowo niedrogie. Znajdują się one z tyłu 

pojazdu i są idealnym miejscem, w którym można z dumą wyeksponować przekaz Twojej firmy. Jeśli 

nie masz pewności, skąd wziąć te pokrowce, zadzwoń do lokalnego sklepu specjalistycznego do jazdy 

terenowej. Większość autorów szyldów namaluje Twoją wiadomość bezpośrednio na okładkę. Być 

może niektórzy z Twoich przyjaciół lub pracowników mogą być skłonni promować przesłanie Twojej 

firmy w zamian za kołpak. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, możesz skończyć z ruchomymi tablicami 

widocznymi przez cały dzień w całym mieście. Zaprojektuj osłonę koła tak, aby była prosta, czytelna i 

pamiętaj o podaniu numeru telefonu. Dobrze jest również pamiętać, że czerpiesz korzyści z reklamy, 

więc pamiętaj, aby być wdzięcznym każdemu pracownikowi lub klientom, którzy chcą promować Twoją 



firmę w ten sposób. Nowy materiał, który niedawno stał się dostępny, można wykorzystać do 

umieszczenia znaku na tylnej szybie samochodu. Znak ten jest całkowicie przeźroczysty, gdy patrzy się 

z wnętrza samochodu, ale dla patrzących w nim osób jest jasny, kolorowy i bardzo czytelny. Taksówki 

reklamują różne produkty i usługi tymi znakami. Większość piszących znaki byłaby świadoma tego 

nowego materiału i można go z łatwością wykorzystać w dowolnym pojeździe firmowym jako kolejny 

sposób na promocję firmy od tyłu. 

069. Umieszczanie materiałów promocyjnych w gazetach 

Umieszczanie materiałów promocyjnych w gazetach i czasopismach jest alternatywą dla reklamy w 

tych publikacjach. Możesz wstawić wszystko, od biuletynu, przez broszurę, po wizytówkę. Większość 

gazet chętnie przyjmuje wkładki, zazwyczaj naliczając stałą cenę za tysiąc. Jeśli umieścisz broszurę w 

każdym egzemplarzu publikacji, kosztowałoby to znacznie więcej niż umieszczenie reklamy. Radość z 

wkładek polega jednak na tym, że można je dopasować do własnego budżetu lub, w przypadku 

publikacji w formacie letterbox, wybrać obszar geograficzny, który chcesz objąć. Umieszczanie 

materiałów promocyjnych w gazetach jest alternatywą dla zwykłych kropli do skrzynek na listy, a wielu 

marketingowców twierdzi, że lepiej jest umieścić swoje materiały w lokalnej gazecie, a nie 

samodzielnie w skrzynce na listy, ponieważ większość śmieci trafia do kosza, podczas gdy ludzie mają 

tendencję do czytania lokalne gazety. Kolejną zaletą umieszczenia broszury w lokalnej gazecie jest to, 

że zostanie ona zapakowana, gdy pogoda będzie mokra. Jeśli po prostu wrzucisz ulotkę do skrzynki na 

listy, istnieje szansa, że zostanie zniszczona, gdy tylko spadnie deszcz. Oczywiście za tę usługę płacisz, 

dlatego wkładki kosztują więcej niż wrzutki na listy. Lokalne gazety można również wrzucać do skrzynek 

na listy, na których widnieją napisy „bez wiadomości-śmieci”. Więc jeśli twój materiał znajduje się w 

papierze, udało ci się dostać do domu, w którym zwykła skrzynka na listy by nie spadła. Punktem do 

zapamiętania jest to, że jeśli nie otrzymasz odpowiedzi na wkładkę, nie obwiniaj od razu papieru, w 

którym zostały dostarczone, ponieważ prawdopodobnie problemem są Twoje materiały promocyjne. 

Sugeruję stworzenie broszury lub ulotki specjalnie zaprojektowanej do umieszczenia w gazecie. Staraj 

się zachować prostą formułę z dużymi, pogrubionymi nagłówkami, wyraźnym, łatwym do odczytania 

tekstem, zdjęciem produktu i kilkoma referencjami od zadowolonych klientów, jeśli to możliwe. Jak 

zawsze, miej oczy otwarte na wstawki w gazetach, które zrobiły na Tobie wrażenie. Spróbuj 

zidentyfikować, co przykuło Twoją uwagę i sprawdź, czy możesz naśladować te same cechy, promując 

w ten sposób własną firmę. 



070. Zaoferuj 100% gwarancję zwrotu pieniędzy 

Jest to główny punkt sprzedaży, którego większość firm boi się oferować, ponieważ mają wizje setek 

klientów, którzy wracają i proszą o zwrot pieniędzy. Oferowanie 100% gwarancji zwrotu pieniędzy 

oznacza, że tak bardzo wierzysz w swój produkt, że jeśli klient nie będzie zadowolony, z przyjemnością 

oddasz mu pieniądze. Kto nie byłby zadowolony z tego typu oferty? Pomaga zmniejszyć presję i ryzyko 

związane z zakupem. Kupując produkt wiesz, że jeśli nie jest to dokładnie to, czego chciałeś, możesz go 

oddać i otrzymać zwrot pieniędzy. Badania pokazują, że odsetek osób zwracających produkty jest 

bardzo mały i w większości przypadków powód zwrotu jest bardzo uzasadniony. Zaoferuj 

bezwarunkową gwarancję w swoim biznesie, a zobaczysz rezultaty. Wykorzystaj hasło w swojej 

reklamie i na ulotkach i, co najważniejsze, uwierz w swój produkt na tyle, aby zaoferować tego rodzaju 

gwarancję. Pamiętaj też, że jeśli ktoś wróci do Ciebie po zwrot pieniędzy, przekaż go z radością bez 

zamieszania, a prawdopodobnie sprawisz, że klient będzie wracał. Ogólnie rzecz biorąc, reklamacje 

klientów są traktowane bardzo słabo. Zobacz, jak większość dużych domów towarowych obsługuje 

zwroty od klientów - towary są wymieniane lub zwroty są wydawane w dniu na miejscu, bez pytań i 

bez wyjątków, a klienci wracają. Rozumieją, że jeśli dobrze rozpatrzysz reklamację, klienci będą nadal 

korzystać z Twojej firmy. Większość mniejszych firm przyjmuje skargi osobiście. Pozbądź się tego - 

wszyscy popełniamy błędy, ale zwycięzcy uczą się, jak sobie z nimi radzić szybko, sprawnie i grzecznie i 

pamiętają, że klient ma zawsze rację. Jeśli ktoś ma uczciwą skargę i chce zwrotu pieniędzy, nie kłóć się 

z nim, zwróć mu zwrot i przejdź dalej. 

071. Stań za organizacjami, które wspierają społeczność 

Bycie aktywnym członkiem społeczności może tylko pomóc Twojej firmie. Większość ludzi sukcesu, 

których znam, chętnie poświęca swój czas i wiedzę na pomaganie innym i całej społeczności. Robienie 

tego ma swój uboczny aspekt, a mianowicie, że ludzie z kolei będą cię wspierać. Większość organizacji 

społecznych tworzą liderzy biznesu w społeczności. To doskonała okazja do poznania bardzo 

wpływowych decydentów. Nie sugeruję dołączania do organizacji społecznych po prostu po to, by 

zdobyć więcej interesów. Mówię, że jeśli dołączysz do organizacji społecznej i podasz rękę, twoja 

nagroda przyjdzie w formie biznesu. Istnieje wiele projektów społecznych bez budżetu, które 

wymagają pomocy. Być może Twój wkład może pomóc projektowi stać się rzeczywistością, co sprawi, 

że poczujesz się dobrze ze sobą i pomożesz innym, którzy mają mniej szczęścia. Podobnie jak w 

przypadku wszystkich działań o pozytywnym nastawieniu, upewnij się, że twoja motywacja jest 

odpowiednia, a nie nagroda finansowa. Dla niektórych przedsiębiorców jest to prawdopodobnie 

trochę nie do przyjęcia. Jednak mocno wierzę, że dobre uczynki są nagradzane. Nazwij to karmą, nazwij 

to boską interwencją, nazwij to jak chcesz, ale z mojego doświadczenia wynika, że ci ludzie, którzy 

postępują właściwie, mają dobrą etykę biznesową, są uczciwi i mili, wydają się mieć udane interesy. 

Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego ani jak, mogę tylko powiedzieć, że jest to spostrzeżenie, które 

poczyniłem - ci ludzie, którzy siedzą za ladą z twarzą jak suszona śliwka i złym nastawieniem, zazwyczaj 

mają cierpiące interesy. Podejmij wysiłek, od czasu do czasu zrób kilka miłych rzeczy dla ludzi. 

Najgorsze, co może się zdarzyć, to rozwój Twojej firmy. Znam kilka firm, które są zawsze tam, kiedy pali 

się dom, aby dać ofiarom darmową telewizję, nową lodówkę, wakacje lub komputer – robię zakupy w 

tych firmach, ponieważ uważam, że ludzie, którzy je prowadzą, są hojni. Jedna kwestia - jeśli chcesz 

być miły i hojny, zrób to szczerze, nie tylko jako chwyt marketingowy. Ludzie ufają prawdziwym 

ludziom. Jeśli Twoi klienci są świadomi Twojego wkładu w społeczność, tylko zwiększy to wiarę i 

zaufanie, jakie mają, gdy odwiedzają Twoją firmę. 

072. Nie lekceważ inteligencji swoich klientów 



Jest to błąd, który regularnie popełniają niektóre firmy. Zwykle zakładają, że ich klienci są głupi. Myślę, 

że to bardzo niebezpieczne założenie. W końcu wszyscy jesteśmy konsumentami i nie wiem jak wy, ale 

na pewno nie czuję się głupio. Niektórzy przedsiębiorcy mają poczucie, że mogą powiedzieć wszystko 

lub złożyć jakąkolwiek ofertę, a ich klienci przybiegną do drzwi. Mogło tak być kilka lat temu, ale teraz 

konkurencja rośnie tak dramatycznie, że konsumenci mają przewagę. Ludzie spędzają dużo czasu na 

zakupach i ogólnie kupowaniu rzeczy. Wiedzą, że niektóre sklepy mają regularne wyprzedaże, a 

niektóre miejsca są droższe od innych. Wiedzą również, że jeśli nie dostaną tego, czego chcą od jednej 

konkretnej firmy, mogą wziąć swoją kartę kredytową i udać się gdzie indziej. Uważam, że klienci 

powinni być tacy sami jak Ty. Jak lubisz być traktowany? Jakiego rodzaju zniżki szukasz podczas 

polowania na okazje? Jak chcesz być traktowany, jeśli masz skargę? Jednym z najlepszych sposobów 

na zdenerwowanie klienta jest sprzedanie mu czegoś po pełnej cenie na dzień przed wyprzedażą 30 

procent w całym sklepie. Wszyscy tego doświadczyliśmy i nie wiem jak wy, ale uważam to za bardzo 

frustrujące. Jeśli okaże się, że Twoja firma wypracowała niemal cyniczne podejście do klientów, którzy 

płacą Twoje rachunki, być może nadszedł czas, aby przemyśleć filozofię Twojego biznesu. Nawet jeśli 

masz odpowiednie nastawienie, upewnij się, że pracownicy doceniają zarówno inteligencję, jak i 

znaczenie Twoich klientów. 

073. Wspieraj lokalny zespół - niewielki koszt za świetną ekspozycję 

Każda większa drużyna sportowa na świecie ma co najmniej jedną wielką korporację, która je 

sponsoruje. Po raz kolejny sprowadźmy to do mniejszego, bardziej przystępnego poziomu i spójrzmy 

na sponsorowanie lokalnego zespołu. Kiedy przechodzisz do drużyn dziecięcych, sponsorowanie 

zwykle oznacza zapewnienie drużynie koszulek i być może sprzętu sportowego. To nie jest drogie 

ćwiczenie. Pomyśl o ekspozycji, jaką otrzyma Twoja firma – najpierw członkowie zespołu i ich najbliższe 

rodziny oraz zwolennicy będą bardziej przychylnie patrzeć na Twój biznes, a następnie członkowie 

lokalnej społeczności być może przeczytają fragmenty o Twoim zespole w gazecie lub zobaczą je w 

telewizji . Za każdym razem, gdy grają w grę, Twoja firma zostaje wyeksponowana. Często drużyny 

sportowe przyjmują nazwę głównego sponsora i ta sama zasada może być wykorzystana do 

sponsorowania Twojej firmy. Kolejną korzyścią takiego sponsoringu jest to, że oddajesz coś 

społeczności, w której mieszkasz i pracujesz, i to jest dobra rzecz. Wszystko to za kilkaset złotych. Dla 

mnie to okazja. Rozwinięciem tej idei jest oznakowanie na terenach lokalnych parków sportowych. 

Podejdź do każdego obiektu sportowego i zapytaj o oznakowanie. Może to być niedrogie i jeśli masz 

dobrego autora szyldów, który wymyśli szyld, efekt może być bardzo profesjonalny. Zaobserwowałem 

przykład, jak to może działać na niedawno otwartym torze gokartowym. Ten sport ma duży świat 

fanów, a międzynarodowe wydarzenia mogą gościć tysiące ludzi. Oznakowanie było dostępne na 

lokalnym torze za 200 złotych rocznie. Musiałbyś zgodzić się, że jest to tania forma marketingu, 

zwłaszcza w przypadku ekspozycji międzynarodowej. Kluby i obiekty sportowe zazwyczaj bardzo 

chętnie rozmawiają o oznakowaniu, ponieważ jest to sposób na uzyskanie dodatkowego dochodu bez 

ponoszenia realnych kosztów. Pamiętaj, że jest to doskonały sposób na dotarcie do osób żyjących w 

Twojej społeczności. 

074. Skanuj gazetę w poszukiwaniu okazji do dobrej woli 

Codziennie czytamy w gazecie pechowe historie lub słyszymy je w radiu lub wieczornych 

wiadomościach o ludziach chorych, rodzinie w kryzysie, kryzysie biznesowym, spalonym domu, 

ofiarach przestępstw i tak dalej. Te historie są często bardzo smutne i najbardziej wzruszające. 

Skutecznym sposobem na zrobienie czegoś dobrego i otrzymanie darmowej reklamy jest oferowanie 

pomocy ludziom w niefortunnych sytuacjach w dowolny sposób, w jaki może to zrobić Twoja firma. 

Niedawno na pierwszej stronie gazety pojawiła się szokująca historia o psie. Ten pies został porzucony 

i pozostawiony przywiązany do szopy na tygodnie. To była dosłownie tylko skóra i kości. Nie mogłem 



patrzeć na zdjęcie, nie czując się chorym. RSPCA uznało, że pies będzie musiał zostać dość szybko 

uśpiony, ponieważ był bardzo chory. Następnego dnia lokalny weterynarz zadzwonił do RSPCA i 

adoptował psa. Zamierzał zrobić wszystko, co w jego mocy, aby pomóc temu zwierzęciu przetrwać i 

zrobił. Co tydzień gazeta publikowała artykuł pokazujący postępy psa, co było niczym innym jak cudem. 

Klinika weterynaryjna była zalana pieniędzmi, kartami, faksami, telefonami i listami zachęcającymi do 

ich czynu. Zamiast przyjmować prezenty, poprosili ludzi o przesłanie darowizny na RSPCA. Pies 

wyzdrowiał i po raz kolejny wszyscy wygrywają. Myślę, że ten weterynarz zasługuje na bardzo udaną 

praktykę i jestem pewien, że tak jest. 



075. Robisz swoją pierwszą skrzynkę na listy 

Dropboxy mogą być bardzo skutecznym i ekonomicznym sposobem na pozyskanie potencjalnych 

klientów w Twojej okolicy. Jak zawsze, przeszukując dzisiejszą pocztę śmieciową, spójrz na wielkie 

korporacje, które zdecydowały, że musisz zobaczyć ich katalogi. Jeśli to jest dla nich wystarczająco 

dobre, to jest wystarczająco dobre dla ciebie. Aby zrobić zrzut do skrzynki na listy, wystarczy ulotka, 

kserowana w wielu tysiącach. W przypadku ulotek wolę format A5, czyli zwykły arkusz papieru A4 

złożony na pół. Aby otrzymać tysiąc takich ulotek, trzeba będzie skopiować 500 stron. Następną rzeczą, 

której potrzebujesz, są dobre buty do chodzenia, jakaś torba i może mapa. Teraz można rozpocząć 

kampanię marketingową. Możesz zacząć od domów w pobliżu Twojej firmy i powoli przenosić się dalej. 

Jeśli chcesz pokryć znacznie większy obszar, możesz potrzebować usług profesjonalnych zakraplaczy 

do skrzynek na listy. Profesjonalne firmy nadające skrzynki pocztowe pobierają opłatę za tysiąc i zwykle 

jest to opłata minimalna. Zwykle możesz wybrać obszary, które chcesz objąć. Firmy, które dostarczają 

przesyłki listowe można znaleźć w Yellow Pages (pod listami). Zawsze dobrze jest najpierw wykonać 

kilka próbnych kropli, aby upewnić się, że Twoje materiały promocyjne działają. Przygotuj kilka ulotek 

z różnymi nagłówkami. Wybierz przedmieście, zrzuć skrzynkę na listy, a następnie monitoruj wyniki. 

Powtórz to ćwiczenie na kilku przedmieściach i zobacz, która ulotka daje najlepsze wyniki, a następnie 

zrób masową skrzynkę na listy. Ogólna reakcja będzie znacznie wyższa, jeśli najpierw zastosujesz tę 

metodę prób i błędów na małą skalę, a następnie udasz się na masową wysyłkę na większą skalę po 

usunięciu błędów. Po raz kolejny zrób tyle gospodarstw domowych, na ile możesz sobie pozwolić. 

Lepiej wydać 65 złotych na tysiąc gospodarstw domowych raz w miesiącu, niż nie robić wcale. Wierzcie 

lub nie, ale dobra odpowiedź to 2-3 procent z kampanii direct-mail (to 20–30 odpowiedzi na tysiąc). 

076. Wykorzystaj lokalne rynki do promocji swojego biznesu 

Stoiska targowe to świetny sposób na promocję Twojej firmy. Stragan na większości rynków kosztuje 

bardzo niewiele. Dobre rynki przyciągają tysiące ludzi, więc dlaczego nie ustawić stoiska, aby 

promować Ciebie i Twoją firmę? Być może weterynarz mógłby ustawić stoisko o tematyce związanej z 

pielęgnacją zwierząt. Można rozdawać broszury zawierające szczegółowe informacje o tym, jak dbać o 

zwierzęta domowe i nowe dostępne produkty, a także sprzedawać książki dotyczące szkolenia zwierząt 

i różne inne produkty. Innym dobrym pomysłem jest przeprowadzenie konkursu. W nagrodę lekarz 

weterynarii może zaoferować darmowe badanie dla rodzinnego pupila. Aby wejść, wystarczy wypełnić 

formularz i wrzucić go do pola. Weterynarz otrzymuje wtedy ogromną bazę danych ludzi, którzy 

mieszkają w ich okolicy i mają zwierzęta. Ta lista może być wykorzystana do bezpośrednich wysyłek w 

późniejszym terminie. Być może mechanik mógłby ustawić stoisko, aby odpowiadać na pytania, które 

ludzie mają na temat ich pojazdów - jest bardzo prawdopodobne, że otrzymają jakieś interesy od ludzi, 

z którymi rozmawiają. Podobnie jak w przypadku większości działań marketingowych, celem jest 

dotarcie z przekazem do jak największej liczby potencjalnych klientów przy minimalnych kosztach. 

Rynki zapewniają jeden z najlepszych znanych sposobów docierania do dużej liczby osób przy bardzo 

niewielkich nakładach. Rozważ to następnym razem, gdy będziesz mieć wolny sobotni poranek. 

077. Porozmawiaj z sąsiadami 

Niedawno odwiedziłem klienta w dużym centrum handlowym, kiedy dwóch turystów weszło do sklepu 

i poprosiło właściciela o rekomendację restauracji na lunch. Właściciel zadał kilka pytań i ustalił, że 

turyści szukają posiłku z owocami morza w restauracji z ładnym widokiem. Trochę się zdziwiłem, gdy 

mój klient zaczął tłumaczyć, jak dostać się do restauracji oddalonej o 15 minut spacerem, poza 

centrum. Gdy ludzie wyszli, zapytałem, dlaczego nie polecił restauracji z owocami morza z widokiem 

na wspaniałą przystań w samym centrum. Jego odpowiedź była po prostu taka, że nawet nie wiedział, 

że jest tam restauracja. Bardzo często zauważyłem to zjawisko. Firmy nie są świadome tego, co tak 



naprawdę robią ich sąsiedzi. Bardzo rzadko ludzie poświęcają czas, aby wpaść do sąsiada i zapytać 

sąsiada dokładnie, jakie usługi oferują. Niedawno zrobiłem to w moim biurze i wybrałem dwa małe 

projekty o wartości około 3000 PLN, ponieważ poświęciłem dwie minuty na przedstawienie się moim 

sąsiadom. Jedna firma potrzebowała przygotowanej broszury, a druga potrzebowała strategi 

marketingowej nowego produktu, który opracowali. Jak bardzo jesteś świadomy usług oferowanych 

przez twoich sąsiadów? Co ważniejsze, czy polecasz je, jeśli ludzie Cię pytają, i, co jeszcze ważniejsze, 

czy polecają Cię? Potencjał dla tego dodatkowego biznesu, którego wszyscy potrzebujemy, może 

znajdować się kilka drzwi dalej. Poświęć chwilę i przedstaw się sąsiadom. 

078. Zobowiąż się do wykonywania dziesięciu telefonów dziennie 

Większość odnoszących sukcesy specjalistów od marketingu zdaje sobie sprawę, że wiele ich sukcesów 

wynika z prostej wytrwałości i perspektywicznej sprzedaży na horyzoncie. Najważniejsze pytanie brzmi, 

jak zawsze udaje im się mieć potencjalnego klienta na horyzoncie? Odpowiedź jest prosta - skontaktuj 

się z wieloma osobami. Jeśli wykonasz dziesięć telefonów dziennie do potencjalnych klientów lub 

nawet obecnych, w tym tygodniu nawiążesz 50 kontaktów, 200 w ciągu miesiąca i 2400 w ciągu roku. 

Dla obecnych klientów dobrą obsługą posprzedażną jest rozmowa telefoniczna, podziękowanie za 

biznes i być może poproszenie o referencje lub skierowanie. Dla nowego klienta każda rozmowa 

telefoniczna przybliża Cię o krok do rozpoczęcia działalności. Jeśli nie masz pewności, do kogo 

zadzwonić, zacznij od korzystania z Yellow Pages jako sposobu na znalezienie firm, które mogą 

wykorzystać Twój produkt. Z czasem zawsze znajdziesz potencjalnych klientów. Jeśli prowadziłeś 

konkurs, możesz mieć kilkaset wpisów, które możesz uzupełnić telefonem. Jeśli jednak planujesz 

korzystać z tego narzędzia marketingowego, wyrób z tego nawyk. Codziennie religijnie nawiązuj 

kontakt z dziesięcioma osobami. Określ, czy ta mieszanka będzie pięciu istniejących klientów i pięciu 

potencjalnych klientów lub zestaw nieco inny, aby odpowiadał Twoim obecnym potrzebom 

biznesowym. Każde połączenie, które wykonujesz, jest albo pozyskiwaniem nowego biznesu, albo 

wzmacnianiem istniejącego biznesu. 

079. Zawsze staraj się sprzedawać decydentowi, a nie jego asystentowi 

Jeśli próbujesz dotrzeć do konkretnej firmy, zawsze staraj się skontaktować z decydentem lub osobą 

podpisującą czek. Z mojego doświadczenia, jeśli widzę decydenta, mogę sprzedać produkt. Jeśli muszę 

przejść przez kolejność dziobania, sprzedaż często przepada w systemie. Powód tego jest jasny. Jeśli 

mogę zaprezentować swój produkt decydentowi, wiem, że mają jeden główny problem - wynik 

finansowy. Jeśli produkt, który sprzedaję, zwiększy ich zyski, kupią go. Straciłem rachubę, ile razy 

spotkałem decydenta na jakiejś funkcji społecznej, pokazałem mu produkt (który zawsze noszę), 

powiedzieli, że był świetny i jest to dokładnie taki rodzaj rzeczy przydałby się biznes. Potem muszę im 

powiedzieć, że już pokazałem to kupcowi, a oni kazali mi odejść. Bez wątpienia dostaję „wpadnij tu 

jutru” i zapisują się na miejscu. Jeśli nie możesz ominąć jednej osoby, możesz być zmuszony poczekać, 

aż ta osoba opuści firmę (co obecnie dzieje się znacznie szybciej). Cierpliwość to prawdziwa zaleta, jeśli 

chodzi o każdą formę sprzedaży. Jeśli wytrwasz, w końcu zdobędziesz klienta. Różnica między 

sukcesem a porażką jest zwykle tylko kwestią czasu. 

080. Wykorzystywanie faksu do bezpośredniej sprzedaży innym firmom 

Faksy to doskonały sposób na rozpowszechnianie wiadomości. Wszyscy jesteśmy uwarunkowani, by 

wierzyć, że każda wiadomość, która trafia do faksu, jest ważna. Czy ścigasz się, aby to sprawdzić, gdy 

tylko maszyna zadzwoni? Przygotuj prostą ulotkę lub przefaksuj broszurę swojej firmy. Upewnij się, że 

to, co wysyłasz, jest łatwe do odczytania i że zostanie wyraźnie przefaksowane (albo przefaksuj kopię 

do znajomego, albo najpierw skopiuj ulotkę, aby się upewnić). Nie ma nic gorszego niż otrzymanie 30-

stronicowego faksu lub takiego, którego nie można przeczytać. Użyj faksu, aby opowiedzieć światu o 



swojej firmie, nadchodzących ofertach specjalnych i nowych produktach. Następnym razem, gdy 

usiądziesz za ladą i będzie cicho, wsiadaj do faksu i zwariuj. Za kilka dolarów możesz przefaksować 

wiele osób, a odpowiedź na kampanie faksowe może być dość wysoka. Faksy są szybkie, łatwe i nie 

stanowią zagrożenia, co czyni je doskonałym narzędziem marketingowym. 

081. Zawsze dzwoń po sprzedaży 

Innym częstym błędem jest zapominanie o kliencie, gdy wyjdzie za drzwi. Wystarczy prosta rozmowa 

telefoniczna. Czy jesteś zadowolony z produktu, czy nasza obsługa była dobra, czy możemy coś jeszcze 

zrobić, aby pomóc, czy masz coś przeciwko, jeśli od czasu do czasu napiszemy do Ciebie, aby 

poinformować Cię, jakie nowe produkty są dostępne? Ile firm dzwoni do Ciebie, aby sprawdzić, czy 

jesteś zadowolony z zakupu? Wydałem ponad 20 000 PLN na sprzęt komputerowy z jednego sklepu w 

ciągu ostatnich trzech lat i ani razu nie otrzymałem kolejnego telefonu, aby zobaczyć, jak to wszystko 

idzie. Wprawdzie są bardzo ruchliwym sklepem, ale nie mogę przestać się zastanawiać, ile jeszcze 

pakietów oprogramowania i opcjonalnego sprzętu sprzedaliby, gdyby zadzwonili do mnie dwa do 

trzech tygodni po sprzedaniu mi komputera. Do tego czasu mam go zainstalowany, mam rozwiązane 

większość usterek i teraz jestem gotowy do pracy. Gdyby ktoś zadzwonił i powiedział, że możesz łatwo 

dołączyć „bingpop” do tego systemu i mógłbyś wysłać e-mail do wszystkich na świecie za jedyne 500 

PLN, prawdopodobnie kupiłbym go. Ale nigdy nie dzwonią. W rzeczywistości tylko dwie firmy 

kiedykolwiek zadzwoniły. Jednym z nich był parking, który dzwonił, aby zapytać, jak chodzie nowy 

samochód i przypomnieć mi, że pierwszy przegląd 1000 kilometrów był krytyczny (i bezpłatny). Drugą 

firmą, która regularnie prowadzi rozmowy posprzedażowe, jest po raz kolejny nasz dostawca wkładów 

do drukarek laserowych. Czy otrzymałeś ostatni wkład, czy wszystko jest w porządku, czy dotarcie 

zajęło dużo czasu, czy chciałbyś, abyśmy zadzwonili za kilka tygodni po następne zamówienie i tak 

dalej? Obie te firmy są bardzo inteligentne. Z punktu widzenia klienta, jak mógłbyś nie być pod 

wrażeniem? Inną fajną rzeczą jest to, że ich telefon nie próbuje sprzedać mi czegoś – to prawdziwy 

sprawdzian, żeby zobaczyć, jak się sprawy mają, ale i tak prawie zawsze coś kupuję. Bardzo niewiele 

firm przeprowadza tego rodzaju rozmowy posprzedażowe. Jeśli jesteś osobą, która tego nie robi, być 

może możesz zwiększyć działalność, po prostu wykonując telefon posprzedażowy. 

082. Wskazówki dotyczące dobrej prezentacji sprzedażowej 

Nie ma wątpliwości, że bardzo niewiele metod reklamy jest tak skutecznych, jak bezpośrednie 

wezwanie kogoś. Zwykle oznacza to umówienie się na spotkanie i odwiedzenie potencjalnego klienta. 

Dla wielu ludzi jest to codzienność, ale dla innych jest to niespotykane, a w rzeczywistości dość 

zniechęcające. Być może Twoja firma skorzysta na tym, że podejmiesz wysiłek, aby zadzwonić do 

jednego potencjalnego klienta dziennie. Oczywiście im więcej, tym lepiej, ale, jak każdy marketing, 

zacznij od małych rzeczy i idź w górę. Jest to jeden z obszarów, w którym zwykle popadają duże firmy. 

Próbują dotrzeć do tak dużych rynków, że muszą stosować masowe środki marketingowe, takie jak 

telewizja i prasa. Przez lata zarobiłem miliony dolarów, wykonując bezpośrednie rozmowy 

telefoniczne. Czasami dla pracodawców, a czasem we własnych firmach. Sytuacja nie ma znaczenia, 

podobnie jak rodzaj prowadzonej działalności. Potencjalny klient docenia Twój wysiłek i jeśli będziesz 

się nim opiekować, nagrodzi Cię lojalnym biznesem przez długi czas. Istnieje oczywiście kilka ważnych 

protokołów, których należy przestrzegać, wykonując bezpośrednią rozmowę telefoniczną. Postępuj 

zgodnie z nimi, bądź cierpliwy, a będziesz zdumiony wynikami. Pamiętaj, że na ten temat napisano 

tysiące książek, więc jeśli czujesz, że chciałbyś uprawiać tę formę marketingu, wydaj kilka dolarów i 

zainwestuj w kilka. Najlepsza książka sprzedażowa, jaką kiedykolwiek przeczytałem, została napisana 

przez Dale’a Carnegie w 1953 roku zatytułowany Jak zdobywać przyjaciół i wpływać na ludzi. Tytuł jest 

okropny, ale książka jest fantastyczna. Jeśli zajrzysz na półki lub szuflady najlepszych sprzedawców, 



możesz być pewien, że w pobliżu znajduje się kopia tej książki. Kilka punktów, o których należy 

pamiętać podczas rozmów sprzedażowych: 

1. Dowiedz się nieco o osobie lub firmie, do której kierujesz reklamy. 

2. Upewnij się, że rozmawiasz z osobą, która podejmuje decyzję o zakupie. 

3. Umów się na spotkanie. 

4. Przybądź na czas, schludnie ubrana i zorganizowana. 

5. Rozejrzyj się po biurze lub budynku w poszukiwaniu czegokolwiek, z czym mógłbyś rozpocząć 

rozmowę. 

6. Porozmawiaj przez kilka minut i podziękuj osobie za spotkanie. 

7. Wyjaśnij, dlaczego tam jesteś. 

8. Zapytaj ich o ich działalność i wymagania. 

9. Nakreśl swój produkt lub usługę (w kilka minut) w oparciu o ich potrzeby. 

10. Zapytaj o myśli lub pytania tej osoby. 

11. Nie bój się prosić o biznes. 

12. Jeśli poproszą Cię o więcej informacji, przekaż im je szybko i zadzwoń, aby upewnić się, że je 

otrzymali. 

Punkt 11 to chyba najważniejszy, ale najrzadziej wykonywany - pytanie o biznes. Widziałem tysiące 

świetnych prezentacji z dzwonkami i gwizdkami, rzutnikami, prezentacjami laptopów, błyszczącymi 

broszurami i filmami high-tech, ale zdecydowanie najczęstszą wadą sprzedawców jest to, że nie proszą 

o biznes, co oczywiście jest cały powód, dla którego tam są. Pod koniec prezentacji pakują wszystkie 

swoje gadżety i wychodzą za drzwi, ani razu nie pytając klienta o biznes. Postępując zgodnie z 

powyższymi sugestiami, znacznie zwiększysz swoje szanse na przeprowadzenie udanych rozmów 

sprzedażowych. 

083. Co to jest „direct mail” i czy możesz z niego korzystać? 

Direct mail ma miejsce wtedy, gdy wysyłasz komuś list z pewnym opisem zachęcający do zakupu 

Twojego produktu. Jest to bardzo powszechnie używane narzędzie marketingowe i jest bardzo 

popularne wśród większych firm. Direct mail to nauka. Napisano na ten temat tysiące książek i jest 

akceptowany jako bardzo skuteczny sposób na sprzedaż produktu. Badania pokazują, że ponad 130 

milionów Amerykanów dokonało zakupów pocztą bezpośrednią. To około połowa populacji. Direct 

mail zasadniczo polega na przesłaniu do osoby katalogu lub broszury o Twoich produktach. Klient 

odpowiada, zwykle płacąc kartą kredytową. Przykładami udanych produktów wysyłkowych są 

winiarnie, instytucje finansowe (promowanie kart kredytowych), pakiety podróżne, odzież, książki, 

prenumeraty czasopism, przedmioty kolekcjonerskie (Franklin Mint), muzyka i artykuły papiernicze. 

Kluczem do prowadzenia skutecznej kampanii direct mail jest zachęcenie ludzi do przeczytania 

Twojego listu. W dzisiejszych czasach wszyscy codziennie otrzymujemy wiele bezpośrednich przesyłek 

pocztowych - jeśli wyglądają jak śmieci, trafiają prosto do kosza. Aby temu zaradzić, wypróbuj 

następujące wskazówki: 

• osobiście zaadresuj kopertę i list; 

• odręcznie napisz kopertę; 



• użyj koperty o nieparzystym formacie; 

• zawierzyj łatwy formularz odpowiedzi (akceptuje wszystkie rodzaje kart kredytowych); oraz 

• korzystaj z dokładnej bazy danych i upewnić się, że wszystkie dane kontaktowe są poprawne. 

Udana kampania marketingu bezpośredniego to taka, w której otrzymujesz 3-4 procent odpowiedzi. 

Więc na każde sto wysłanych listów masz nadzieję, że trzy lub cztery osoby kupią twój produkt. Jest to 

ważna wartość do zapamiętania, ponieważ jeśli sprzedajesz przedmiot o niskiej cenie, możesz mieć 

trudności z jego opłacalnością. Najlepszą radą jest zakup książki, która specjalizuje się w reklamie 

bezpośredniej (są ich setki) i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku. Direct mail działa bardzo 

dobrze - poświęć trochę czasu, aby się o tym dowiedzieć, a Twoja firma odniesie korzyści. 

084. Zanieś swoją wiadomość na ulice 

Rozdawanie ulotek może być bardzo opłacalne, a znam wiele firm, które przysięgają na tę metodę 

marketingową. Szczególnie jedną z nich jest restauracja w prestiżowym centrum handlowym. Ta 

restauracja zatrudnia osobę promocyjną siedem dni w tygodniu, która przechadza się po centrum i 

rozdaje ulotki. Ich dane pokazują, że biznes spada o 40 procent, jeśli nie rozdają ulotek. Ta restauracja 

ma prawie 1000 klientów dziennie, więc utrata 400 z nich przez nierozdawanie ulotek jest 

niewyobrażalna. Podobnie jak wszystkie ulotki promocyjne, muszą być łatwe do odczytania, mieć 

chwytliwy nagłówek, a co najważniejsze, zawierać zniżkę lub specjalną ofertę, aby naprawdę zachęcić 

konsumenta do przyniesienia ulotki w celu skorzystania z bezpłatnej usługi lub produktu. Inną formą 

wspólnej promocji, która jest stosowana z dużym powodzeniem, jest posiadanie jednej firmy 

promującej się po jednej stronie ulotki, a innej po drugiej. Obie firmy dzielą koszty dystrybucji i 

produkcji i osiągają takie same wyniki. Rozdawanie ulotek może być bardzo opłacalne, jeśli okaże się, 

że pracownicy stoją w pobliżu przez większość czasu, ale jesteś zdecydowany mieć pod ręką numery 

personelu. Trzymaj je blisko sklepu, aby w razie zajętości lub gdy inny członek personelu potrzebował 

przerwy, mogli wrócić za kilka minut. Jeśli zajmujesz się promocją i marketingiem swojego biznesu, sam 

ruszaj na chodnik. Umieść ulotki pod drzwiami firm w weekend. Spędziłem na tym wiele soboty i 

niedzieli, a wyniki są zaskakujące. Niewielki wysiłek może przynieść duże rezultaty. Pamiętaj, im lepsza 

ulotka, tym lepsze będą Twoje wyniki. 

085. Umieść swoją broszurę w wysyłce rządowej i korporacyjnej 

Dość często duże organizacje rządowe zezwalają na dołączenie materiałów promocyjnych, gdy 

wysyłają swoje rachunki, takie jak stawki, odnowienie rejestracji itp. W zamian za to płacisz niewielką 

opłatę za list. Może to być bardzo opłacalny sposób wysyłania poczty do dużej liczby osób. Jeśli 

weźmiesz pod uwagę koszt siedzenia i samodzielnego wysłania, ostrożna kwota to 5 PLN za list. Robiąc 

to wspólnie w ten sposób, może spaść do 10 procent tej kwoty. Nie wszystkie departamenty i rady 

rządowe oferują tę usługę. Jednak, jak zawsze staram się podkreślać, nie ma nic złego w zadaniu tego 

pytania. Podnieś słuchawkę i zadzwoń do władz lokalnych. Najgorsze, co może się zdarzyć, to to, że 

powiedzą nie. Wiele prywatnych firm, które regularnie wysyłają duże przesyłki, z przyjemnością 

kompensuje swoje koszty, umieszczając w swoich przesyłkach materiały promocyjne dla innych firm. 

086. Nie lekceważ wartości targów i wystaw 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat uczestniczyłem w wielu targach branżowych. Uważam, że są 

wyjątkowym sposobem na znalezienie nowego biznesu. Zasadniczo istnieją dwa rodzaje pokazów - 

jeden jest targowy, co oznacza, że członkowie określonej branży spotykają się, aby zaprezentować 

nowe produkty i technologię w formacie targowym. Drugi jest otwarty dla szerokiej publiczności, 

zwykle znany jako expo. Z mojego doświadczenia wynika, że wyniki z targów lub targów można uzyskać 



tylko wtedy, gdy włożysz w to wysiłek. Spraw, aby Twoje stoisko było interesujące, zawsze miej na nim 

profesjonalną kadrę, która odpowie na każde pytanie, zapewni odpowiedni zapas broszur i materiałów 

promocyjnych oraz wygląd za każdą okazję do zaprezentowania swoich produktów i usług. Chodzi mi 

o to, że jeśli poważnie myślisz o zdobywaniu biznesu z targów, nie uważaj ich za kłopot. Nigdy nie 

wysyłaj swoich najbardziej niedoświadczonych członków personelu lub juniorów do pracy na stoisku. 

Jeśli jesteś właścicielem firmy, powinieneś tam być. Zorganizuj konkurs, zbuduj bazę danych i obserwuj 

osoby, które odwiedzają Twoje stoisko. Możesz skończyć z setkami nowych klientów za niewielkie 

nakłady finansowe. Badania pokazują, że duża część leadów nigdy nie jest śledzona po targach. Jeśli 

nie myślisz poważnie o biznesie, po co zawracać sobie głowę? 

087. Przeprowadź łączoną wysyłkę z innymi firmami 

Sprzedaż wiązana polega w zasadzie na tym, że Ty i kilka innych firm łączysz swoje ulotki i broszury, a 

następnie dostarczasz je jako jedną paczkę – zwykle w skrzynce pocztowej. Zaletą tego jest to, że koszty 

dystrybucji są dzielone i istnieje więcej możliwości, że ludzie przeczytają pakiet informacji niż 

pojedynczą ulotkę. Jedna skrzynka na listy, którą regularnie otrzymuję, nazywa się Żółtą Kopertą. Kiedy 

go otworzysz, znajduje się około 30 ulotek firmowych, kuponów rabatowych, zachęt itp. Wiele 

informacji jest przydatnych i istotnych, a zwykle wiele to śmieci. Jeśli masz kilku współpracowników 

biznesowych, z którymi dobrze współpracujesz, dlaczego nie stworzyć własnego pakietu wiązanego. 

Na przykład, dlaczego nie stworzyć „Pełnego Pakietu Opieki Samochodowej” z informacjami od dealera 

samochodowego, mechanika, sklepu z częściami samochodowymi, sklepu z oponami, sklepu ze 

sprzętem samochodowym i firmy ubezpieczeniowej. To samo można zrobić z promocją zdrowia, 

usługami profesjonalnymi, usługami gospodarstwa domowego, usługami ogrodniczymi, usługami 

biznesowymi i tak dalej. Pomyśl logicznie o eksponowaniu swojej firmy jak największej liczbie 

potencjalnych klientów. Im taniej to zrobisz, tym do większej liczby klientów będziesz w stanie dotrzeć. 

088. Prowadź bezpłatne seminaria szkoleniowe 

Niedawno zobaczyłem w gazecie reklamę promującą trzygodzinne szkolenie na temat konserwacji 

samochodów. Kurs miał na celu nauczenie podstawowych umiejętności obsługi samochodu, takich jak 

sprawdzanie oleju, wody, ciśnienia w oponach, poziomu baterii, płynów do automatycznych skrzyń 

biegów itp. Kurs był dostępny tylko dla kobiet i był bezpłatny. Prowadził ją miejscowy warsztat 

samochodowy. To bardzo sprytny pomysł i zasada jest stosowana w wielu innych biznesach. Często 

spotykamy bezpłatne seminaria na tematy takie jak tworzenie bogactwa, inwestowanie, rozwój 

osobisty, odchudzanie i inne podobne obszary zainteresowań. Jeśli seminarium jest bezpłatne, szanse 

na to, że ludziom biegnącym na seminarium będzie chciało coś sprzedać. Może to być książka, może to 

być program szkoleniowy, kaseta wideo lub kaseta magnetofonowa. Mój przyjaciel napisał książkę o 

odchudzaniu. Sama wydała książkę i promowała ją poprzez serię bezpłatnych seminariów 

zatytułowanych „Jak przestać odchudzać się i zacząć żyć już dziś”. Dzięki tym seminariom w ciągu kilku 

miesięcy sprzedał ponad 5000 książek. Bezpłatne seminarium przyciąga tłumy i umożliwia firmie 

sprzedaż produktu. Być może Twoja firma mogłaby prowadzić bezpłatne seminaria, które następnie 

wykorzystasz do sprzedaży swoich produktów. Inne świetne pomysły na bezpłatne seminaria obejmują 

żłobek prowadzący kurs na temat kształtowania krajobrazu lub robienia pięknych roślin doniczkowych. 

Kosmetyczka prowadząca seminarium na temat tego, jak wyglądać najlepiej podczas rozmów 

kwalifikacyjnych. Firma cateringowa ślubna mogłaby poprowadzić seminarium na temat planowania 

udanego ślubu. Istnieje tysiące potencjalnych tematów seminariów i dopóki możesz je prowadzić za 

darmo, przyciągniesz tłumy. 

 



089. Wykorzystaj swoją poczekalnię lub recepcję do sprzedaży swoich usług 

Skłonienie ludzi do wejścia do drzwi każdej firmy jest wyzwaniem, więc gdy już tam są, musisz zrobić 

jak najwięcej, aby promować im swoje usługi i sprzedawać im fakt, że Twoja firma spełni i przewyższy 

ich oczekiwania. Często zdumiewa mnie, jak słabo promują się firmy we własnym lokalu. To idealna 

okazja, aby opowiedzieć klientowi o niektórych usługach, które oferuje Twoja firma, podkreślając, że 

jesteś dobrą firmą, cieszącą się dobrą reputacją i mającą wiele do zaoferowania. Praktycznie wszystkie 

firmy, które mają do czynienia z ogółem społeczeństwa, mają obszar, w którym klienci gromadzą się, 

aby zapłacić lub poczekać, na przykład kasy w sklepach spożywczych. Spójrz na masę materiałów i 

produktów stłoczonych wokół kas, czekających na odbiór przez znudzonych klientów stojących w 

kolejce. Większość poczekalni jest ponura, słabo umeblowana i ma niewiele materiałów promocyjnych 

lub nie ma ich wcale (nie mówiąc już o przyzwoitych materiałach do czytania). Mój dentysta ma 

doskonały materiał promocyjny, pokazujący wszystkie usługi, które oferuje gabinet. Istnieją świetne 

albumy ze zdjęciami przed i po zabiegach od wybielania zębów po komplety sztucznych zębów. Jeśli 

masz taki obszar, wykorzystaj go w pełni. Umieść materiały promocyjne, oferty specjalne, bezpłatne 

próbki, film korporacyjny odtwarzany w tle na telewizorze lub certyfikaty przyznane Twojej firmie. Jeśli 

masz listy od zadowolonych klientów, opraw je w ramkę i powieś na ścianie. Wykorzystaj ten obszar, 

aby sprzedać siebie i wzmocnić przesłanie, że jesteś renomowaną firmą. Każdy personel w poczekalni 

powinien zostać przeszkolony, aby sprzedawać Twoje usługi oczekującym klientom. Poświęć kilka 

minut na obejrzenie swojej poczekalni. Założę się, że istnieje wiele sposobów na promocję swojego 

biznesu w tym obszarze. 

090. Zawsze miej wysokiej jakości witrynę, aby przyciągnąć zainteresowanie 

Ciągle jestem zdumiony, gdy przechodzę obok witryny sklepowej na ruchliwej ulicy i widzę rozwaloną, 

zakurzoną i obskurną witrynę, która wygląda, jakby nie była zmieniana od dziesięciu lat. Klienci będą 

decydować o tym, czy powinni wejść do Twojego sklepu, na podstawie Twojej ekspozycji w oknie, 

dlatego ważne jest, abyś zrobił to dobrze. Jeśli chcesz zobaczyć, jak ta zasada działa, znajdź sklep 

zoologiczny ze szczeniętami i kociętami w oknie. Przyciągają tłum i tłum wchodzi do sklepu. Byłem 

świadkiem tego fenomenu w sklepach zoologicznych na całym świecie i odnosi on powszechny sukces. 

Jeśli nie masz pewności, jak zrobić dobry wyświetlacz okienny, zrób trochę badań. Chwyć aparat i 

odwiedź niektóre z głównych domów towarowych. Firmy te wydają dużo pieniędzy na wyświetlanie 

witryn i mają rację, ponieważ wiedzą, jak ważne są. Znajdź kilka sklepów podobnych do Twojego i 

zobacz, jakie wyświetlacze mają w swoich witrynach. Poszukaj firm, które wydają się przyciągać tłumy 

i zrób zdjęcie ich wystaw sklepowych. Pojawia się kilka wspólnych tematów, które należy wziąć pod 

uwagę podczas planowania ekspozycji w oknie: 

• regularnie zmieniać wyświetlacz; 

• nie zaśmiecaj przedniej szyby; 

• używaj jasnych kolorów, aby przyciągnąć uwagę i odmaluj okno, gdy zmieniasz wyświetlacze; 

• upewnij się, że skrzynka okienna ma dobre oświetlenie; oraz 

• utrzymuj okna w czystości. 

Staraj się nie patrzeć na zmianę wyświetlanych okien jako na harówkę, ale raczej jako kluczowy 

element prowadzenia firmy. Poproś swoich dostawców, aby dostarczyli Ci profesjonalne materiały 

sprzedażowe; sprawiają, że okna są ciekawe i zabawne. Rób, co możesz, aby przyciągnąć uwagę ludzi i 

dać im poczucie, że powinni przyjrzeć się bliżej Twojemu sklepowi. 



091. Zapytaj klientów, jak dowiedzieli się o Twojej firmie 

Jedną z najczęstszych uwag, jakie słyszę od ludzi biznesu, jest to, że „próbowałem reklamy i to nie 

zadziałało”. Moja odpowiedź na to jest zawsze taka sama- skąd wiesz, że to nie zadziałało? Odpowiedź 

brzmi, że nikt nie zadzwonił ani sprzedaż nie wzrosła w ciągu dnia lub coś równie niejasnego. Jedynym 

sposobem, aby naprawdę ustalić, gdzie Twoi klienci słyszeli o Tobie, jest zapytanie ich. Ludzie chętnie 

odpowiadają na to pytanie i w rzeczywistości większość jest pod wrażeniem tego zależy ci na tyle, by 

zapytać. Jedyną branżą, której byłem świadkiem, która naprawdę akceptuje tę zasadę, jest księgowość. 

Ostatnio szukałem nowej księgowe. Otrzymałem rekomendacje dla sześciu firm księgowych od 

partnerów biznesowych i przyjaciół i zacząłem umawiać się na spotkanie z każdym z nich. Podczas 

moich spotkań każda firma pytała mnie, jak o nich słyszałem - i chętnie im o tym powiedziałem. Jeśli 

wiesz, skąd Twoi klienci dowiadują się o Twojej firmie, wkrótce dowiesz się, co w marketingu działa, a 

co nie. Trzymaj notes przy telefonie lub kasie, aby móc zapisać każdą odpowiedź. Przeszkol swoich 

pracowników, aby zadawali pytanie i upewnij się, że wyrobili w sobie nawyk zapisywania odpowiedzi. 

Jeśli nie jest rejestrowany, nie jest dokładny. Przychodzi mi na myśl ciekawa historia o moim starym 

kliencie. Prowadzili promocję „shop-a-docket”, w ramach której oferowali 50-procentową zniżkę na 

wstęp do swojej atrakcji turystycznej. Promocja trwała dwanaście tygodni. W połowie promocji 

zadzwonili do mnie, aby powiedzieć, że to kompletna strata czasu i pieniędzy i byli bardzo rozczarowani 

- powiedzieli, że zebrali tylko pięć kuponów. Byłem tym bardzo zaskoczony, ponieważ w przeszłości 

korzystałem z tej formy reklamy w podobny sposób i działało to bardzo dobrze. Kilka dni później 

odwiedziłem firmę, aby porozmawiać z właścicielami. Niestety nie było ich. Musiałem wysłać faks, więc 

jeden z pracowników zaprowadził mnie do biura i wysłał za mnie faks. Czekając upuściłem długopis, 

który wpadł do kosza. Kiedy wyjąłem długopis, zobaczyłem w śmietniku stos kuponów „sklep z listą”. 

Pani, która zabrała mnie do biura, powiedziała, że każdego ranka po wyrównaniu rachunków przez 

kierownika wyrzucali kupony do kosza, ponieważ nie były już potrzebne. Oszacowali, że w ciągu 

ostatnich sześciu tygodni wyrzucili ponad tysiąc kuponów. Kiedy rozmawiałem o tym z właścicielami 

firm, byli bardzo zakłopotani. Nie mieli pojęcia, że kupony są wyrzucane. W kasie zostały 

zarejestrowane jako promocyjne rabaty - jedna z setek, jakie mieli na rynku, bez możliwości 

dokładniejszego określenia pochodzenia kuponów. Nie trzeba dodawać, że po kilku zmianach 

operacyjnych ten problem został przezwyciężony. Głównym punktem, o którym staram się, jest po 

prostu to, że nie powinieneś odpisywać promocji jako niepowodzenia, chyba że znasz wszystkie fakty. 

Dowiedz się, w jaki sposób Twoi klienci dowiedzieli się o Twojej firmie, a następnie zrób więcej. 

092. Oferowanie bezpłatnej dostawy może dać Ci przewagę nad konkurencją 

Jednym z kluczowych czynników w prowadzeniu udanego biznesu jest określenie, co wyróżnia Cię na 

tle konkurencji. Zostało to szczegółowo omówione we wstępie i jest to podstawowa, fundamentalna 

zasada dobrego biznesu. W tym szybkim świecie, w którym panuje wysokie ciśnienie, czas ma kluczowe 

znaczenie. Jeśli możesz zaoferować klientowi bezpłatny odbiór lub bezpłatny dowóz lub jedno i drugie, 

będziesz miał przewagę. Restauracje na wynos bardzo szybko przekonały się o korzyściach z darmowej 

dostawy i w wielu przypadkach konsumenci są bardziej niż szczęśliwi, gdy płacą kilka dolarów więcej, 

aby zrekompensować koszty. Jest szybki, wygodny i łatwy. Dlaczego pizzerie powinny być jedynymi 

firmami, które mogą skorzystać z darmowej dostawy? Być może Twoja firma skorzystałaby na 

oferowaniu tej usługi. Ile dokładnie będzie kosztować Twoja firma, aby zaoferować bezpłatny odbiór 

lub dostawę? Kurierzy realizują lokalne dostawy za zaledwie kilka dolarów w jedną stronę. Jeśli możesz 

pokryć koszty, dlaczego nie spróbować? Wyobraź sobie, że w książce telefonicznej znajdują się dwie 

firmy produkujące urządzenia elektryczne. Jedna oferuje bezpłatny odbiór, a druga nie. Którego byś 

użył? Wyobraź sobie, że jesteś osobą starszą, która ma trudności z wydostaniem się, nie mówiąc już o 

zaniesieniu tostera do warsztatu. Wyobraź sobie weterynarza, który zaoferował bezpłatną usługę 



odbioru i dostawy lub sklep z przynętami, który dostarczył twoje krewetki, gdy ty przygotowałeś łódź. 

Jak każda dodatkowa usługa, jest to korzyść tylko wtedy, gdy powiesz swoim klientom, że ją oferujesz. 

Dołącz bezpłatną dostawę do wszystkich materiałów reklamowych i promocyjnych 

093. Miej ciągłą sprzedaż wysokiej jakości 

Fenomen, który mogłeś zauważyć w niektórych firmach, polega na tym, że zawsze wydają się mieć coś 

specjalnego. Zamykają się, mają urodziny, przenoszą się, inwentaryzują i tak dalej. Ich rok to naprawdę 

jedna wielka wyprzedaż. Nie sugeruję, że w ten sposób powinieneś prowadzić swoją działalność 

marketingową, ale sugeruję, że sprzedaż jest częścią życia, a konsumenci nie tylko je lubią, ale też ich 

oczekują. Wszystkie firmy mogą mieć oferty specjalne i wszystkie firmy powinny mieć oferty specjalne, 

ponieważ sprawiają, że klienci czują się szczęśliwi i kupują więcej. Każdy cieszy się okazją, a te firmy, 

które są gotowe oferować dobre oferty, zwykle wygrywają. To także idealny sposób na pozbywanie się 

starych zapasów. Sprytny sklep z odzieżą męską w naszym lokalnym centrum handlowym zawsze ma 

dwa ogromne kosze na sprzedaż z przodu sklepu. Większość odzieży męskiej dostępnej w sklepie jest 

droga, ale kosze ze zniżkami są świetnymi zakupami i ogólnie bardzo dobrej jakości. Filozofia właścicieli 

sklepów polega na tym, że kosze ze zniżkami wprowadzają ludzi do sklepu i wprowadzają ich w nastrój 

zakupowy. Jeśli znajdą okazję, świetnie; mogą chętnie kupić inny przedmiot po pełnej cenie. Ważną 

kwestią, którą należy tutaj poruszyć, jest to, że sprzedaż powinna być prawdziwą sprzedażą, a nie tylko 

śmieciami. Nie próbuj oszukiwać klientów, rozładowując śmieci, ponieważ zobaczą tę tandetną 

promocję. Jeszcze raz spójrz na korporacyjnych gigantów - sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. Oferta 

specjalna po ofercie specjalnej. Zawsze wygląda na to, że wymyślają nową promocję lub pomysł. 

Jeśli obecnie nie prowadzisz regularnej sprzedaży, być może powinieneś zacząć je planować. Ten 

tydzień, ten miesiąc itd. Podobnie jak w przypadku wszystkich promocji, nie ma żadnej korzyści z ciągłej 

sprzedaży, jeśli nie poinformujesz o tym swoich klientów – więc zaoszczędź trochę pieniędzy na 

reklamę. Sprytnym pomysłem jest wysłanie maila do obecnych klientów, aby poinformować ich o 

sprzedaży. Wyślij im kartę lub kupon, który umożliwi im wejście do ogółu społeczeństwa, aby ubiegać 

się o zniżkę. 

094. Moc darmowych próbek 

Zawsze miej na wystawie bezpłatne próbki swojej pracy lub produktu. Przypomnij sobie ostatni raz, 

kiedy odwiedziłeś lokalny supermarket i ktoś podsunął Ci pod nos talerz egzotycznych kiełbasek lub 

sera, aby skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego. Lub w sklepie z butelkami na piątkową noc 

bezpłatną degustację wina. Po raz kolejny, jeśli zrobią to duże firmy, możesz mieć gwarancję, że to 

działa. W Ameryce często widuje się ludzi rozdających próbki nowego produktu, takiego jak tabliczka 

czekolady lub proszek mydlany na Park Avenue w Nowym Jorku. Dla producentów jest to opłacalny i 

głośny sposób na dotarcie do wielu potencjalnych konsumentów na określonym obszarze. Oczywiście 

przepisy rządowe mogą w niektórych miejscach uniemożliwić Ci robienie tego, ale wypróbuj to w 

swojej firmie. 

Czy pamiętasz, jak poszedłeś do lokalnego rzeźnika i dostałeś kilka darmowych kiełbasek lub może pół 

kilograma najnowszej mieszanki do smażenia do zabrania do domu i spróbowania? Ten rodzaj 

marketingu jest bardzo skuteczny z kilku powodów: 

• klient otrzymuje coś za darmo; 

• rzeźnik wprowadził nowy asortyment, którego klient mógł normalnie nie wypróbować, ale teraz 

może włączyć go do cotygodniowego zakupu; oraz 

• klient wróci do rzeźnika, ponieważ czuje się ważny, a dla rzeźnika nim jest. 



Niedawno odwiedziłem lokalny sklep z owocami morza, aby kupić krewetki. Kiedy wszedłem do drzwi, 

bardzo przyjazny człowiek za ladą położył na serwetce dużą, soczystą krewetkę i wręczył mi ją. 

Krewetka była fantastyczna i oczywiście kupiłem kilogram. Każdy, kto wszedł do sklepu, dostał w ten 

sposób krewetki, a każdy, kogo widziałem, kupił co najmniej jeden kilogram krewetek. Niedawno 

spotkałem młodego człowieka, który założył firmę kurierską. Pobierał taką samą cenę jak inni kurierzy 

w mieście, ale przy dziesiątym zamówieniu rozdawał butelkę szampana. To był bardzo sprytny pomysł. 

Generalnie sekretarki rezerwują kurierów; ponieważ ceny są zasadniczo takie same, mogą wybrać 

firmę, z której korzystają. Jak myślisz, z której firmy skorzystaliby? Nasza firma od razu zaczęła korzystać 

z tego kuriera. Pamiętaj o wartości bezpłatnych próbek. Wszystkie firmy mogą dostarczać jako próbkę 

jakiś bezpłatny produkt lub usługę. Wykorzystaj to jako wprowadzenie do nowego klienta lub jako 

sposób na zadowolenie klientów lub jako zachętę do zakupu większej ilości. 

095 Zaoferuj drugą opinię za darmo 

Niedawno natknąłem się na ogłoszenie o warsztacie mechanicznym w lokalnej gazecie. Reklama miała 

duży nagłówek (który uwielbiam), który mówił: „Czy masz dość bycia oszukanym przez swojego 

mechanika?”. To przykuło moją uwagę i czytałem dalej, aby odkryć, że ten sprytny mechanik oferuje 

drugą opinię za darmo. Gdybyś miał cytat od innego mechanika, mógłbyś mu go przekazać, a oni 

zacytowaliby pracę, aby upewnić się, że nie zostaniesz oszukany. Wyobraź sobie, że wycena mechanika 

reklamy jest tańsza niż ta, którą trzymasz w dłoni (co na pewno zawsze będzie). Kto dostanie pracę? 

To świetny sposób na wzbudzenie zainteresowania klientów w bardzo nieszkodliwy sposób. Sprytny 

mechanik zaprasza ludzi, aby przyszli do nich, aby zaoszczędzić pieniądze. Dostałbym drugą nagrodę za 

dużą robotę mechaniczną - a ty? Prawie każda firma, która oferuje droższe produkty lub usługi, może 

złożyć tę ofertę. Większość konsumentów zdaje sobie sprawę, że warto się rozejrzeć. Umieszczając 

ofertę w czerni i bieli przypominasz klientowi o rozejrzeniu się i miejmy nadzieję, że Twoja cena będzie 

lepsza. Nawet jeśli twoja cena nie jest lepsza, przyciągasz klienta do swojej firmy, gdzie miejmy 

nadzieję, że i tak będzie pod wrażeniem, aby skorzystać z twoich usług. Inną wariacją na ten temat jest 

to, że gdy klient dzwoni za określoną cenę, zawsze opłaca się dać mu dobrą cenę, ale także pozostawić 

otwarte zapytanie. Zasugeruj, że możesz zrobić to lepiej, jeśli chcą kupić go dzisiaj lub zaoferować 

zniżkę, płacąc gotówką lub jeśli zamierzają kupić więcej niż jeden przedmiot. Zawsze uważam, że to 

interesujące, kiedy dzwonię do firmy za jakąś cenę, a oni nie próbują sfinalizować transakcji lub 

zaoferować zachęty, aby zachęcić mnie do zakupu. Dobrym sposobem na utrzymanie zainteresowania 

danej osoby jest podanie jej swojego imienia i zaproszenia do osobistej rozmowy, jeśli będzie 

potrzebować dalszej pomocy. Być może Twoja firma może zacząć oferować darmowe drugie opinie już 

dziś. 

096. Co to jest „dodawanie wartości” i czy możesz z tego korzystać? 

Jednym z terminów marketingu szeptanego tej dekady jest „dodawanie wartości”. W uproszczeniu 

oznacza to, że zamiast dyskontować swoje produkty, aby przyciągnąć klientów, warto dodać zakup, 

oferując dodatkową usługę lub produkt w ramach sprzedaży. Na przykład wyobraź sobie, że jesteś 

budowniczym, który próbuje sprzedać domy na nowym osiedlu. Możesz zaoferować zniżkę w 

wysokości 10 000 PLN na pakiet domu lub gruntu lub, alternatywnie, „wartość dodaną” nieruchomości, 

dołączając bezpłatną pulę. Dodawanie wartości ma wiele zalet w porównaniu z dyskontowaniem. Po 

pierwsze, daje Twojej firmie możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji. Jeśli wybuchnie wojna 

cenowa, możesz jej uniknąć, dodając swoje produkty zamiast dołączać do wojny. To, co zwykle dzieje 

się w wojnach cenowych, polega na tym, że firma z największymi rezerwami gotówki wytrzymuje 

najdłużej, a wszyscy inni bankrutują. Wojny cenowe nie mają zwycięzców innych niż konsumenci, 

ponieważ firmy wykonują mnóstwo pracy bez pieniędzy. Jeśli nie zarabiasz, dlaczego zawracać sobie 

głowę biznesem? Inną zaletą dodawania wartości jest to, że możesz reklamować cenę detaliczną 



produktu dodatkowego, ale w rzeczywistości zwykle płacisz hurtowo. Korzystanie z kreatora 

wspomniany wcześniej przykład, zryczałtowany rabat w wysokości 10 000 $ jest dokładnie tym - 10 

000 PLN w zimnej gotówce, której już nie będziesz mieć. Jeśli oferujesz darmową pulę o wartości 10 

000 PLN, będąc budowniczym prawdopodobnie kupiłbyś i zainstalował pulę za 7000 PLN. W ten sposób 

otrzymujesz premię w wysokości 10 000 PLN, która kosztuje tylko 7000 PLN. Kolejną zaletą dodawania 

wartości jest to, że klienci czują, że dostają coś za darmo. Czują się jak zwycięzcy. Zadowolony klient 

będzie wracał. Naprawdę jest bardzo niewiele firm, które nie mogłyby skorzystać z wartości dodanej 

swoich produktów lub usług. Oto kilka przykładów: 

• podatek dochodowy od osób fizycznych bez księgowego, sporządzony ze wszystkimi deklaracjami 

podatkowymi dotyczącymi działalności gospodarczej; 

• deser bez restauracji z dowolnym daniem głównym; 

• mycie i woskowanie bez mechaniki z dowolnym serwisem; 

• serwis bez ubijania paneli z dowolnymi pracami blacharskimi; 

• Wolne od adwokata testamenty dla wszystkich obecnych klientów; 

• bez fryzjerski masaż głowy i ramion przy każdym cięciu; 

• garaż bez budowniczy przy każdym domu; oraz 

• puszka napoju gratis do każdego burgera w zakładzie. 

Coraz więcej firm docenia swoje produkty. Należy pamiętać, że produkt lub usługa o wartości dodanej 

muszą być atrakcyjne dla potencjalnego klienta. Jeśli oferujesz naprawdę żałosny produkt o wartości 

dodanej, większość ludzi pozostanie przy innej firmie oferującej zniżkę. 

097. Wykorzystanie „prezentu przy zakupie” do osłodzenia transakcji 

Niedawno zacząłem kupować materiały komputerowe od firmy drogą wysyłkową. Nieustannie 

imponują mi nie tylko doskonałą obsługą, ale także faktem, że religijnie pakują małe pudełko 

czekoladek do każdego zamówienia, które nam przysyłają. To prawdziwa uczta. To zdecydowanie 

nietypowe rozwiązanie i muszę przyznać, że to bardzo dobry pomysł marketingowy. Ze względu na 

kilka dolarów mniej, jeśli kupujesz hurtowo, dlaczego nie wyróżnić się na tle konkurencji, oferując mały 

prezent, gdy ludzie dokonują zakupu. Nie promuj tego - po prostu zrób to i oceń reakcje klientów. 

Jeszcze raz zadaj sobie pytanie, jak często otrzymujesz prezent w ten sposób. Zaryzykowałbym 

zgadywanie i mówiłbym bardzo rzadko. Jeśli wybór należy do Ciebie i firmy znajdującej się w pobliżu, 

małe pudełko czekoladek może być wielką różnicą. Prezenty mogą być wszystkim, co jest ucztą lub 

postrzeganą wartość. Zrobiłem zakupy w kilku firmach, które zawsze zawierają kupon o wartości 10 

USD do mojego zamówienia. Ten kupon uprawnia mnie do 10 USD zniżki na moje następne 

zamówienie. To tylko niewielka oszczędność, ale korzystam z nich ze względu na voucher – żaden z ich 

konkurentów nie korzysta z systemu voucherów. Zwiększanie sprzedaży i utrzymywanie klientów, 

którzy wracają, zwykle dotyczą małych rzeczy, a nie dużych. Jeśli jesteś wystarczająco sprytny, aby mieć 

firmę sprzedającą produkt lub usługę, szanse są dość dobre, że wiesz, co robisz w swojej konkretnej 

dziedzinie. Ważnym pytaniem, które należy sobie zadać, jest to, jak oceniasz w takich dziedzinach, jak 

obsługa klienta i kontynuacja? 



098. Łatwy sposób dla klientów na przechowywanie numeru pod ręką 

Magnesy na lodówkę są wypróbowywane i testowane jako świetny sposób na przechowywanie 

numeru telefonu pod ręką. W większości przypadków powodem, dla którego ludzie nie zawracają sobie 

głowy ich używaniem, jest to, że nie wiedzą, do kogo zadzwonić, aby je pogodzić. Poświęć kilka minut, 

podnieś Yellow Pages i spraw, aby te palce zaczęły chodzić. Na całym świecie istnieją setki firm 

produkujących magnesy w milionach odmian i są one zaskakująco tanie. Spróbuj wymyślić coś nieco 

niezwykłego i przyciągającego wzrok. Przekaz Twojej firmy powinien być prosty - ludzie rozumieją, jak 

zamawiać pizzę, więc jeśli prowadzisz pizzerię, wystarczy, że podasz swoim klientom numer telefonu, 

jeśli dostarczasz do domu i być może adres, aby wiedzieli, że jesteś w ich okolicy. Spraw, aby była 

kolorowa, a przyciągnie uwagę. Magnesy na lodówkę mają tysiące zastosowań i zaryzykowałbym 

zgadywanie i powiedziałbym, że byłoby bardzo mało firm, które nie byłyby w stanie wykorzystać tej 

formy marketingu. Kto nie chciałby, aby nazwa firmy każdego dnia była pod nosem potencjalnych 

klientów? Nasza ulubiona kwiaciarnia ma magnes na lodówkę, który rozdają przy każdej dostawie. 

Samorząd wykonał magnes na lodówkę z wydrukowanym numerem obsługi klienta. Zostały one 

następnie dostarczone do każdego gospodarstwa domowego w okolicy. Innym sprytnym pomysłem, 

na który natknąłem się, były cztery firmy prowadzące wspólną kampanię marketingową polegającą na 

reklamowaniu się na magnesie na lodówkę wielkości wizytówki. Jedyne, co mieli, to ich nazwiska i 

numery telefonów, ale podzielili koszty na cztery sposoby. Zaangażowane firmy obejmowały chińską 

restaurację, agenta nieruchomości, firmę taksówkarską i linię lotniczą. Wszystkie liczby, których można 

używać w miarę regularnie. Wystarczająco, by zasłużyć na umieszczenie go na honorowym miejscu na 

lodówce. 

099. Siła lokalnego sklepu spożywczego 

Setki ludzi codziennie wchodzą i wychodzą z narożnego sklepu. To ludzie z różnych środowisk i być 

może są potencjalnymi klientami Twojej firmy. Dlaczego nie zapytać właściciela sklepu, czy możesz 

zostawić gdzieś w sklepie ulotki lub wizytówki? A może jest tablica ogłoszeń. Jeśli tak nie jest, może 

mógłbyś go zasponsorować. Innym pomysłem jest organizowanie regularnych konkursów we 

współpracy z lokalnym sklepem. Okresowo Twoja firma przekazuje nagrodę, a do konkursu przystępują 

wszyscy klienci odwiedzający sklep. Ta wspólna kampania oznacza, że Twoja firma zyskuje ekspozycję 

i dostęp do potencjalnych nowych klientów, a sklep ma zadowolonych klientów. Być może na tablicy 

ogłoszeń zostanie umieszczone zdjęcie zwycięzcy miesiąca. Chociaż taka promocja może wydawać się 

niewielka i nieistotna, największe marki na świecie, takie jak Coca-Cola i Pepsi, wydają tysiące dolarów 

na oznakowanie tych małych sklepów tylko dlatego, że znają korzyści. 

100. Ludzie czytają tablice ogłoszeń w centrach handlowych 

Ludzie czytają tablice ogłoszeń w centrach handlowych. Za każdym razem, gdy odwiedzasz lokalne 

centrum handlowe, umieść ulotkę lub wizytówkę firmy w rogu. Ile to kosztuje? - około pięciu minut i 

pinezki. Możesz być zaskoczony ilością transakcji otrzymanych dzięki tej prostej promocji. Mój 

przyjaciel prowadzi wygodne życie jako złota rączka. Swoje usługi reklamuje umieszczając napisy na 

tablicach ogłoszeń w centrach handlowych. Otrzymuje od pięciu do dziesięciu telefonów tygodniowo 

z każdej tablicy ogłoszeń i większość z nich zamienia się w drobne prace. Majsterkowicze, ogrodnicy, 

opiekunki do dzieci i firmy sprzątające mogą wirtualnie prowadzić swoją działalność z tablic 

ogłoszeniowych rozsianych po całym regionie. Jeśli trzymasz w samochodzie zapas wizytówek i ulotek, 

nigdy nie zostaniesz złapany. Dobrym pomysłem jest również trzymanie w pobliżu pudełka z szpilkami, 

ponieważ zwykle jest ich mało na samych tablicach ogłoszeń. Dość często w dużych centrach 

handlowych sklepy są puste przez kilka miesięcy. Sklepy te są czasem już wynajęte, ale najemca nie 

wprowadza się od razu. Daje to możliwość zbliżenia się do centrum i wystawienia stałej ekspozycji 



promującej Twój biznes i świadczone przez Ciebie usługi. Czynsz w tym przypadku jest zwykle 

minimalny, ponieważ często lepiej jest mieć jakąś wystawę niż pusty sklep. Po raz kolejny jest to 

sytuacja, w której nie zaszkodzi zapytać, ale pamiętaj, że jeśli zamierzasz umieścić ekspozycję w sklepie 

lub witrynie sklepowej, upewnij się, że jest wysokiej jakości, profesjonalna i łatwa do zrozumienia. 

Przygotuj tabliczkę informującą, gdzie znajduje się Twoja firma i godziny, w których działasz, i zostaw 

ludziom do wzięcia zapas ulotek lub broszur. Jeśli Twój biznes będzie kolidował z innymi najemcami w 

centrum, jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie umieścić tam ekspozycję. Przygotuj 

profesjonalny folder prezentacyjny z próbkami Twoich broszur i materiałów promocyjnych i przygotuj 

się na negocjacje z wynajmującym. Widzę w tym świetną okazję do wypromowania się grupy małych 

firm, takich jak centrum medyczne, świetlica czy kompleksowa opieka samochodowa. Moi przyjaciele 

są właścicielami firmy produkującej meble. Zbliżyli się do lokalnego centrum handlowego, aby umieścić 

wystawę w pustym sklepie z przodu budynku. Najem był z miesiąca na miesiąc, a czynsz za mieszkanie 

stanowił 10 proc. obrotów ze sprzedaży poza sklepem. Moi znajomi rozważali wynajęcie sklepu w 

centrum i podpisanie umowy najmu. Dało im to jednak możliwość przetestowania pomysłu przy 

minimalnych kosztach (sklep nie okazał się opłacalny i przenieśli się z powrotem do salonu 

fabrycznego). 

101. Następnym razem, gdy odwiedzisz siłownię 

Jeden z pomysłów, na który ostatnio natknąłem się, dotyczył lokalnej siłowni. Ta siłownia ma ponad 

1000 członków. Wiele firm sponsorowało tablicę ogłoszeń, na której składały specjalne oferty 

wszystkim członkom siłowni – wystarczyło pokazać swoją kartę członkowską, aby otrzymać zniżkę. 

Uderzyło mnie to jako szczególnie sprytny sposób na dotarcie do dobrej grupy konsumentów. 

Większość ludzi, którzy chodzą na siłownię, należałaby do typowego przedziału wiekowego 18-35 lat z 

dobrymi dochodami rozporządzalnymi (których przynajmniej stać na opłacenie członkostwa i 

kupowanie modnych ubrań), co czyni ich dobrym celem dla kampanii marketingu bezpośredniego. 

Bycie członkiem siłowni oznacza, że prawdopodobnie porozmawiasz również z innymi członkami, więc 

wiadomości o specjalnej ofercie lub ofercie rozejdą się dość szybko. Sama siłownia korzysta z tej 

promocji, ponieważ jej klienci otrzymują korzyści za bycie członkiem siłowni. Po raz kolejny sytuacja, w 

której wszyscy są zwycięzcami. Inny pomysł dotyczył firmy, która zapłaciła za wyprodukowanie i 

zalaminowanie kart członkowskich. Na odwrocie karty mieli reklamę. To był sklep sportowy, co 

oczywiście jest dobrym wyborem. Ta sama zasada może dotyczyć klubu wędkarskiego, klubu 

strzeleckiego, klubu ogrodniczego lub czegokolwiek. Jeśli Twoja firma jest szczególnie 

komplementarna z pewnym klubem, być może dzisiaj jest ten dzień, aby odebrać telefon i umówić się 

na spotkanie. 


