
01.Gdzie jesteś teraz, gdzie chcesz być 

Być może zastanawiasz się, czy istnieje jakiś sekret, który sprawia, że Twój marketing działa. . . jeśli 

istnieje specjalny system. . . klucz do sukcesu. . .  

Wyobraź sobie, że powiedziałbym ci, że odpowiedzi, których szukasz, znajdują się w twoim umyśle i 

wszystko, czego naprawdę potrzebujesz, to właściwy system, właściwe pytania i właściwe wskazówki, 

które umożliwią ci ich odblokowanie. Zawsze byłem zdumiony ludźmi, z którymi pracowałem przez lata 

i jak wiele odkryli, że już wiedzą, gdy są stymulowani przez odpowiedni zestaw pytań. Widzę czerpanie 

korzyści z wartości świetnego pomysłu marketingowego, właściwych pytań, które należy sobie zadać, 

oraz zachęty do wykonania pierwszego ważnego kroku, który muszą wykonać.  

Przemyśl swoją drogę przez labirynt 

Ten prosty proces zaczyna się od miejsca, w którym jesteś teraz, w swojej firmie, produkcie lub usłudze 

i prowadzi Cię dokładnie tam, gdzie chcesz być. Każdy krok, który podejmiesz, doda istotny element do 

Twojego ostatecznego planu działania marketingowego. Pod koniec procesu otrzymasz plan 

marketingowy, który sam stworzyłeś. Będziesz wiedział, jakie strategie marketingowe zapewnią Twojej 

firmie największą dźwignię i będziesz dokładnie wiedział, co musisz zrobić, aby je zastosować. Jeśli 

potrzebujesz ożywić entuzjazm dla swojego biznesu i przywrócić pasję, którą miałeś do tego - 

przeczytanie i praca nad książką to stymulant, którego potrzebujesz właśnie teraz. Jeśli jesteś 

właścicielem firmy i uważasz, że często jesteś zbyt zajęty „pracą w biznesie”, aby spędzić czas „pracując 

nad biznesem”, przeczytanie właściwej książki zainspiruje Cię do poświęcenia czasu i posuwania się 

naprzód. Przede wszystkim mam nadzieję, że lektura tego artykułu dostarczy Ci nowych inspiracji i 

pobudzi nowe aktywne podejście do skutecznego marketingu Twojej firmy. 

02. Czego chcesz? 

Kiedy ostatnio zatrzymałeś się, wziąłeś głęboki oddech i zadałeś sobie to pytanie? Warto zapytać. Pod 

presją może być łatwiej zacząć wyjaśniać, czego nie chcesz. Wszystko, co robi, to wzmacnianie 

negatywów. Aby móc iść do przodu, potrzebujesz stymulacji wizji, celu i wglądu w to, jak naprawdę 

chciałbyś, aby było. To trochę tak, jakbyś myślał o wakacyjnych planach przed wejściem do samolotu. 

Sprawia, że czujesz się dobrze, zmotywowany, podekscytowany. O wiele lepiej niż stary, dobry jęk o 

tym, że nie chcesz tego i nie chcesz tamtego. Czy zauważyłeś kiedyś, jak może to wywołać uczucia 

dokładnie odwrotne do tych, które pomogłyby ci iść naprzód i faktycznie uzyskać to, czego chcesz? Tak 

więc nasze pierwsze „Pytanie specjalne” jest najważniejsze:  

CZEGO TY CHCESZ? 

Opisz to w pełnej krasie: swoją firmę, pracę, styl życia, relacje, sposób, w jaki prowadzisz biznes, 

pieniądze, które zarabiasz, jak je wydajesz, co robisz w wolnym czasie - naprawdę daj sobie marzyć. 

Zapisz to i datuj.  

* Gdzie chcesz być za 12 miesięcy?  

* Gdzie chcesz być za trzy lata?  

* A co z pięcioma uszami?  

Teraz wyobraź sobie, że po pięciu latach osiągnąłeś to, czego pragniesz i spoglądasz wstecz na siebie 

dzisiaj; zadaj sobie to ważne pytanie:  

* Jakie były najważniejsze rzeczy, które zrobiłeś, które umożliwiły Ci osiągnięcie tego, gdzie chciałeś 

być?  



Czy te pytania skłoniły Cię do „myślenia”? Zwróć uwagę, jak łatwo jest przenieść swój umysł w lepsze 

miejsce, gdy zadasz sobie właściwe pytanie. Być może teraz ciężko pracujesz w swojej firmie i nie miałeś 

czasu, aby naprawdę „pomyśleć” o tym, jak możesz się rozwijać i rozwijać swój biznes. Może to zająć 

całą twoją energię, aby iść dalej i zrobić to, co należy zrobić, zrobić. Pytania kwestionują twoje 

myślenie, kwestionują to, co robisz i jak to robisz, stymulują, a co najważniejsze, pomagają ci zmieniać 

rzeczy. 

03. Typowe błędy marketingowe małych firm 

Popełnianie błędów jest częścią procesu uczenia się. Rozpoznanie ich to pierwszy ważny krok. 

Szaleństwo zostało opisane jako kontynuujące robienie tego samego, jednocześnie pragnąc innego 

rezultatu. To jest jak wyświetlanie reklamy tydzień po tygodniu w lokalnej publikacji, która nigdy nie 

zapewnia odpowiedzi ani reakcji i nie robi nic z tym, jednocześnie mając nadzieję na uzyskanie wyniku. 

Takich przykładów jest wiele i prawdopodobnie wszyscy jesteśmy winni niektórych z nich. Użyj 

poniższego zestawu wskaźników, aby uświadomić sobie błędy, które możesz popełniać. 

* Brak planu - przypadkowe działania 

* Zbyt zajęci robieniem interesów, aby rozważyć, jak rozwijać biznes 

* Przeskakiwanie od jednego nieudanego pomysłu do drugiego bez zastanowienia 

* Twój plan marketingowy na kartce „post it” lub w głowie 

* Nieukierunkowane próby generowania sprzedaży 

* Nie do końca wiedząc, co działa, a co nie, aby podejmować świadome decyzje 

* Próbujesz robić zbyt dużo zbyt szybko i popełniasz błędy 

* Marnowanie pieniędzy, czasu i wysiłku na powtarzanie tego, co nie działa 

* Złe decyzje dotyczące tego, w co zainwestować - uwierz sprzedawcy 

* Niech strach sparaliżuje podejmowanie pozytywnych działań 

* Mieszane wiadomości bez spójnego tematu 

* Nadmiernie komplikujące działania marketingowe i wiadomości 

* Pracujesz bardzo ciężko, ale nie uzyskujesz wyników, które pasują do wysiłku 

* Wynajdywanie wymówek – nie mam czasu na marketing mojej firmy 

* Myślenie, że marketing jest skomplikowany – i unikanie tego 

* Poleganie tylko na jednej lub dwóch metodach generowania biznesu 

* Cierpienie z powodu cykli przychodów z uczt i głodu 

* Prowadzenie kiepskiej ewidencji ważnych potencjalnych klientów i klientów 

* Nie jestem w stanie wyjaśnić, dlaczego ktoś powinien od ciebie kupować 

* Mając nadzieję i modląc się, że biznes przyjdzie do ciebie - ale nie podejmuj żadnych działań 

Jeśli mentalnie zaznaczyłeś „tak”, to znaczy ja w którymkolwiek z powyższych, jesteś ze sobą szczery. 

Wszyscy tam byliśmy. Uczysz się, najpierw uświadamiając sobie, co nie działa. Dopiero wtedy możesz 



zacząć iść do przodu. Ten tekst dostarczy Ci wielu odpowiedzi, których szukałeś, a także pomoże Ci w 

działaniu inspiracją, którą Ci daje. 

04. Tworzenie planu marketingowego 

Czym jest plan marketingowy? 

Plan marketingowy jest Twoim przewodnikiem po tym, jak zamierzasz prowadzić marketing biznesowy. 

Jest to ostateczny wynik twojego myślenia i podejmowania decyzji. To Twoje zobowiązanie na 

papierze, Twoja droga do sukcesu.  

Dlaczego to jest ważne? 

Powszechną praktyką wśród wielu właścicieli małych firm jest spędzanie dużej ilości czasu na robieniu, 

a nie na planowaniu. Być może masz w głowie plan, którego jeszcze nie zrealizowałeś na papierze. 

Wychodzenie tam i robienie rzeczy ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdego marketingu w małej 

firmie; ważne jest jednak, aby były to właściwe rzeczy. Możesz spędzać dużo czasu i marnować dużo 

energii robiąc rzeczy w zły sposób lub po prostu robiąc złe rzeczy. Prosty plan marketingowy, który 

możesz stworzyć samodzielnie, korzystając z pomysłów zawartych w tej książce, utrzyma marketing 

Twojej firmy na właściwym torze.  

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem jest wykonanie poniższego dziewięciostopniowego planu wraz z towarzyszącymi 

mu pytaniami dotyczącymi myślenia marketingowego i sporządzenie notatek do planu podczas 

przechodzenia przez odpowiednie rozdziały tej książki. Po skończeniu książki powinieneś być w stanie 

opracować kompletną strategię marketingową odpowiednią dla Twojej firmy.  

OTO TWOJE DZIEWIĘĆ KROKÓW DO UDANEGO PLANU 

Każdy krok zawiera zestaw pytań, na które będziesz musiał odpowiedzieć, aby zrealizować swój plan.  

Tworzenie planu marketingowego 

Krok 1 - Ustal swój kierunek 

Skąd jesteś tam, gdzie chcesz być 

* Określ, co sprzedajesz.  

* Skąd pochodzą Twoje strumienie przychodów?  

* Co jest najbardziej opłacalne?  

* Jaka jest twoja zdolność?  

* Co działa dobrze, a co nie?  

Twoja obecna baza klientów 

* Kto i ile?  

* Kim są twoi najlepsi klienci?  

* Jak długo zostają klienci i jaka jest ich wartość?  

Gdzie chcesz być?  



* Jaka jest Twoja długoterminowa wizja dla Twojej firmy?  

* Jaki jest cel Twojej firmy?  

* Jakie źródła przychodów chciałbyś zwiększyć?  

* Jakie są Twoje konkretne cele biznesowe?  

Krok 2 - Zrozumienie swojego rynku i konkurencji 

Twój rynek 

* Co się dzieje na rynku, na którym działasz?  

* Jaka jest wielkość rynku, na którym jesteś lub wchodzisz?  

* Jaki jest potencjalny popyt na to, co oferujesz?  

* Jakie są trendy, gorące problemy i luki, które wymagają uzupełnienia?  

Twoja konkurencja 

* Kto jest twoją konkurencją?  

* Jakie są ich mocne i słabe strony?  

* Czego nie oferuje Twoja konkurencja, czego potrzebuje rynek?  

* Jakie korzyści oferujesz, których nie oferuje Twoja konkurencja?  

* Czego możesz się nauczyć od konkurencji?  

Krok 3 – Zrozumienie klienta 

Twoi docelowi klienci i najsilniejsza nisza 

* Na kim są „właściwi potencjalni klienci”, na których możesz się skupić?  

* Jakie są twoje idealne kryteria klienta?  

* Kim są najlepsi, najprzyjemniejsi i najbardziej dochodowi klienci do współpracy?  

*  Jakie są główne problemy i potrzeby Twojego docelowego klienta?  

* Czego najbardziej chcą Twoi docelowi klienci?  

* Czy istnieje dobra, silna, niszowa grupa ludzi z problemami, na której mógłbyś się skupić?  

* Gdzie można znaleźć tych klientów?  

* Jak Twoi potencjalni klienci kupują to, co sprzedajesz?  

Krok 4 - Tworzenie rozwiązania 

Tworzenie propozycji wartości 

* Jakie rozwiązanie proponujesz?  

* Jakie są kluczowe elementy Twojej usługi?  

* Jak to rozwiązanie rozwiązuje problemy naszych klientów?  



* Jakie są największe korzyści, które oferujesz swoim klientom?  

*" Co jest w nim wyjątkowego?  

* Jak zamierzasz go spakować i wycenić?  

* Co możesz zagwarantować?  

Krok 5 - Tworzenie ścieżki do Twojego biznesu 

Przyciąganie osób podbijających ręce i budowanie listy 

* Jak możesz znaleźć i przyciągnąć tych, którzy są zainteresowani i potrzebują Twoich usług?  

* Co zachęciłoby Twoich potencjalnych klientów do zrobienia z Tobą pierwszego kroku i 

zarejestrowania ich zainteresowania?  

* Jakie mogą być szczeble drabiny sprzedaży od początkowego zainteresowania do długoterminowego 

klienta?  

* Jaka może być ścieżka oferowania krok po kroku Twojej firmie?  

* Jak zbudować listę potencjalnych zainteresowanych klientów?  

Wdrożenie systemów sprzedaży 

*Jakie systemy są potrzebne do tworzenia listy?  

* Jak możesz uchwycić i zarejestrować dane potencjalnych klientów?  

* Co musisz skonfigurować, aby komunikować się z osobami z Twojej listy?  

Krok 6 - Tworzenie wiadomości i materiałów marketingowych 

* Jaki wizerunek marki chcesz stworzyć?  

* Jaka jest właściwa marka dla Twojego rynku docelowego?  

* W jaki sposób Twoje imię i nazwisko oraz linia paska komunikują to, co oferujesz?  

* Jakie są twoje kluczowe przesłania?  

* Jakich materiałów marketingowych potrzebujesz?  

Krok 7 - Wybór i planowanie metod marketingowych 

Jakie znasz metody marketingowe, z których korzystają Twoi skuteczni konkurenci? 

* Co pracowało dla Ciebie w przeszłości? Jaki był Twój zwrot z inwestycji?  

* Co nie zadziałało?  

* Co możesz zrobić, aby podnieść swój profil na rynku?  

* Jakimi metodami możesz przyciągnąć nowych klientów?  

* Jaką potencjalną wartość mają następujące metody marketingowe dla Twojej firmy? PR, radio, 

telewizja, pojazd, autobus, plakaty, billboardy, gazety i czasopisma, reklama, internet, poczta 

bezpośrednia, listy sprzedażowe, sprzedaż bezpośrednia, marketing telefoniczny, wystawy sklepowe, 

osobiste kontakt, polecenia, relacje z gospodarzami i wspólne przedsięwzięcia.  



*Co najprawdopodobniej będzie dla Ciebie najlepsze?  

Krok 8 - Opracowanie budżetu i zwrotu z inwestycji 

Jakie metody marketingowe wybrałeś do wdrożenia? 

* Ile będzie kosztować korzystanie z wybranych metod marketingowych?  

* Jakie zasoby będą potrzebne do wdrożenia tych metod?  

* Co będziesz musiał zainwestować w każdym segmencie, aby osiągnąć swoje cele?  

* Jakiego zwrotu oczekiwałbyś?  

* Jak zmierzysz zwrot z inwestycji?  

Krok 9 - Planowanie strategii i działań 

Jak zamierzasz rozwijać każdy element swojego planu? 

* Co wymaga konfiguracji?  

* Jakie są priorytety?  

* Jakie konkretne działania praktyczne należy podjąć, aby tak się stało? Przez kogo i kiedy?  

* Jakie są kroki?  

* Jakie są kamienie milowe i terminy?  

* Jak będziesz monitorować, oceniać i weryfikować swoją strategię?  

Oto nagłówki do ważnych sekcji twojego planu marketingowego: Możesz użyć tego szablonu jako ramy 

dla własnego planu, który można wypełnić podczas pracy.  

Opis firmy - kim jesteś i czym się zajmujesz 

Kierunek biznesowy - Twoje ambicje dla Twojego biznesu 

Cele sprzedażowe – liczby, do których chcesz dotrzeć 

The market place - potrzeby badawcze, trendy, luki i wzrost rynku 

Konkurencja – kim są, oferty, mocne i słabe strony 

Docelowa(e) grupa(y) klientów – do których dążysz 

Obszary docelowe - dokąd ma dojść Twoja firma 

Nisza - docelowe obszary specjalistyczne i pozycjonowanie biznesowe 

Key marketingowe komunikaty, pozycjonowanie i różnicowanie - wizerunek Twojej marki i strap-line 

oraz kluczowe komunikaty marketingowe 

Cele marketingowe - co chcesz osiągnąć 

Metody marketingowe – metody, które zdecydowałeś się wykorzystać 

Budżet - kwota, którą zobowiązujesz się wydać i na co planujesz ją wydać 

Strategia - jak to zrobisz i Twój kalendarz działań 



05. Zdefiniuj swój biznes teraz 

Podróż zaczyna się tam, gdzie jesteś teraz...  

Jesteś w miejscu, w którym się teraz znajdujesz, co jest bezpośrednim wynikiem działań, które podjąłeś 

i decyzji, które podjąłeś po drodze. To, dokąd dojdziesz w przyszłości, będzie wynikiem wyborów, 

których dokonasz, począwszy od teraz. Wyobraź sobie dzień dzisiejszy jako pierwszy dzień reszty 

Twojego biznesowego życia.  

Dlaczego warto najpierw przeprowadzić inwentaryzację?  

Ważne jest, aby dokładnie ocenić, gdzie jesteś teraz, zanim wyruszysz w podróż. Wiele osób jest tak 

zajętych, że rzadko poświęcają czas na podsumowanie i refleksję. Od czasu do czasu ważne jest, aby 

cofnąć się o ten ważny krok w stosunku do cięć i pędu codziennego obciążenia pracą. Jeśli będziesz 

dalej robić to, co zawsze robiłeś, zawsze dostaniesz to, co masz teraz.  

Twoje wyzwanie 

Musisz być ze sobą szczery i skoncentrować się na faktach. Może to obejmować pewne szczegóły, na 

które przez jakiś czas nie zwracałeś uwagi. Będziesz musiał być zdyscyplinowany podczas zbierania tych 

informacji. Nie polegaj na zgadywaniu ani intuicji. Poznaj szczegóły, ponieważ to właśnie te szczegóły 

będą stanowić podstawę, z której możesz iść dalej. Jeśli chcesz rozwijać swój biznes, musisz dokładnie 

wiedzieć, od czego zaczynasz.  

TWÓJ BIZNES TERAZ - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

Twój interes 

* Opisz swoją firmę już teraz. Jakie słowa wyrażają dokładnie to, gdzie czujesz, że jesteś? Przeprowadź 

burzę mózgów i po prostu zapisz to, co przychodzi Ci na myśl.  

* Zrób listę głównych usług/produktów, które oferujesz.  

* Co się dobrze sprzedaje?  

* Co nie sprzedaje się dobrze?  

Obrót i marże zysku 

* Jaki jest twój obrót?  

* Jaki jest Twój obecny zysk na koniec roku?  

Klienci 

* Ilu masz klientów?  

* Skąd oni pochodzą?  

* Jaki mają profil?  

* Kim są Twoi najlepsi klienci?  

* Kim są najgorsi klienci?  

Mocne strony biznesu 

* Jakie są kluczowe mocne strony Twojej firmy?  



* Jakie są kluczowe umiejętności zawarte w tym biznesie?  

Twój stosunek do Twojego biznesu 

* Jak myślisz o swojej firmie?  

* Co sprawia Ci trudność?  

* Co lubisz i co lubisz?  

Jak korzystać z tych informacji 

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania będziesz miał kilka konkretnych faktów, myśli i uczuć do pracy. 

Masz teraz punkt wyjścia. Tutaj jesteś teraz. Dobrym pomysłem jest zaznaczenie daty w swoim 

dzienniku lub w kalendarzu, kiedy wykonałeś to ćwiczenie. Ta informacja daje podstawę do rozpoczęcia 

myślenia o swojej przyszłości i gdzie chcesz iść.  

06. Ocena, jak dobrze działa Twój obecny marketing 

Co to jest marketing?  

Marketing to wszystko, co robisz, aby komunikować swoją firmę zarówno obecnym, jak i potencjalnym 

klientom. Istnieje wiele różnych sposobów promowania firmy. Większość ludzi używa kombinacji, która 

najlepiej sprawdza się w ich konkretnej firmie.  

Co działa, a co nie?  

Jeśli wydajesz pieniądze na marketing swojej firmy, ważne jest, abyś wiedział, co działa, a co nie. Nie 

ma sensu inwestować pieniędzy, gdy to, co robisz, nie przynosi dobrego zwrotu. Skąd więc wiesz, czy 

to działa, czy nie?  

Twoje wyzwanie 

Twoim głównym wyzwaniem jest ciągłe testowanie i mierzenie działań marketingowych. Poleganie na 

intuicji nie wystarczy. Będziesz potrzebować namacalnej informacji zwrotnej. Wypróbuj poniższą listę 

kontrolną wskazującą, czego próbowałeś i czy zakończyło się powodzeniem, czy nie. Zanotuj wszelkie 

namacalne dowody, które musisz poprzeć swoją definicję sukcesu. Zapoznaj się z tą listą kontrolną 

oceny marketingowej i oceń, jak skuteczne są Twoje dotychczasowe działania marketingowe.  

OBECNA LISTA KONTROLNA OCENY MARKETINGOWEJ 

Które z poniższych wypróbowałeś i jaki był sukces? Oceń każdy obszar: 1 = brak sukcesu, 5 = bardzo 

udany 

Tożsamość marki 1 2 3 4 5 

Reklama w prasie 1 2 3 4 5 

Żółte strony 1 2 3 4 5 

Reklama radiowa 1 2 3 4 5 

Reklama telewizyjna 1 2 3 4 5 

PR/artykuły 1 2 3 4 5 

Reklama bezpośrednia 1 2 3 4 5 



List handlowy 1 2 3 4 5 

Sieć 1 2 3 4 5 

Telemarketing 1 2 3 4 5 

Wydarzenia/rozmowy 1 2 3 4 5 

Biuletyn 1 2 3 4 5 

Marketing internetowy 1 2 3 4 5 

Skierowania/rekomendacje 1 2 3 4 5 

Sprzedawca 1 2 3 4 5 

Witryny 1 2 3 4 5 

Relacje sojusznicze 1 2 3 4 5 

Oferty specjalne 1 2 3 4 5 

E-mail marketing 1 2 3 4 5 

Jak skutecznie testować i mierzyć swój marketing 

Możesz to zrobić na wiele sposobów.  

* Zapytaj ludzi, którzy pytają, skąd słyszeli o Twojej firmie.  

* Przechowuj te informacje przez określony czas i analizuj je.  

* Uruchamiaj konkretne oferty w wybranych opcjach marketingowych i rejestruj odpowiedzi.  

* Przetestuj nagłówki w reklamach lub ulotkach w mniejszych partiach, aż dowiesz się, który wynik jest 

najlepszy.  

* To samo możesz zrobić z listami handlowymi wysyłanymi pocztą i e-mailem.  

* Kiedy prowadzisz wydarzenie lub przemawiasz w grupie networkingowej, zapisuj, ile kontaktów 

nawiązujesz i czy wynika z nich jakakolwiek działalność biznesowa.  

* Zrób to samo dla wydarzeń sieciowych, w których uczestniczysz jako uczestnik.  

* Kiedy piszesz artykuł do publikacji biznesowej, zaoferuj bezpłatny raport, który wymaga od czytelnika 

nawiązania z Tobą kontaktu. W ten sposób nie tylko poznasz szczegóły niektórych potencjalnie dobrych 

perspektyw, ale możesz sprawdzić, ile osób przeczytało Twój artykuł i odpowiedziało na niego.  

* Dane przed i po sprzedaży są przydatne, gdy prowadzisz kampanię świadomości marki.  

OCENA MARKETINGOWA – LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Zdecyduj wcześniej, jak zamierzasz ocenić swoje działania.  

* Prowadź rejestr danych ewaluacyjnych, które zbierasz.  

* Ustal, która z działań marketingowych była najbardziej udana.  

* Zaplanuj powtórzenie wszystkich udanych działań.  



* Zadaj sobie pytanie, dlaczego niektóre działania nie powiodły się.  

* Sprawdź, czy wybrane działania marketingowe są odpowiednie dla odbiorców, do których chcesz 

dotrzeć.  

* Zatrzymaj wszelkie drogie działania marketingowe, które kosztują więcej niż zwrot, jaki daje.  

Jak korzystać z tych informacji 

Z biegiem czasu monitorowanie i mierzenie sukcesu Twojego marketingu pozwoli Ci zbudować bardzo 

jasny obraz tego, jak wydać cenny budżet marketingowy. Nie będzie więcej decyzji podejmowanych w 

ostatniej chwili ani prób i błędów, ponieważ będziesz mieć potrzebne dowody na wyciągnięcie ręki i 

będziesz mógł wykorzystać te informacje do podejmowania świadomych decyzji.  

07. Ocena wartości Twojej obecnej bazy klientów 

Powiększanie obecnej bazy klientów 

Istnieją trzy główne sposoby na rozwój każdej firmy:  

* zdobądź nowych klientów 

*  zwiększ kwotę, jaką Twoi obecni klienci wydają z Tobą 

*i zwiększyć częstotliwość, z jaką prowadzą z Tobą interesy.  

Łatwiej i taniej jest budować na istniejącej bazie, którą już posiadasz, niż rozwijać nowe relacje z 

klientami.  

<b>Jaka jest wartość Twojej obecnej bazy klientów? Czy wiesz?</b> 

Aby obliczyć średnią wartość Twojej obecnej bazy klientów, wystarczy znaleźć następujące liczby.  

* Ilu masz klientów?  

* Jaka jest średnia kwota, jaką ci klienci wydają z Tobą?  

* Ile razy w roku ci klienci wydają tę kwotę?  

* Jaki jest średni czas, przez jaki Twoi klienci prowadzą z Tobą interesy?  

Liczba x wartość x częstotliwość = wartość aktualnej bazy klientów x długość czasu jako klient 

100 x 1,000 PLN x 3 = 300 000 PLN x 2 lata = 600 000 PLN 

Na podstawie tych danych każdy nowy klient, którego otrzymasz, jest potencjalnie wart 6000 PLN.  

Dlaczego to jest ważne?  

Ważne jest, aby wiedzieć, ile potencjalnie jest dla Ciebie warta Twoja obecna baza klientów, ponieważ 

daje Ci to punkt wyjścia, podstawę, na podstawie której możesz zdecydować, jak chcesz rozwijać swój 

biznes. Jeśli użyjesz technik marketingowych aby:  

* przyciągnąć nowych klientów 

* zachęcić obecnych klientów do większych wydatków  

* zachęcić obecnych klientów do częstszego wydawania pieniędzy 



możesz potencjalnie zwiększyć swoje zyski o dowolną liczbę. W Twojej firmie jest teraz ogromny 

niewykorzystany potencjał. Wszystko, co musisz zrobić, to zdecydować, czego chcesz, a następnie stać 

się naprawdę dobrym w marketingu, aby to się stało. Twoja obecna baza klientów prawdopodobnie 

ma dla Ciebie największy potencjał. Są to ludzie, którzy już szczęśliwie prowadzą z Tobą interesy. 

Wydają już pieniądze regularnie i prawdopodobnie wydaliby więcej, gdyby mieli ku temu dobry powód. 

Musisz im podać ten powód.  

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem jest zarówno utrzymanie, jak i rozwój wartości istniejącej bazy klientów. Żadna 

firma nie może stać w miejscu.  

Co sprawia, że baza klientów jest wartościowa?  

Jeśli możesz odpowiedzieć twierdząco na poniższe pytania, Twoja istniejąca baza klientów ma wartość.  

* Czy Twoi obecni klienci wydają z Tobą pieniądze?  

* Czy są zadowoleni z usług, które świadczysz?  

* Czy zbudowałeś relację zaufania i relacji?  

* Czy przychodzą do ciebie po rozwiązania swoich problemów?  

* Jeśli zostaniesz zapytany, czy poleciliby Cię lub skierowaliby do innych osób?  

* Czy prawdopodobnie będą mieć potrzeby w przyszłości i problemy, które chcą rozwiązać I czy 

wydaliby z tobą więcej, gdybyś mógł im pomóc?  

WARTOŚĆ KLIENTA - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

Uzyskaj szczegółowe informacje o sprzedaży dla klientów.  

* Utwórz listę swoich głównych klientów.  

* Ilu masz klientów?  

* Skąd oni pochodzą?  

* Ile każdego roku wydaje z Tobą każdy klient?  

* Jak często korzystają z Ciebie klienci?  

* Jakie są ich szczególne wzorce wydatków?  

* Jakie zainteresowania ma każdy klient w Twojej firmie?  

* Jaki potencjał ma każdy klient, aby spędzić z Tobą więcej?  

<b>Jak korzystać z tych informacji</b> 

Kiedy już poznasz wartość swojej istniejącej bazy klientów, masz miejsce na start. Po uzyskaniu 

konkretnych informacji o kliencie możesz ustalić, która strategia budowania biznesu 

najprawdopodobniej spodoba się określonym grupom klientów lub osobom. Jeśli myślisz, że każdy 

nowy klient ma potencjał wartości na całe życie, to jeszcze ważniejsze jest, aby docenić go od samego 

początku, bez względu na to, jak mało zacznie z Tobą wydawać.  

08. Dowiedz się, co dotychczasowi klienci cenią w Twojej firmie 



Czym są opinie klientów?  

Opinie klientów to informacje, które otrzymujesz od swoich klientów na temat pracy, którą dla nich 

wykonujesz, pozytywne i negatywne. Jak zdobywasz swoje? Istnieje kilka różnych sposobów zbierania 

informacji zwrotnych.  

* Najlepiej i najgorzej sprzedające się produkty/usługi.  

* Powtarzaj biznes.  

* Obserwacja zachowania i mowy ciała.  

* Zadawane pytania.  

* Skargi.  

* Komentarze ustne.  

* Rozmowy z klientami.  

* Referencje i listy.  

* Zalecenia.  

* Informacje o ankiecie.  

Dlaczego to jest ważne?  

Ważne jest, aby być świadomym opinii, które otrzymujesz od swoich klientów. W ten sposób dowiesz 

się, co jest, a co nie jest ważne dla osób, na które chcesz wpływać. Jeśli sprzedajesz coś, czego ludzie 

chcą i dostarczasz wartość, musisz o tym wiedzieć!  

To informacje, dzięki którym możesz przyciągnąć więcej klientów. Jest to również zwiększenie 

pewności siebie, jeśli wiesz, jak bardzo ludzie cenią to, co oferujesz. Możesz pozwolić sobie na dobre 

samopoczucie i dumę z tego, co robisz. Jeśli Twojej firmie brakuje tego, co najbardziej cenią klienci, 

musisz o tym wiedzieć. Dzięki tym informacjom dowiesz się, jak sprawić, by Twoja firma była bardziej 

atrakcyjna dla osób, które najbardziej cenisz: klientów.  

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem jest stworzenie systemu zarówno do regularnego gromadzenia, jak i oceny tych 

informacji. Musisz być otwarty i umieć słuchać opinii klientów. Musisz być przygotowany do zadawania 

i opracowywania pytań, które mają na celu wydobycie właściwych informacji. Prosząc o opinie 

klientów, musisz być ostrożny w kierowaniu umysłem klienta we właściwym kierunku. Jeśli zapytasz 

*Co Ci się nie podobało w tej usłudze dzisiaj?*, odpowiedź może być tylko negatywna. Natomiast jeśli 

powiesz *Co myślisz dzisiaj o usłudze?* i podasz wybór odpowiedzi, istnieje większa szansa na 

pozytywny wynik.  

CO MUSISZ WIEDZIEĆ - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Co kupują ludzie?  

* Co ludzie chcą kupować?  

* Jakie są ich oczekiwania dotyczące usług?  

* Co jest naprawdę ważne z punktu widzenia dostarczania produktu/usługi?  



* Co irytuje i frustruje ludzi?  

Świetne pytania do zadawania 

* Wybierając [swoją usługę], czego szukasz?  

* Kupując [Twoją usługę], co jest najważniejsze?  

Co skłoniło do podjęcia decyzji o korzystaniu z usług USEX?  

* Co uważasz za najbardziej wartościowe?  

* Co (jeśli w ogóle) możemy zrobić, aby poprawić oferowane przez nas usługi?  

* Co lubisz w x ?  

* Który aspekt x uważasz za najbardziej wartościowy?  

W zależności od tego, czy korzystasz z ankiety pisemnej, telefonicznej lub prowadzisz rozmowę jeden 

do jednego, sposób organizacji pytań będzie różny. Możesz skorzystać z opcji wielokrotnego wyboru, 

w zakresie od najważniejszych do najmniej ważnych, lub pozostawić je otwarte na komentarze. Ważne 

jest to, że ułatwiasz ludziom odpowiadanie na pytania, kiedy je zadajesz. Wszelkie ankiety, które 

najlepiej wykonujesz, powinny zawierać nie więcej niż 10 pytań. Jeśli przeprowadzasz ankietę 

telefoniczną i otrzymujesz naprawdę pozytywne stwierdzenia, zawsze pytaj, czy możesz je zacytować. 

Jest to bardzo łatwy i szybki sposób na uzyskanie referencji.  

Jak korzystać z tych informacji 

Lista tego, co Twoi klienci najbardziej cenią w Twojej firmie, może być wykorzystana do tworzenia 

wszystkich komunikatów marketingowych, Twojej marki, unikalnej propozycji sprzedaży, oświadczenia 

o zobowiązaniu klienta, listy atrakcyjnych korzyści, kopii witryny lub broszury, a nawet mowa windy. 

Wiedza o tym, co cenią klienci, jest dla Ciebie bezcenna.  

09. Spojrzenie na swój biznes oczami klientów 

Co to znaczy?   

Jeśli chcesz wpłynąć na swoich klientów, musisz ich zrozumieć i odnieść się do nich. Kiedy patrzysz 

oczami swoich klientów, doświadczasz świata z innej perspektywy. Wyobraź sobie, że zabrałeś okulary 

swoich klientów i patrzysz na swoją firmę przez te soczewki. Co widzisz? Czy nagle widzisz to wszystko 

inaczej? Powinieneś. Wielu właścicieli firm znajduje to ćwiczenie niezwykle trudnym do zrobienia. 

Uważaj, aby nie zbliżyć się do własnej firmy, prowadząc ją na co dzień, aby przestać widzieć rzeczy z 

punktu widzenia klientów.  

Dlaczego to ważne 

Ważne jest, aby od czasu do czasu zmieniać perspektywy. Podejmowanie decyzji dotyczących układu 

sklepu, projektu strony internetowej, procesów komunikacji z klientem i nie tylko staje się dużo 

łatwiejsze, gdy jesteś w stanie wyobrazić sobie siebie jako klienta. Unikniesz klasycznych pułapek, które 

popełnia wiele osób, gdy elementy swojej usługi są zbyt skomplikowane i mylące. Większość ludzi w 

dzisiejszych czasach chce rzeczy prosto, szybko i łatwo. Jeśli jest to skomplikowane, powolne lub 

trudne, Twoi potencjalni klienci pójdą gdzie indziej. Dotyczy to zwłaszcza ery Internetu, która 

przyniosła ze sobą wybór i szybkość. Bardzo niewielu ma cierpliwość, by czekać.  

Twoje wyzwanie 



Twoim wyzwaniem będzie spędzenie czasu na przyjrzeniu się swojej firmie oczami klientów i 

utrzymanie tej perspektywy wystarczająco długo, aby uzyskać cenne spostrzeżenia.  

CO MUSISZ ZROBIĆ? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Poświęć trochę czasu i zamknij oczy.  

* Pomyśl o jednym ze swoich typowych klientów.  

* Opisz sobie tę osobę.  

-Jacy oni są?  

- Ile oni mają lat?  

- Co zwykle robią każdego dnia?  

- Co jest dla nich ważne?  

- Czego szukają, gdy rozważają zakup x?  

* Teraz wyobraź sobie siebie jako osobę, która przychodzi do Twojej firmy lub znajduje Cię w 

Internecie.  

- Co widzisz?  

- Jakie jest twoje pierwsze wrażenie?  

- Co czujesz?  

* Sprawdź każdy aspekt swojej działalności z tej perspektywy. Możesz wejść na swoją stronę jako klient, 

możesz korzystać z usług jako klient, możesz udawać, że masz reklamację jako klient. Możesz spojrzeć 

na swoją reklamę - dowolna liczba rzeczy. Spójrz na to, co dzieje się w Twojej firmie oczami klientów.  

* Zanotuj rzeczy, które widzisz.  

* Spróbuj spojrzeć oczami wielu różnych typów klientów.  

* Zauważ, co jest inne, a co podobne.  

Jak korzystać z tych informacji 

Możesz wykorzystać te informacje, aby wprowadzić zmiany w swojej działalności biznesowej i 

marketingu. Jeśli tak, upewnij się, że monitorujesz wyniki tych zmian. Zwróć uwagę na wpływ, jaki mają 

na Twoich klientów. Poświęć trochę czasu na zmianę perspektywy tak często, jak to tylko możliwe. Jest 

to umiejętność, którą możesz rozwijać i która jest bardzo przydatna dla Twojego biznesu. Wielu 

czołowych przedsiębiorców jest w tym bardzo dobrych. Pomyśl na przykład o Richardzie Bransonie. 

Regularnie spędza czas, aby zobaczyć swoje firmy oczami klientów.  

10. Ocena swoich mocnych stron, umiejętności i zasobów 

Jakie są Twoje mocne strony, umiejętności i zasoby?  

Nie ma wątpliwości, że Twoje osobiste mocne strony, umiejętności i zasoby są głównym powodem 

Twoich dotychczasowych osiągnięć. Z pewnością odegrają ważną rolę w sukcesie Twojej firmy. Mogą 

być głównym powodem, dla którego Twoi klienci decydują się na korzystanie z Twoich usług lub 

kupowanie Twoich produktów. Czy wiesz dokładnie czym są te mocne strony, umiejętności i zasoby 



faktycznie są? Możesz wziąć je za pewnik, ponieważ są z tobą każdego dnia. Bycie zbyt blisko siebie 

może sprawić, że będziesz ślepy na własny blask.  

Dlaczego ważne jest, aby wiedzieć?  

Twoje mocne strony i umiejętności są unikalne dla Ciebie i mogą stanowić główną część tego, co 

odróżnia Cię od innych na rynku. Stanowią one również główny powód, dla którego warto zwrócić 

uwagę na porady i konsultacje, których możesz udzielać swoim klientom. Twoje mocne strony i 

umiejętności są częścią Twojej historii, historii, która stworzyła biznes, który masz dzisiaj. Być może 

spędziłeś lata rozwijając te umiejętności. Możesz mieć za sobą lata i lata doświadczenia. Twoi klienci 

niekoniecznie muszą coś o tym wiedzieć. Jeśli tak, pytanie brzmi, czy widzieliby większą wartość w tym, 

co oferujesz? Świadomość i umiejętność komunikowania swoich mocnych stron i umiejętności jest 

bardzo ważną częścią marketingu biznesowego. Jesteś w centrum tego, co sprzedajesz, a im większą 

wartość tego przypisujesz, tym bardziej prawdopodobne jest, że inni też to zrobią. Może pomóc w 

skuteczniejszym komunikowaniu tego, co robisz, z potencjalnymi klientami i nowymi kontaktami, które 

spotykasz. Może to stanowić część procesu, przez który przechodzisz, aby pomóc im docenić 

prawdziwą wartość, jaką jesteś w stanie zaoferować.  

Twoje wyzwanie  

Twoim wyzwaniem będzie bycie świadomym siebie i znalezienie użytecznego sposobu na 

uświadomienie swoim klientom. Twoim wyzwaniem może być również dostrzeżenie wartości w sobie 

i tego, co masz do zaoferowania. Wielu z nas jest uwarunkowanych, by nie dmuchać we własną trąbkę 

i być skromnym w sprawach, w których jesteśmy dobrzy. To dobrze, ale nie możesz ignorować rzeczy, 

które Twoi klienci cenią i o których mają prawo wiedzieć. Twoi klienci i potencjalni klienci chcą tego, 

co najlepsze. Chcą kogoś, komu mogą zaufać, aby zapewnił najwyższej jakości wiedzę fachową i 

dostarczał z umiejętnościami. Jeśli tą osobą jesteś ty, masz obowiązek jej o tym powiedzieć.  

SAMOŚWIADOMOŚĆ - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Jak myślisz, jakie są Twoje główne mocne strony?  

* Jak te mocne strony wpływają na Twój biznes?  

* Jakie są twoje kluczowe umiejętności?  

* Jak rozwinąłeś te umiejętności?  

* Jakie doświadczenia pozwoliły ci zdobyć tę wiedzę specjalistyczną?  

* Jak istotne są te umiejętności dla usług, które jesteś w stanie zaoferować swoim klientom?  

* Którą z Twoich umiejętności najbardziej cenią Twoi klienci?  

* Jakie części Twojej osobistej historii miały wpływ na mocne strony i umiejętności, które możesz teraz 

zademonstrować?  

* Jaki rodzaj szkolenia i edukacji miałeś?  

* Do jakich zasobów masz dostęp w wyniku swoich doświadczeń?  

* Jaka jest twoja wyjątkowa historia?  

Jak korzystać z tych informacji 



Przejrzenie specjalnych pytań odpowiedzi może sprawić, że zobaczysz prawdziwą wartość, jaką 

wnosisz do stołu. Kiedy twoje oczy otworzą się na twój własny blask, możesz poczuć się pewniej i 

pewniej. To wzmacniające poczucie, że w wyniku całej twojej ciężkiej pracy i wysiłku rozwijania 

umiejętności, mocnych stron i zasobów jesteś naprawdę coś wart. Korzyści, które oferujesz swojej 

firmie, mogą zostać zintegrowane z Twoimi wiadomościami i materiałami marketingowymi.  



11. Wyjaśnienie Twojej ostatecznej wizji biznesowej 

Czym jest wizja? 

Wizja to obraz lub film, który widzisz w swoim umyśle przyszłości. To marzenie o rzeczywistości, którą 

chcesz żyć. Swoją wizję można sobie wyobrazić, używając zmysłów, aby zobaczyć, poczuć i usłyszeć 

doświadczenie typu *co by było, gdyby*. To trochę jak doświadczenie, które masz, gdy wyobrażasz 

sobie idealne miejsce na wakacje. Masz *wizję* wakacji, których najbardziej chciałbyś przeżyć. 

Dlaczego to jest ważne? 

Tworzenie wizji to sposób przewidywania przyszłości. To tak, jakby zasiać w swoim umyśle ziarno, 

które, jeśli będziesz prawidłowo karmić i podlewać, z czasem wyrośnie i zakwitnie zgodnie z 

przeznaczeniem. Pozwalając sobie na projekcję w przyszłość w ten sposób, możesz sprawdzić, czy 

podoba Ci się to, co widzisz. Opisanie swojej wizji może zainspirować zarówno Ciebie, jak i innych 

członków Twojego zespołu. Każdy potrzebuje czegoś, do czego może dążyć. To tak, jakbyś opisał widok, 

jaki będziesz miał na szczycie góry, zanim zaczniesz się wspinać. Motywacja, którą masz do potencjalnie 

żmudnej podróży, zostanie wzmocniona bardziej dzięki jasnemu określeniu tego, co zobaczysz na 

szczycie, niż gdyby była to tylko wspinaczka. Z Twoją firmą może być dokładnie tak samo. Jeśli masz 

jasną i ekscytującą wizję w swoim umyśle, wizję, którą możesz przekazać innym, podróż będzie o wiele 

bardziej energiczna i skoncentrowana. Posiadanie wizji sprawia, że codzienne czynności są bardziej 

znaczące, ponieważ masz powód do ich wykonywania. 

Twoje wyzwanie 

Twoja wizja musi być nie tylko czymś, do czego dążysz w biznesie, ale także czymś, co pasuje do twoich 

osobistych celów życiowych. Te dwie rzeczy idą w parze. Nie jest dobrze mieć wizję przyszłości 

biznesowej, która wiązałaby się z pracą za granicą i długimi okresami spędzonymi poza domem, jeśli 

jednym z twoich osobistych celów jest spędzanie większej ilości czasu z rodziną. Ważne jest, aby 

sprecyzować swoje osobiste cele i uwzględnić je w swojej wizji na przyszłość. 

Co sprawia, że wizja staje się rzeczywistością? 

Aby Twoja wizja stała się rzeczywistością, musisz podjąć działania już dziś. Twoje codzienne wybory 

działań ostatecznie zadecydują o tym, czy dotrzesz do celu, czy zostaniesz w miejscu. Sama wizja nie 

wystarczy, aby to urzeczywistnić. 

WIDZENIE SWOJEJ WIZJI - PYTANIA ODPOWIEDZI SPECJALNE 

Poświęć kilka chwil na relaks i wybierz się na spacer w przyszłość. Zamknij oczy i wyobraź sobie siebie 

w miejscu, gdzie wszystko, czego pragniesz, zostało osiągnięte. 

* Co widzisz, dzieje się w Twojej firmie? 

* Jak to wygląda? 

* Jakich klientów widzisz? 

* Kto jeszcze pracuje z tobą? 

* Co ty robisz? 

* Co ludzie mówią o Twojej firmie? 

* Co ty mówisz? 



* Co czujesz? 

* Co inni sądzą o firmie, którą stworzyłeś? 

Patrząc wstecz 

Z tego miejsca, osiągnąwszy wszystko, czego chciałeś, wyobraź sobie, że zawracasz i widzisz siebie 

takim, jakim jesteś teraz. Zapytać się: 

* Jakie były niektóre z najważniejszych rzeczy, które zrobiłeś, aby się tu dostać? 

* Jaka jest najlepsza rada, jaką możesz sobie udzielić? 

Zabierając go ze sobą 

Teraz wyobraź sobie, że przyjmujesz tę radę ze sobą, gdy zaczynasz swoją podróż w kierunku swojej 

wizji. 

Zapisuję to 

Po wykonaniu tego ćwiczenia dobrym pomysłem jest napisanie opisu swojej wizji biznesowej. W ten 

sposób możesz sobie o niej przypominać od czasu do czasu, dodawać do niej lub dostosowywać się do 

zmian. Znajdź obraz, do którego się odnosisz. Przypnij go na ścianie, gdzie będziesz mógł go oglądać 

każdego dnia. Dzięki temu będziesz zakotwiczony w swojej przyszłości. 

Jak wykorzystać swoją wizję 

Kiedy już masz wizję, możesz ją wykorzystać do motywowania siebie i innych. Opisanie ostatecznej 

wizji może być pierwszym krokiem potrzebnym do rozpoczęcia strategicznego spotkania z zespołem. 

Twoje cele i zadania biznesowe powinny wynikać z wizji, a Twój strategiczny plan działania będzie 

kierowany przez Twoje cele i zadania biznesowe. Twoja strategia marketingowa będzie częścią 

ogólnego biznesplanu kierowanego przez Twoją wizję biznesową. Skuteczny marketing Twojej firmy 

będzie jednym z ważnych działań, które musisz podjąć, aby dotrzeć do ostatecznego celu. 

12. Definiowanie luk między teraźniejszością a pożądanym 

Czym jest zdefiniowana luka? 

Do tej pory miałeś okazję pomyśleć o tym, gdzie jesteś teraz w swojej firmie i gdzie chcesz być w 

przyszłości. Jeśli nie żyjesz teraz swoją wizją, będzie luka między tymi dwoma punktami - obecnym i 

pożądanym. Musisz jasno określić, czego dokładnie brakuje. Stworzenie zdefiniowanej luki polega na 

bardzo szczegółowym określeniu elementów Twojej firmy, na których musisz się skoncentrować, aby 

wypełnić lukę i osiągnąć swoje ostateczne cele. Różnica między obecną a pożądaną pozycją będzie się 

różnić w zależności od firmy. Oto kilka przykładów ogólnych luk, które możesz zdefiniować. 

* Działania osobiste (czas i koncentracja). 

* Jakość produktów i usług. 

* Lokalizacja. 

* Liczba punktów sprzedaży. 

* Obszar rynku. 

* Docelowa grupa klientów. 



* Liczba klientów. 

* Systemy i procedury. 

* Działania marketingowe.  

* Zespół pracowników. 

* Wiedza. 

* Umiejętności. 

Dlaczego ważne jest zdefiniowanie luk? 

Konkretne zdefiniowanie luk jest ważne, ponieważ skupi Twoją uwagę na tym, co wymaga pracy. Po 

jasnym zdefiniowaniu luk można je wykorzystać do ustalenia odpowiednich celów i zadań wraz z 

planem ich osiągnięcia. Bez definiowania luk może być bardzo łatwo wpaść w podejście do planowania 

biznesowego i marketingowego, przeskakując od jednej rzeczy do drugiej lub pozwalając sobie na 

rozproszenie uwagi. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem jest poświęcenie na to czasu. Skoncentrować się na tym, co wymaga Twojej uwagi. 

Bądź ze sobą szczery. To przyniesie dywidendę w dłuższej perspektywie. Na tym etapie nie musisz mieć 

rozwiązania. To przychodzi później. Wszystko, co musisz zrobić, to jasno określić, co wymaga Twojej 

uwagi. Może się zdarzyć, że nie wiesz, co wymaga pracy lub wdrożenia, aby dotrzeć z miejsca, w którym 

jesteś, do miejsca, w którym chcesz być. Jeśli tak jest, możesz wrócić do tego rozdziału, gdy dotrzesz 

do końca tej książki. Przydałoby się mieć pod ręką notatnik i zapisywać luki, gdy się na nie natkniesz. 

DOJŚĆ DO LUKI – LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

Przed sobą masz swoje notatki z tego, gdzie jesteś teraz, a także swoją ostateczną wizję biznesową. 

Zanotuj niektóre problemy, które teraz widzisz, a które mogą uniemożliwić ci osiągnięcie wizji. Te 

problematyczne obszary będą wskazywać na luki. 

Zanotuj wszystkie obszary swojej firmy, w których widzisz wyraźną lukę. 

Dla każdego z nich zapisz jaka jest luka. 

Jak korzystać z tych informacji 

Informacje te można wykorzystać na wiele sposobów. Po pierwsze, luki, które ustalisz, podkreślą 

informacje, które musisz zebrać, procesy, które musisz wdrożyć, zmiany, które musisz wprowadzić i 

cele, które musisz wyznaczyć. Po drugie, nada Twojemu myśleniu pewną strukturę i skoncentruje 

Twoją uwagę na ważnych kwestiach, które należy wziąć pod uwagę podczas planowania biznesowego. 

Po trzecie, przypomną ci, co jest niezbędne, jeśli chcesz osiągnąć swoją wizję. Samo mówienie o tym 

nie wystarczy, aby tak się stało – wymaga działań skoncentrowanych na najważniejszych obszarach. 

13. Opisywanie, z kim chcesz robić interesy 

Definiowanie idealnego klienta 

Zdefiniowanie idealnego klienta oznacza wyjaśnienie osób, które są lub mogą być głodne konkretnego 

produktu lub usługi. Twoimi idealnymi klientami będą osoby, które mają problem, na który szukają 

odpowiedzi. Będą to ludzie, którzy najprawdopodobniej wydadzą pieniądze na Twój produkt lub 



usługę, aby zaspokoić ich potrzebę lub pragnienie. Twój idealny klient docelowy może mieć określone 

cechy demograficzne, psychograficzne, zawodowe lub geograficzne. 

Dlaczego to jest ważne? 

Wiedza o tym, do kogo kierujesz, będzie miała duży wpływ na sposób komunikowania im swojego 

produktu lub usługi. Idealnie, jeśli możesz znaleźć tłum głodny dla konkretnego produktu lub usługi 

niszowej i bardzo jasno zrozumieć, jakie są ich szczególne potrzeby i problemy, możesz dostosować 

swoje komunikaty marketingowe, aby zaspokoić te potrzeby i rozwiązać te problemy. Oznacza to, że 

Twój marketing może być ukierunkowany. Idealnie dla największej szansy na sukces, Twoja firma 

zostanie początkowo stworzona w celu zaspokojenia potrzeby lub rozwiązania problemów określonej 

grupy klientów. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie znalezienie idealnego klienta. Jeśli jesteś istniejącą i ugruntowaną firmą, 

będziesz mieć szczegółowe informacje o swoich obecnych klientach oraz wiedzę o tym, co i ile kupili 

od Ciebie w czasie. Mogą istnieć pewne wzorce; rzeczy, które są wspólne dla istniejących grup klientów, 

z których możesz się uczyć. Twoim wyzwaniem będzie poświęcenie czasu na analizę danych, które masz 

na wyciągnięcie ręki. Możesz także uczyć się od klientów, których jeszcze nie masz, tych, którzy Twoim 

zdaniem mogą być idealni dla Twojej firmy. To są ludzie, o których musisz się dowiedzieć, jakie są ich 

problemy, czego chcą i na co są skłonni wydawać pieniądze. Będzie to wymagać pewnych 

ukierunkowanych badań. 

Co sprawia, że klient jest idealny? 

* Cchcą tego, co sprzedajesz. 

* Chcą i są w stanie za to zapłacić. 

* Jest ich dużo. 

* Wiesz, jak uzyskać do nich dostęp. 

* Lubisz z nimi pracować. 

* Łatwo jest im sprzedać swój produkt lub usługę. 

* Najprawdopodobniej będą nadal kupować od Ciebie. 

IDEALNY KLIENT  - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

Aby ustalić idealnego klienta, musisz zadać sobie kilka pytań. 

* Opisz osobę, która może być najbardziej głodna Twojego produktu lub usługi. 

* Kim byli Twoi najlepsi klienci w przeszłości? 

* Co mają wspólnego Twoi najlepsi klienci? 

* Z jakimi ludźmi/organizacjami naprawdę lubisz pracować? 

* Jakie mają problemy i potrzeby? 

* Gdzie najlepiej jest zlokalizować te firmy/osoby? 

Jak korzystać z tych informacji 



Przede wszystkim musisz przetestować swój idealny opis klienta, zadając kilka pytań i przeprowadzając 

badania. Gdy masz pewność, że ten klient spełnia wszystkie Twoje kryteria, musisz zaprojektować 

zarówno wiadomość marketingową, jak i materiały marketingowe, aby pozytywnie wpłynąć na tego 

klienta. 



14. Poszukiwanie odpowiedzi 

Czym są badania? 

Badania to wszystko, co robisz, aby dowiedzieć się o swoim kliencie, rynku i konkurencji, co pozwoli Ci 

zbudować jasny obraz tego, co ma największe szanse na dobrą sprzedaż. Badaniami mogą być ankiety, 

zadawanie pytań, słuchanie, obserwacja trendów, podróże tajemniczych klientów, surfowanie po 

Internecie, uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach, własne doświadczenia życiowe, czytanie 

artykułów lub członkostwo w stowarzyszeniu. 

Dlaczego to jest ważne? 

Im więcej wiesz o swoim potencjalnym kliencie, konkurentach i potencjalnym rynku, tym lepiej 

będziesz mógł podejmować decyzje dotyczące najlepszego pozycjonowania i pakowania swoich 

produktów i usług. Badania mogą pomóc Ci dowiedzieć się, co najchętniej kupi Twój idealny klient 

docelowy. Może to umożliwić pakowanie produktów i usług zgodnie z zapotrzebowaniem, a nie 

odwrotnie. Badania mogą pomóc Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. Możesz uzyskać odpowiedzi z badań, 

których ustalenie mogło zająć lata prób i błędów. 

Co sprawia, że badania działają? 

Działa, gdy jest to wcześniej zaplanowane i gdy masz na myśli jasny wynik. Musisz jasno określić 

powody badań i to, czego konkretnie szukasz. Powinieneś wybrać metodę badawczą, która najlepiej 

odpowiada oczekiwanemu wynikowi. Możesz przeprowadzić ankietę online, która umożliwia 

zadawanie pytań dużej liczbie osób i zapewnia pełną analizę w formacie raportu, lub możesz pomyśleć, 

że zadawanie pytań jeden do jednego jest lepszym sposobem uzyskania odpowiedzi, których 

potrzebujesz, od mniejszej grupy testowej osób. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzesz, będziesz 

musiał porównać podobne do podobnych. Zadawaj ludziom te same pytania i porównuj odpowiedzi. 

Szukaj zarówno podobieństw, jak i różnic. Szukaj wzorów i trendów. Ważna jest decyzja o sposobie 

rejestrowania i analizowania danych. Prosty, samodzielnie utworzony arkusz kalkulacyjny może 

wystarczyć do zarejestrowania podstawowych danych badawczych. 

Przykłady 

Klub skoków przez przeszkody, oprócz przyciągnięcia nowych członków z szerszej części społeczności 

skoków przez przeszkody, chciał podnieść ceny członkostwa. Powodem przeprowadzenia ankiety 

badawczej było dowiedzenie się, czego ludzie oczekują od klubu i potencjalnie, co jest najważniejsze 

pod względem klubowych imprez, wycieczek i gościnności. Te informacje pomogłyby im zaprojektować 

pakiet członków, aby odpowiadał ich pragnieniom. Chcieli również zyskać zainteresowanie zmianami 

cen, oferując większą wartość. Wykorzystali wstępnie zaprojektowaną ankietę zawierającą dziesięć 

pytań, którą rozesłali zarówno do obecnych członków, jak i do grupy osób, które chcieliby zostać 

członkami. Warsztat planujący rozszerzenie swoich usług w okolicy musiał dowiedzieć się, kto jeszcze 

oferował usługi, które mieli na myśli i za jaką cenę. Musieli również dowiedzieć się, czy ich obecna baza 

klientów ma potrzebę lub chęć korzystania z tych dodatkowych usług i skorzystałaby z nich, gdyby 

zaoferowano im taką możliwość. Te informacje pomogłyby im zdecydować, czy wprowadzenie usług 

było dobrym pomysłem. Wykorzystali wywiad telefoniczny z dotychczasowymi klientami oraz wizyty 

tajemniczego klienta u konkurencji. 

Uczenie się od konkurencji 



Poświęć trochę czasu, aby się dowiedzieć. Zadzwoń do niektórych konkurentów podszywających się 

pod klientów i zadaj kilka pytań. Dowiedz się, co robią, co oferują, jaki jest ich proces sprzedaży i jakie 

są ceny. Posłuchaj, jak prezentują swoją usługę. Spójrz na ich strony internetowe. 

Uczenie się od swoich klientów (istniejących i potencjalnych) 

Osoby, które korzystają z Twojego produktu lub usługi, są najlepszymi osobami, które mogą przekazać 

Ci informacje zwrotne. Zadawaj pytania, kiedy masz szansę. Posłuchaj odpowiedzi. Zapytaj o konkretne 

informacje zamiast o ogólne komentarze. Zwróć uwagę na zadawane pytania. Często jest to wskazanie, 

czego potrzebują. Obserwuj proces decyzyjny swoich klientów. Jak długo trwają? Dowiedz się, co 

motywuje lub powstrzymuje ich przed zakupem. 

BADANIA KLIENTA - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

Omów, co to jest, że musisz to znaleźć i zapisać. 

* Utwórz kilka pytań, które ułatwią klientom udzielenie odpowiedzi ze szczegółami (wiele możliwości 

wyboru, najważniejsze lub najmniej ważne, kolejność ważności jest pomocna podczas tworzenia 

ankiet). 

* Ankiety powinny być krótkie - najlepiej nie więcej niż dziesięć pytań. 

* Jeśli zadajesz pytania ustnie, nie więcej niż pięć pytań jest najlepsze. 

* Zdecyduj, jak zamierzasz nagrywać informacje, aby móc porównać podobne z podobnymi. 

* Zwróć uwagę na swoje wyniki i dostosuj się w razie potrzeby. 

Jak korzystać z tych informacji 

Informacje te są nieocenione przy tworzeniu pozycjonowania i pakowania Twoich produktów i usług. 

Jest to niezbędne do opracowania unikalnej propozycji sprzedaży, która zostanie omówiona w dalszej 

części tej książki. Przekazy marketingowe, które są ukierunkowane na pragnienia i motywacje klientów, 

można tworzyć przy minimalnym zamieszaniu i marnotrawstwie. Dzięki informacjom o kliencie jesteś 

w stanie mówić jego językiem. 

15. Ocena propozycji konkurencji 

Ocena propozycji konkurencji polega na dokładnym zbadaniu, w jaki sposób się pozycjonują i 

prezentują. Chodzi o zbadanie tego, co robią i zobaczenie na własne oczy, gdzie są ich mocne i słabe 

strony. 

Dlaczego to jest ważne? 

Jest to ważne, ponieważ twoi konkurenci są na twoim rynku i bez wątpienia napotkasz ich propozycje, 

gdy wprowadzisz swoją usługę na rynek. Warto dokładnie zrozumieć, co oferują, aby zobaczyć, czy jest 

coś, czego można się nauczyć i/lub zrobić lepiej lub inaczej. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie się dowiedzieć. Badanie konkurencji wymaga czasu i należy to robić w 

sposób systematyczny, aby jak najlepiej wykorzystać ćwiczenie. 

Jak sprawdzić swoją konkurencję 



Możesz być prawdziwym klientem. Możesz odwiedzić ich lokale i przeczytać ich literaturę reklamową i 

promocyjną. Możesz odwiedzić ich strony internetowe. Możesz zapisać się do ich biuletynów. Możesz 

zadzwonić jako tajemniczy klient. 

OCENA KONKURSU - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

Oto pytania, na które potrzebujesz odpowiedzi: 

* Kogo uważasz za konkurenta? 

* Co oni sprzedają? 

* Jak się pozycjonują? 

* Jaka jest ich wyjątkowa propozycja sprzedaży? 

* Jaka jest ich przewaga konkurencyjna? 

* Ile oni pobierają? 

* Z jakiej literatury marketingowej korzystają - jak to jest? 

* Gdzie są słabości? 

* Jaka jest ich strona internetowa? 

* Czego oni nie oferują, czego ty mógłbyś? 

* Jakie pytania chciałbyś zadać jako potencjalny klient? 

* Czy skorzystałbyś z tego produktu lub usługi? 

Jak korzystać z tych informacji 

Przydatnym sposobem na podsumowanie tych informacji i porównanie notatek na pierwszy rzut oka 

jest utworzenie arkusza kalkulacyjnego i porównanie podobnych z podobnymi. 

16. Uczenie się od innych na swoim rynku 

Wszyscy odnoszący sukcesy właściciele firm przeszli krzywą uczenia się, aby umożliwić im dotarcie do 

miejsca, w którym są teraz. Być może masz zamiar rozpocząć tę podróż. Istnieje wiele źródeł nauki, 

jeśli wiesz, gdzie szukać i jesteś gotowy, aby tam wyjść i poprosić o potrzebne informacje. 

Od kogo możesz się uczyć? 

W zależności od tego, co chcesz wiedzieć, źródła są nieograniczone. 

Wzorce do naśladowania 

Znajdź kilka potencjalnych wzorów do naśladowania, ludzi, którzy obecnie robią dokładnie to, co 

chcesz i robią to dobrze. Modeluj najlepiej. 

Doświadczenia z prawdziwego życia 

Przeczytaj książki o *prawdziwej historii* firm, które osiągnęły fenomenalny sukces na rynku. 

Większość z nich zaczyna się od skromnych początków. Przeczytaj o Saharze i Bobbym Hashemi w ich 

książce „Każdy może to zrobić” - budując republikę kawy z naszego stołu kuchennego, Richarda 

Bransona i Virgin oraz Anity Roddick i The Body Shop. 



Przedsiębiorcy 

Znasz jakichś przedsiębiorców? Realizują swoje pomysły. Większość przedsiębiorców, których 

znajdziesz, miała wiele nieudanych doświadczeń, zanim nastąpiła ich wielka przerwa. 

Marketerzy i specjaliści 

A co z odnoszącymi sukcesy marketerami, którzy również będą mieli czym się podzielić? Są to 

specjaliści w konkretnych dziedzinach wiedzy, których potrzebujesz, aby Twoja firma odniosła sukces. 

Inni właściciele firm 

Gdzieś w kraju pojawią się inne firmy, takie jak Twoja, które odnoszą sukcesy. Mogą chcieć podzielić 

się z tobą swoimi sekretami, o ile widzą, że nie jesteś konkurentem. Wiele osób lubi pomagać. 

Media 

Pomysły marketingowe są wszędzie wokół Ciebie. Zwróć uwagę, co ma na Ciebie wpływ. Czy mógłbyś 

w jakikolwiek sposób dostosować ten pomysł do pracy w Twojej firmie? 

Czego możesz się nauczyć? 

Musisz jasno określić, czego musisz się nauczyć, zanim rozpoczniesz swoją misję. Oto pewne sugestie. 

* Systemy i metody. 

* Problemy, które możesz napotkać i jak inni znaleźli sposób. 

* Pomysły marketingowe. 

* Typowe błędy, których należy unikać. 

* Dostawcy usług, których potrzebujesz, aby Twoja firma odniosła sukces. 

Dlaczego nauka jest ważna? 

Po co wymyślać koło na nowo? Jeśli to, co chcesz zrobić, jest obecnie gdzieś z powodzeniem 

wykonywane, możesz zaoszczędzić ogromne ilości czasu, energii i zasobów, jeśli możesz dowiedzieć 

się, gdzie i uczyć się od osoby, która to zrobiła. Samo wypracowanie tego może zająć dużo czasu. Jest 

tak wiele dostępnych informacji i tak wiele pomysłów, z których możesz skorzystać, że nie musisz czuć 

się samotny z myślami we własnej głowie i czystą kartką papieru. 

Twoje wyzwanie 

Uważaj, aby wybrać odpowiednie źródła i osoby, z którymi chcesz porozmawiać. Niektórzy ludzie mogą 

cię zniechęcić zbyt wieloma negatywnymi doświadczeniami. Musisz być wybiórczy, jeśli chodzi o to, co 

bierzesz na pokład, a co odpuszczasz. 

Co może ci pomóc w nauce? 

Na początek zaakceptuj, że w porządku jest nie znać wszystkich odpowiedzi. Otwarty, dociekliwy umysł 

to najlepsze miejsce, od którego można zacząć. Dobrze jest mieć strukturę dla swojego zadania. Wiedz, 

czego chcesz się dowiedzieć. Potrzebujesz również planu, aby zrobić coś z informacjami, gdy je 

otrzymasz. Pamiętaj *to, czego nie używasz, tracisz*. 

UCZ SIĘ OD INNYCH NA TWOIM RYNKU – SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 



Napisz listę wszystkich rzeczy, które chcesz wiedzieć. Zapisz kilka pytań, na które chcesz uzyskać 

odpowiedzi. 

* Zdecyduj, jak chcesz znaleźć te informacje. 

* Dowiedz się, z kim najlepiej porozmawiać. 

*Kto znasz, kto mógłby pomóc w burzy mózgów? 

* Wybierz najlepsze źródła potrzebnych informacji. 

* Zrobić plan. 

* Zdecyduj, w jaki sposób zamierzasz to zapisywać. 

Pytania do twoich wzorców i podobnych odnoszących sukcesy i szanowanych firm 

* Patrząc wstecz na swój sukces, jaka była najważniejsza rzecz, którą zrobiłeś? 

* Jakie były największe wyzwania, z jakimi się zmierzyłeś? 

* Jak poradziłeś sobie z tymi wyzwaniami? 

* Jak zbudowałeś skuteczny system marketingowy? 

* Co jest najważniejsze do skonfigurowania na początku? 

* Co działa najlepiej dla Ciebie? 

* Patrząc wstecz, wiedząc, co wiesz, na co zwróciłbyś największą uwagę? 

Jak korzystać z tych informacji 

Ważne jest, aby wziąć to, czego potrzebujesz, od swoich wzorów do naśladowania i zrobić coś z tym 

tak szybko, jak to możliwe. Weź pomysły innych ludzi i urzeczywistnij je. Wykorzystaj ich 

doświadczenie, aby stymulować pomysły na własny biznes. Postaw sobie za cel ćwiczenie zarabiania 

przez całe życie. 



17. Informacje o kliencie docelowym 

Co to znaczy? 

Twoim docelowym klientem jest ktoś, kto ma potrzebę, chęć, czas i pieniądze, aby robić z Tobą 

interesy. Dowiadywanie się o nich polega na robieniu wszystkiego, co w Twojej mocy, aby uzyskać 

wgląd w ich życie, nawyki, upodobania, niechęci, problemy i aspiracje. Chodzi o to, by dowiedzieć się, 

co chcą kupić teraz iw przyszłości. 

Dlaczego to jest ważne? 

Ważne jest, aby dowiedzieć się jak najwięcej o potencjalnych klientach docelowych. Informacje te 

pomogą Ci sprzedawać im, promować i promować Twój biznes we właściwy dla nich sposób, a 

ostatecznie wpłynąć na nich pozytywnie. Im więcej wiesz, tym więcej możesz zrobić, aby każdy krok w 

kierunku przekształcenia ich z potencjalnego klienta w entuzjastycznego użytkownika Twoich 

produktów i usług był właściwy. Poznanie klienta docelowego pomoże Ci ustalić jakość rynku dla 

Twoich produktów i usług. Musisz wiedzieć, że Twój produkt lub usługa jest atrakcyjna dla osób, które 

chcesz go kupić. Im więcej wiesz o swoich docelowych klientach, tym bardziej ukierunkowane mogą 

być Twoje działania marketingowe. Im bardziej są one ukierunkowane, tym mniej prawdopodobne 

jest, że zmarnujesz czas, wysiłek i pieniądze. 

Twoje wyzwanie 

Bycie bardzo konkretnym na temat klienta docelowego może być trudne dla niektórych właścicieli firm. 

W zależności od rodzaju działalności może być wiele różnych celów. Czy istnieje jedna lub dwie 

konkretne grupy ludzi, o których musisz wiedzieć jak najwięcej? Jeśli zajmujesz się biznesem od 

jakiegoś czasu, możesz łatwo przyjąć założenia dotyczące osób, z którymi prowadzisz interesy, i 

zdecydować, czego według Ciebie chcą. Może to być niebezpieczne. Ludzie się zmieniają, zmieniają się 

ich pragnienia i potrzeby, ciągle pojawiają się nowe problemy. Aby nadal skutecznie komunikować się 

o swojej firmie z właściwymi osobami, musisz stale się o nich dowiadywać. 

Czego się dowiedzieć o swoim kliencie docelowym 

* Ich profil demograficzny: dla osób – płeć, wiek, dochód, wykształcenie, zawód, lokalizacja; dla firm - 

branża, liczba pracowników, lokalizacja 

* Ich psychografia - to są rzeczy, które odnoszą się do charakteru osób, z którymi prowadzisz interesy 

* Ich zainteresowania i nawyki 

* Ich lokalizacja i sposób dotarcia do nich 

* Gdzie mogą obecnie szukać rozwiązań takich jak Twoje 

* Jak kupują produkty lub usługi, które sprzedajesz 

* Jak lubią kupować 

* Co wygodnie płacą? 

* Wpływ ofert specjalnych lub opakowań 

* Gdzie udają się, aby znaleźć produkty lub usługi takie jak Twoje 

* Konkretne rzeczy, które są dla nich ważne, gdy kupują usługę lub produkt taki jak Twój 



TWOJA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Ile już wiesz o swoich docelowych klientach? 

* Co możesz zrobić, aby stale aktualizować te informacje? 

* Jakie są rozwijające się problemy Twoich docelowych klientów? 

* Co ogólnie dzieje się na rynku, co może mieć na nich wpływ? 

* Jakie są główne problemy Twojego klienta docelowego, które Twój produkt lub usługa może 

rozwiązać? 

* Opisz niektóre nawyki Twoich docelowych klientów. 

* Co czytają, dokąd idą, czym się interesują? 

* Jaka jest najlepsza droga do klienta docelowego? 

* Jak możesz znaleźć odpowiedzi na pytania, które masz? 

* Jak znaleźć te informacje? 

Można to zrobić na wiele sposobów. Pierwsza jest tak prosta, jak zadawanie pytań. Wydarzenie 

networkingowe jest przydatnym forum do robienia tego jeden na jeden. Inną alternatywą jest grupa 

fokusowa. W tym miejscu umawiasz się na zebranie małej grupy ludzi, którzy reprezentują zakres tych, 

których uważasz za typowych dla Twojego klienta docelowego. Być może będziesz musiał zachęcić te 

osoby do pomocy w twoich badaniach. Możesz także przeprowadzać ankiety, w których zadaje się 

wybór odpowiednich pytań. Obserwacja jest również bardzo przydatnym sposobem sprawdzenia, na 

co odpowiada Twój docelowy klient i co jest dla niego obecnie dostępne. Odwiedzanie pomieszczeń 

firmy konkurencji jako klient i samo obserwowanie, co się dzieje, może dostarczyć wielu przydatnych 

informacji. Sahar Hashemi, odnosząca sukcesy przedsiębiorca, która założyła Coffee Republic, w 

ramach swoich wstępnych badań klientów wybrała Circle Line wokół Londynu, zatrzymując się na 

każdym skrzyżowaniu, aby zobaczyć, co jest dostępne dla ludzi biznesu i kupujących, którzy chcą 

filiżankę dobrej kawy. Poświęcenie czasu na rozmowę z klientami, którzy teraz korzystają z Twojej 

firmy, to świetny sposób, aby nadążyć za ich zmieniającymi się potrzebami. Internet, prasa branżowa, 

raporty z badań i książki to bogate źródła informacji o Twoim kliencie docelowym. 

Jak korzystać z tych informacji 

Dowiadywanie się o swoich docelowych klientach to ciągły proces poszukiwania i zainteresowania. 

Przydatne jest opracowanie systemu do robienia tego z roku na rok. Nie podejmuj decyzji za 

zamkniętymi drzwiami i nigdy nie zapominaj o utrzymywaniu bliskiego kontaktu z ludźmi, którzy są 

kluczowi do sukcesu Twojej firmy – klientami. 

18. Zrozumienie, co ludzie kupują 

Co ludzie kupują? 

Kiedy ludzie kupują towary i usługi, co tak naprawdę kupują? Nie chodzi tyle o to, czym jest produkt 

lub usługa, ile o spełnienie ważnego rezultatu. Ludzie kupują wyniki. Kupują ważny wynik, którego chcą 

w danym momencie. Co ktoś kupuje, gdy obcina włosy? To nie tylko krótsze włosy, ale ostateczny 

wynik dobrego wyglądu. Co kupuje ktoś, kto kupuje posiłek w restauracji? Chcą jeść nie tylko jedzenie, 

ale być może zabawa i interakcja społeczna z przyjaciółmi lub rodziną. Ludzie kupują albo po to, by 

zadowolić pozytywny wynik, albo by uniknąć negatywnego wyniku. Ludzie dążą do przyjemności lub 



oddalają się od bólu. Strach przed stratą może być tak samo silną siłą napędową, jak przyjemność z 

zysku. Oto kilka przykładów wyników, które ludzie kupują w różnych kontekstach zakupowych. 

Co motywuje decyzje? 

Decyzje zakupowe są motywowane tym, co jest ważne dla osoby. Co ważne, wiąże się z osobistymi 

wartościami. Wartość to coś, co ma duże znaczenie dla osoby. Twoje wartości tworzą filtry mentalne, 

które szukają satysfakcji przy wyborze produktu lub usługi. Aby wywrzeć wpływ, musisz w swojej 

prezentacji odnieść się do zadowolenia z tych wartości. Zwróć uwagę, jak niektóre z poniższych 

komunikatów marketingowych odnoszą się do wartości klientów. 

Sainsbury’s – *Sprawiamy, że życie smakuje lepiej* 

Home Base – *Uczynienie domu domem* 

Norwich Union Direct – *Cytujmy się szczęśliwie* 

Audi – *W dążeniu do perfekcji* 

Printinco – *Dobrze wygląda w druku* 

Zwróć uwagę, jak firmy te w kilku prostych słowach zwracają się do obietnicy spełnienia czegoś 

ważniejszego po podjęciu pozytywnej decyzji o zakupie produktu lub usługi. Istnieje obietnica 

osiągnięcia osobistego rezultatu i zaspokojenia wartości. 

Dlaczego to jest ważne? 

Jeśli możesz dołączyć podstawowe wyniki, których oczekują Twoi klienci, gdy wyszukują Twój produkt 

lub usługę, do każdej tworzonej przez Ciebie wiadomości marketingowej, będziesz mieć znacznie 

większy wpływ. Spójrz na różnicę między tymi podejściami do tego samego. 

* Jeden stylista włosów mówi przyjdź i zetnij włosy, drugi mówi przyjdź i zmień swój wygląd. 

* Jeden agent nieruchomości mówi przyjdź i kup dom, a drugi przyjdź i kup dom rodzinny. 

* Jeden urzędnik bankowy mówi, że otwórz konto oszczędnościowe, a drugi: zaplanuj bezpieczną 

przyszłość. 

Który z nich jest bardziej motywujący? Ten, który sugeruje spełnienie ważnej wartości lub wyniku, jest 

automatycznie bardziej atrakcyjny niż ten, który po prostu przedstawia produkt lub usługę takim, jakim 

jest. 

Twoje wyzwanie 

Ponownie Twoim wyzwaniem jest zrozumienie i umiejętność wyrażenia ważnych wyników, jakich 

oczekują ludzie przy zakupie Twoich towarów i usług. Jakie wyniki osiągają ludzie, gdy kupują twoją 

usługę lub produkt? Czy wiesz? Jak możesz się dowiedzieć? Ludzie są różni i będą mieli własne powody 

do swoich decyzji zakupowych. Jednak na wyższym poziomie niektóre wyniki i wartości będą 

rezonować z większością. Musisz uzyskać wyniki, które będą rezonować z większością Twoich klientów. 

WIELKIE PYTANIA ZADAWANE POTENCJALNYM KUPUJĄCYM - PYTANIA SPECJALNE ODPOWIEDZI 

Twoi kupujący są doskonałym źródłem informacji, a jeśli zadasz im właściwe pytania, możesz 

dowiedzieć się znacznie więcej o tym, co tak naprawdę kieruje ich decyzjami zakupowymi. 

* Co jest dla Ciebie naprawdę ważne, kiedy kupujesz x? 



* Czego oczekujesz kupując x? 

* Jaka jest dla ciebie najważniejsza rzecz? 

* Dlaczego kupujesz x? 

* Co oznacza kupno x  dla Ciebie osobiście? 

* Jakich wyników oczekujesz kupując x? 

* Jaki jest powód, dla którego podejmujesz decyzję o zakupie x? 

* Co jest dla Ciebie osobiste, co motywuje Cię do zakupu x? 

* Co leży u podstaw twojej decyzji o zakupie x? 

Jak korzystać z tych informacji 

Możesz wykorzystać te informacje do ulepszenia swoich komunikatów marketingowych, reklam, treści 

na stronie internetowej i ogólnej komunikacji z klientami. Im większa jest Twoja zdolność do 

ukierunkowania dokładnych motywacji, które kierują decyzjami Twoich klientów, tym szybciej 

zamienisz początkowe zainteresowanie na solidną sprzedaż. 



19. Decydując się na swoją niszę 

Czym jest nisza? 

Nisza to specyficzna, ukierunkowana koncentracja na wstępnie wyselekcjonowanej grupie klientów. 

Nisza może być obszarem Twojej wiedzy lub profesjonalizmu, który sprzedajesz docelowej grupie 

klientów o określonym profilu demograficznym. Może to być również określony kąt, jaki nadałeś swojej 

firmie, który skupia się na określonej docelowej grupie klientów  z bardzo wyraźnymi problemami, 

które wymagają rozwiązania. 

Dlaczego potrzebujesz niszy? 

„Orzeł, który goni dwa króliki, nie łapie nic”. Możesz zdominować swoją część rynku. Lepiej nie być 

waletem we wszystkich transakcjach i panem żadnego. Wybierz niszową grupę ludzi, na których 

zamierzasz się skoncentrować, ponieważ da ci to znacznie większe szanse na dominację w tym 

konkretnym obszarze. Możesz stać się znanym ekspertem w tej niszy. Koncentruje zarówno działania 

marketingowe, jak i wiedzę specjalistyczną. 

Ludzie kochają ekspertów 

Eksperci są postrzegani jako ludzie, którym można zaufać. Jeśli twój związek lub małżeństwo 

przechodziło trudny okres i potrzebowałeś pomocy z zewnątrz, czy nie wolałbyś skonsultować się z 

ekspertem ds. związków niż z kimś, kto praktykował poradnictwo ogólne? U specjalisty możesz czuć 

się bezpieczniej. 

Nie rozkładaj się zbyt cienko 

Kiedy to, co potencjalnie sprzedajesz, może być oferowane w inny sposób szerokiemu gronu osób, 

może to skutkować zbyt rozdrobnieniem siebie. Zbyt szeroki zakres może oznaczać, że będziesz musiał 

ciężej pracować, aby sprzedać siebie i swoje usługi. Gdy już wyjaśnisz swoją niszę, o wiele łatwiej będzie 

ci wyjaśnić ludziom, co robisz. Będziesz miał do czynienia z mniejszą konkurencją, a jeśli będziesz dobry, 

twoje imię będzie szybko się roznosić. 

Twoje wyzwanie 

Wybór niszy wymaga wiele przemyśleń, ponieważ będzie to podstawa, na której zostanie zbudowany 

Twój plan marketingowy. Nie idź po prostu z pierwszym pomysłem, o którym myślisz. Nie spiesz się i 

przestudiuj badania rynku i klientów. Decydując się na tę niszę, musisz mieć pewność, że wybrana nisza 

to taka, na którą istnieje duże zapotrzebowanie. Nie tylko musisz łowić ryby tam, gdzie ryby biorą, ale 

musisz też uzbroić się w przynętę, aby je zwabić. Po znalezieniu głodnego tłumu z problemem, który 

możesz rozwiązać, jedynym wyzwaniem jest przyciągnięcie ich. 

Co sprawia, że nisza odnosi sukces? 

* Niszowa grupa ludzi ze wspólnym problemem. 

* Zapotrzebowanie na rozwiązanie połączone z możliwością i chęcią zapłaty. 

* Wystarczająco duża liczba tych osób, aby wspierać Twój biznes. 

* Łatwy do wyśledzenia klient docelowy, z którym możesz się skontaktować. 

* Wykorzystanie własnych umiejętności i mocnych stron. Jeśli jesteś w czymś dobry, 

najprawdopodobniej też ci się to spodoba, co ułatwi sprzedaż. 



* Posiadanie doświadczenia w pracy w tej niszy oraz zrozumienie rynku i ludzi. Ludzie lubią kupować 

od ludzi, którzy już to widzieli i robili. 

* Inni działający w tej niszy wskazujący na to zapotrzebowanie. 

* Możliwość zaoferowania czegoś lepszego, innego i bardziej atrakcyjnego. 

* Uczenie się od innych na rynku już pracujących w tej niszy. 

* Znalezienie okazji do bycia innowatorem. Jeśli konkurencja jest niska i istnieje rynek na Twoje 

produkty i usługi, jesteś zwycięzcą. 

DECYDOWANIE NA SWOJĄ NISZĘ - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

Zdobądź kolorowe pisaki i flip chart i zapisz swoje przemyślenia 

* Twoje mocne strony i umiejętności. 

* Twoi najlepsi i najprzyjemniejsi klienci do współpracy. 

* Twój szeroki obszar działalności i wiedzy. 

* Liczba węższych obszarów, w których można pracować. 

* Wszystko, co wiesz o życiu i wyzwaniach swoich klientów. 

* Zidentyfikuj grupy klientów z konkretnymi problemami. 

* Przeprowadź badania z tymi grupami, aby dowiedzieć się, jakie są ich problemy i co by kupili. 

* Wybierz pięć głównych problemów, które mają te grupy. 

* Opisz kilka potencjalnych niszowych grup. 

* Spójrz i zobacz, czy są łatwe do znalezienia. Czy są częścią stowarzyszenia, klubu, grup 

networkingowych? Czy prenumerują poszczególne czasopisma lub publikacje? 

* Zdecyduj, co możesz im sprzedać, aby rozwiązać ich problemy. 

Przykłady nisz 

Trener, który pomaga ludziom w obliczu emerytury zaplanować nowe, ekscytujące życie. 

Firma kontroli kredytowej, która pomaga właścicielom małych firm skłonić ich dłużników do zapłaty. 

Konsultant HR, który pomaga osobom niedawno zwolnionym z pracy aby ich życie zmieniło się 

pozytywnie. 

Doradca finansowy, który pomaga młodym ludziom w pierwszej pracy zaplanować ich finansową 

przyszłość. 

Niezależny PA, który pracuje wirtualnie z jednoosobowymi właścicielami w handlu detalicznym 

handel. 

Warsztat, który pomaga lokalnym kierowcom w problemach z utrzymaniem samochodu. 

Jak wykorzystać swoją niszę 



Kiedy już masz swoją niszę, możesz zacząć promować siebie jako eksperta. Wszystko, co robisz od 

teraz, będzie koncentrowało się na stworzeniu przynęty, która przyciągnie coraz więcej Twoich 

niszowych klientów. Twoim celem będzie zyskanie „sławy” dzięki swojej wiedzy w tej niszy. Zachęć 

ludzi do rozmowy o Tobie i polecania Cię innym. 

20. Wyjaśnienie, co sprzedajesz 

Co musisz wyjaśnić? 

Po przeprowadzeniu badań rynku i klientów oraz podjęciu decyzji o wyborze niszy rynkowej, 

następnym zadaniem jest dokładne wyjaśnienie, co zamierzasz sprzedawać na tym rynku. Musisz jasno 

określić: 

* odpowiednie produkty i usługi 

* odpowiednie opakowanie Twoich produktów i usług 

* odpowiednia struktura cenowa. 

Dlaczego to jest ważne? 

Ważne jest, aby jasno określić, co faktycznie sprzedajesz i jaką wartość oferujesz. Twoja komunikacja z 

klientami będzie zależeć od twojego własnego poziomu jasności. Znacznie łatwiej jest sprzedawać 

swoje produkty i usługi, gdy wiesz, czym one są i jak się ze sobą łączą. Czy kiedykolwiek nie kupowałeś 

od kogoś, ponieważ był zbyt zagmatwany lub oferował zbyt wiele, że po prostu czułeś się przytłoczony. 

Czasami mniej znaczy więcej. Istnieje ogromny rynek i ogromny wybór. Tak więc kupowanie od kogoś, 

kto ma całkowitą jasność co do tego, co ma, jakie może to przynieść i jest w stanie przekazać te 

informacje w prosty sposób, może być darem niebios. 

Twoje wyzwanie 

Uważaj, aby rozszerzać i dostosowywać swoje usługi do każdego żądania klienta, które otrzymujesz. 

Oczywiście elastyczność w dostosowywaniu i pakowaniu usług dokładnie tak, jak wymaga tego Twój 

klient, stanowi znaczną wartość do Twojej oferty, jednak należy ograniczyć zakres rozszerzania 

portfolio usług. Jeśli po prostu powiesz „tak” na każdą prośbę, którą otrzymasz, możesz skończyć z 

dużym stresem i dodatkową pracą. Jeśli nie będziesz ostrożny, możesz spędzić cały swój czas na 

dostarczaniu czegoś zupełnie innego niż to, co początkowo zdecydowałeś się sprzedać. Jest to w 

porządku, jeśli działa dla Ciebie, ale nie, jeśli daleko odszedłeś od swojej podstawowej działalności i nie 

jesteś poza obszarem swojej specjalizacji. 

 

JAK DOWIEDZIEĆ SIĘ, CO SPRZEDAJESZ – SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Przeanalizuj badania rynku, klientów i konkurencji. 

* Skoncentruj się na liście głównych problemów klientów, które wymagają rozwiązania. 

* Przypomnij sobie, co klienci docelowi faktycznie od Ciebie kupują. 

* Zobacz, jak Twoje produkty i usługi mogą zapewnić rozwiązanie. 

* Zrób listę odpowiednich produktów i usług, które możesz zaoferować. 

* Zakreśl produkty i usługi, które chcesz sprzedawać. 



* Zastanów się, jak Twoi klienci mogą chcieć kupić te produkty i usługi. 

* Zastanów się, jak spakować swój produkt i usługę, aby ułatwić klientom wybór. 

* Zastanów się nad swoimi cenami. Jak mają się one do cen Twoich konkurentów? Ładujesz za dużo 

czy za mało? 

* Przetestuj niektóre pakiety produktów i niektóre ceny ze swoimi klientami. 

* Posłuchaj opinii swoich klientów. Zwróć uwagę, o co ludzie wielokrotnie proszą lub mają problemy. 

* Czy możesz rozszerzyć swoje portfolio produktów i usług, aby sprostać tym potrzebom? Upewnij się, 

że właściwie oceniasz popyt przed skokiem! 

Jak korzystać z tych informacji 

Gdy już wiesz, co dokładnie sprzedajesz, możesz iść naprzód i stworzyć swoją unikalną propozycję 

sprzedaży, swoją markę, pasek i wszystkie wiadomości marketingowe. Zrobienie tego zawczasu byłoby 

jak zamknięcie drzwi stajni, gdy koń się spłoszy. 

21. Wyjaśnienie Twojej unikalnej propozycji sprzedaży 

Czym jest wyjątkowa propozycja sprzedaży? 

USP to coś, co odróżnia Cię od wszystkich konkurentów na lokalnym rynku. To jest to, co sprawia, że 

jesteś tak wyjątkowy, że motywuje ludzi do wyboru Ciebie zamiast kogokolwiek innego. Twoje USP to 

sposób na wyrażenie swojej wyjątkowej przewagi.  

Dlaczego to jest ważne? 

Jest to konkurencyjny rynek dla każdego właściciela małej firmy, a przy wielu ludziach oferujących 

podobne produkty i usługi musisz zrobić wszystko, aby odróżnić się od innych. Istnieje wiele typowych 

stwierdzeń, jakie firmy robią o sobie, otwierają Yellow Pages i czytają niektóre ogłoszenia w swojej 

sekcji. Każdy oferuje profesjonalną obsługę, wysokiej jakości produkty i stosunek jakości do ceny. 

Mówisz to samo czy coś innego? Aby się wyróżnić, musisz powiedzieć coś wyjątkowego i innego. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem jest zidentyfikowanie i zakomunikowanie swojej wyjątkowości oraz poczucie 

pełnego komfortu, kiedy to robisz. Oznacza to, że musisz wyjaśnić, co robisz lub możesz zacząć robić 

dla swoich klientów, co zapewnia wynik lub przewagę, która jest lepsza lub odmienna od konkurencji. 

To musi być częścią wszystkiego, co robisz. Nie tylko to mówisz, musisz to przeżyć, zademonstrować i 

pokazać. Oznacza to, że robisz wszystko, za czym się opowiadasz. Nie spiesz się, ponieważ USP 

prawdopodobnie nie będzie pierwszą rzeczą, o której myślisz. To wymaga starannego rozważenia. 

Co decyduje o sukcesie USP? 

Twój USP powinien odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytanie, które każdy kupujący powinien 

wiedzieć: „Dlaczego powinienem kupować od Ciebie?” 

Twój USP powinien komunikować najpotężniejszą korzyść lub przewagę, jaką oferujesz potencjalnym 

lub klientom, w porównaniu z konkurencją. Musisz określić, czego nie dostają od nikogo innego lub co 

rozwiąże ich główne obawy lub frustracje – i zaoferuj im to! 

Każda z tych korzyści musi być: 



* Konkretna i prawdziwa. 

* Mierzalna (czas, jakość lub ilość). 

* Osiągalna i do udowodnienia. 

* Odpowiednia do potrzeb i celów Twoich klientów w pozytywny sposób. 

* W razie potrzeby ograniczona czasowo. 

* Uczciwa i etyczna. 

ROZWÓJ USP - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Dowiedz się, jakie są główne problemy lub frustracje typowych klientów związane z produktem lub 

usługą podobną do Twojej. Zapytaj ludzi. 

* Zastanów się, co jest wyjątkowe i wyjątkowe w Twojej firmie. Zrób listę. 

* Przeczytaj swoje referencje - jakie pozytywne opinie otrzymałeś od swoich klientów? 

* Za co wielokrotnie Cię chwalą zadowoleni klienci? 

* Sprawdź reklamę konkurencji. Zanotuj obietnice, które składają. 

* Zanotuj, co możesz zaoferować, co różni się od konkurencji. 

* Dopasuj to, co możesz zrobić, szczególnie dobrze, do problemów, które ludzie chcą rozwiązać. 

* Wybierz zestaw korzyści, które możesz promować, aby wyróżnić Twoją firmę z tłumu. 

* Wybierz jedną lub dwie rzeczy, które możesz określić i zmierzyć. Może to być szybkość, z jaką 

dostarczasz, jakość, którą produkujesz, wyniki, które na pewno możesz osiągnąć. Upewnij się, że 

przeszedł test SMART (konkretny, mierzalny, osiągalny, istotny i ograniczony czasowo). 

* Przetestuj te USP w swojej reklamie i monitoruj odpowiedź. 

Przykładowe USP dla małych firm 

Oto kilka przykładów tego, jak dwie firmy opracowały swoje potencjalne USP. Zaczęli od problemów 

potencjalnych klientów, a następnie określili, czego chcą. USP łatwo przychodzą na myśl w wyniku 

przepracowania tego prostego procesu. 

Przykład 1 - firma projektująca strony internetowe 

Problem - firmy zajmujące się projektowaniem stron internetowych mogą być mylące w swoich 

nadmiernie technicznych, rozwlekłych wyjaśnieniach, które mogą być trudne do zrozumienia dla 

nietechnicznych właścicieli małych firm. Chcą po prostu skupić się na sukcesie marketingu i wykonaniu 

swojej pracy. 

Czego chcą klienci – szybko i łatwo zrozumieć w pierwszej kolejności przykład – koncentracja 

marketingowa, a nie techniczna. 

USP - Szybka, łatwa, atrakcyjna strona internetowa w tydzień 

USP - firma internetowa, która rozumie marketing małych firm 

Przykład 2 - Firma budowlana 



Problem - firmy budowlane mogą być bardzo powolne z wycenami i propozycjami po pierwszych 

wizytach, a wielu klientów obawia się, że podane ceny mogą wymknąć się spod kontroli po rozpoczęciu 

pracy. Zawsze wydaje się, że pojawia się coś dodatkowego i/lub praca, która trwa dłużej niż szacowano. 

Czego chcą klienci - wiedza, że wycena nadejdzie wkrótce po pierwszej wizycie, umożliwiając podjęcie 

decyzji. Czy jest pewne zabezpieczenie w podanej cenie i szacowanym czasie wykonania zadania. 

USP - Tylko trzy dni od wizyty do wyceny 

USP - Podana cena to cena, którą płacisz 

USP - Dotrzymujemy uzgodnionych terminów realizacji 

Jak korzystać z USP 

Po dokładnym przemyśleniu swojego USP i opracowaniu go, będziesz musiał zintegrować go ze 

wszystkim, co robisz. 

Twoje USP musi być znalezione w nagłówkach reklam, w treści, w ogłoszeniach Yellow Pages. Musi 

znaleźć drogę do strony głównej witryny i powtarzać się przez cały czas. Twoja papeteria biznesowa 

może nawet o tym wspomnieć. Kiedy robisz prezentację sprzedażową lub czatujesz na imprezie 

networkingowej, twoje USP zawsze powinno znaleźć drogę do rozmowy. Nigdy go nie zużyjesz. Jeśli 

jest dobry i działa, należy to krzyczeć z dachów. 

22. Tworzenie i komunikowanie tożsamości marki 

Czym jest marka? 

Marka to znacznie więcej niż szykowna nazwa i ładne dzieło sztuki. Wiele osób uważa, że marka to po 

prostu logo firmy lub tożsamość korporacyjna. To znacznie więcej. Marka to niezapomniane przesłanie, 

które powstaje, gdy firma z powodzeniem promuje na zewnątrz emocjonalny związek, jaki chce, aby 

jego klienci mieli ze swoją działalnością. 

Dlaczego potrzebujesz marki? 

Nie tylko krajowe firmy potrzebują wizerunku marki. Niezależnie od wielkości firmy, klubu lub 

osobowości, musisz mieć jasną tożsamość i zapadać w pamięć na swoim rynku. Im lepszy wizerunek 

Twojej marki, tym większe prawdopodobieństwo, że utrzymasz rozwój biznesu i obsługę klienta. 

Twoje wyzwanie 

Wiele firm przerosło swój wizerunek lub ma taki, który wysyła złe wiadomości. Jeśli jesteś nową firmą, 

być może w ogóle o tym nie myślałeś. Tożsamość Twojej marki i linia paska muszą być prawdziwym 

odzwierciedleniem Twojej istoty i muszą natychmiast komunikować się z idealną grupą docelową. Musi 

odzwierciedlać biznes, w którym się znajdujesz i być łatwym do zrozumienia. Jest to coś, czego będziesz 

używać w swoich materiałach marketingowych i dostawczych. Im więcej osób to zobaczy, tym więcej 

zapamiętają i skojarzą z Tobą. 

Co sprawia, że marka odnosi sukces? 

Przejrzystość jest ważna. Jasny przekaz marki połączony z wyraźną różnicą to klucz do sukcesu. 

Wizerunek Twojej marki współgra z Twoją wyjątkową propozycją sprzedaży. Odnosząca sukcesy marka 

sprytnie pozycjonuje swój przekaz i wizerunek tak, aby pasowały do postrzeganej luki na rynku. Luka, 

którą ludzie chcą wypełnić. Następnie kontynuuje utrzymanie tej wartości marki poprzez zapewnienie 

wysokiego poziomu spójności zarówno w promowaniu, jak i dostarczaniu tej wartości. 



TWORZENIE MARKI – LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

Aby zrobić to dobrze, musisz skoncentrować się na podopiecznych z obecnymi i potencjalnymi 

klientami; to ludzie, którym chcesz odpowiadać na Twoją markę. 

Krok 1 - Badania 

* Spójrz na inne marki na swoim rynku ^ co lubisz? 

* Zastanów się, co Twoja obecna marka przekazuje klientom. 

* Zapytaj swoich klientów, co myślą. 

* Zapytaj osoby, które obecnie nie korzystają z Twojej firmy, co myślą. 

* Słuchaj, ponieważ percepcja jest rzeczywistością. 

* Zapytaj te same grupy klientów, czy kupowali usługę taką jak Twoja, jakie byłyby ich oczekiwania. 

Krok 2 - Zdefiniuj pożądane wartości marki 

* Utwórz listę wartości, których ludzie oczekują od firmy takiej jak Twoja. 

* Przeprowadź burzę mózgów ze swoim zespołem, wartości, które oferujesz, które doceniają Twoi 

klienci. 

* Wybierz trzy lub cztery główne wartości, które chciałbyś włączyć do swojej marki. 

Krok 3 — Zobacz efekt wizualny, który chcesz stworzyć 

* Napisz słowa opisujące obraz, który chciałbyś przedstawić na rynku. 

* Znajdź próbki wizualnych reprezentacji tych wiadomości. 

* Zwróć uwagę na wpływ koloru - wybierz kolory, które trafiają w odpowiednie emocjonalne przyciski. 

* Znajdź projektanta, który dokładnie słucha, co chcesz osiągnąć dzięki swojej marce. Podaj pełny brief. 

Krok 4 — Dostrój z informacją zwrotną 

* Po utworzeniu kilku przykładowych obrazów uzyskaj informacje zwrotne od wybranych klientów i 

członków zespołu. 

* Zadaj sobie pytanie - gdybym była klientem tej usługi/produktu, co ten nowy obraz by mi 

komunikował? 

Przykład 

Printinco było kiedyś znane jako „Backup Business Services” ukryte w małym biurze w Wallingford w 

hrabstwie Oxfordshire. Odziedziczył staromodny wizerunek i nazwę, która nie określała jasno, o co 

chodzi w tym biznesie. Po przeprowadzeniu lokalnych badań, aby dowiedzieć się, czego ludzie 

najbardziej chcieli od firmy zajmującej się kopiowaniem i projektowaniem z High Street - marka 

Printinco została stworzona, aby przekazać następujące informacje: 

*To oczywiście druk – bez zamieszania. 

* Dobrze wygląda. 

* Jest nowoczesny – z białą przestrzenią i kolorem. 



* Jest czysty i świeży – tak będzie wyglądał Twój wydruk. 

* Jakość, profesjonalna praca, jakiej oczekuje klient. 

* Zespół do obsługi Twoich potrzeb. 

Jak wykorzystać nowy wizerunek marki 

Po stworzeniu marki musisz upewnić się, że ludzie ją zobaczą i zapoznają się z nią. Marki zapadają w 

pamięć, im częściej są widywane na rynku, więc musisz rozważyć kampanię uświadamiającą markę. 

Twoja marka będzie reprezentowana na wszystkim, czego używasz do komunikacji z publicznością. 

Oto kilka przydatnych sposobów na zaistnienie swojej marki w domenie publicznej i budowanie 

świadomości: 

* Sponsorowanie wystaw kwiatowych na rondach. 

* Reklama w autobusach i transporcie. 

* Banery i znaki. 

* Bus zatrzymuje reklamę w ruchliwych lokalizacjach. 

* Lokalna reklama telewizyjna. 

* Reklama kinowa. 

* Sponsorowanie tablic obwodowych w lokalnych obiektach sportowych. 

Aby wywrzeć wpływ, Twoja marka musi być stale przed ludźmi. Musisz uważać na budżet reklamowy i 

wybierać działania, które zapewniają ciągłość, a także obecność przed właściwymi ludźmi. 

23. Opracowanie sloganu dla Twojej firmy 

Czym jest slogan reklamowy? 

Slogan w formie paska to jednowierszowe oświadczenie o Twojej firmie, które oddaje istotę Twojego 

USP, a następnie pozycjonuje obietnicę wartości, którą składasz klientowi.  

Dlaczego potrzebujesz sloganu? 

Ludzie częściej niż cokolwiek innego zapamiętają twoje imię i hasło. Możesz go użyć, aby skierować 

prosty, skuteczny komunikat do umysłów swoich klientów, który, jeśli zostanie dobrze wykonany, 

pozostanie tam. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem jest stworzenie odpowiedniego zestawienia dla Twojej firmy. Musisz być w stanie 

uchwycić sedno tego, czym jest Twój biznes w kilku prostych słowach, które muszą być zarówno 

niezapomniane, jak i inspirujące. Słowa, które coś znaczą 

Twoich potencjalnych klientów. 

Aby odnieść sukces, pasek musi być 

* Zapamiętay 

* Krótki i zgryźliwy. 



* Wybić się z tłumu. 

* Komunikować wartość lub korzyść, która ostatecznie jest ważna dla klienta. 

* Pracować z nazwą firmy i logo. 

* Mówić językiem, do którego będą się odnosili Twoi odbiorcy. 

* Uchwycić serce swojej siły jako firmy. 

* Komunikować serce swojej marki biznesowej. 

* Wywoływać pozytywne skojarzenie. 

ROZWÓJ STRAP-LINE - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Pamiętaj o pracy wykonanej w poprzednich rozdziałach nad wizerunkiem marki i unikalną propozycją 

sprzedaży. 

* Skoncentruj się na powodach, dla których ktoś może kupować od Ciebie. 

* Sporządź listę wartości lub rezultatów, które mogą być potrzebne do zaspokojenia przy zakupie od 

Ciebie (rezultaty, obsługa, przyjemność, oszczędności, inspiracje, pomysły). 

* Zapisz wszystkie te słowa za pomocą długopisów w różnych kolorach na kawałku papieru z flip 

chartem. Połóż go na ścianie, aby się zastanowić. 

* Połącz słowa z listy w różnych kombinacjach. 

* Idź na spacer, zrelaksuj się i zobacz, co się pojawi. 

* Przetestuj utworzone kombinacje. 

* Czy komunikuje się z USP? 

* Czy komunikuje ostateczną wartość tego, co oferujesz swoim klientom? 

* Co obiecuje Twoim klientom? 

* Czy to chwytliwe? 

* Jak dobrze to działa z nazwą Twojej firmy i wizerunkiem marki? 

* Zostaw to na kilka dni i sprawdź, czy masz już inspirację. 

* Przetestuj jeden lub dwa swoje pomysły z niektórymi klientami i członkami zespołu. 

Jak korzystać z linii paska? 

Możesz użyć swojego paska wraz ze swoim logo na wszystkim, czego używasz do komunikacji z 

klientami. Powinien pojawić się w całej twojej literaturze marketingowej i biznesowej. Powinien 

pojawić się na końcu każdego wysyłanego e-maila. Musi pojawić się w reklamie i na Twojej stronie 

internetowej. To jest wiadomość, którą chcesz, aby ludzie kojarzyli się z Tobą i Twoją firmą, więc gdy 

tylko będziesz miał okazję z niej skorzystać – zrób to! 

24. Wiara w siebie 

Czym jest wiara w siebie? 



Wiara w siebie to poczucie zaufania do własnych wartości, umiejętności i doświadczeń. To głos w 

twojej głowie, który mówi, że mogę to zrobić. To poczucie poznania siebie i tego, do czego jesteś 

zdolny. To pozytywne spojrzenie na siebie i to, za czym się opowiadasz. Posiadanie wiary w siebie nie 

oznacza, że jesteś doskonały. Wiara w siebie często oznacza, że akceptujesz swoje słabości, 

jednocześnie dostrzegając swoje mocne strony. Posiadanie wiary w siebie oznacza, że możesz być ze 

sobą szczery, popełniać błędy i uczyć się na nich, być realistą. Nie odrzucają Cię komentarze lub opinie 

innych. Jesteś niezłomny w swoich podejściach, konsekwentny. W głębi duszy wiesz, że możesz to 

zrobić. 

Dlaczego to jest ważne? 

Jeśli wykonałeś ten ogromny skok wiary i założyłeś własny biznes, to musisz już mieć mnóstwo wiary 

w siebie. Musisz to utrzymać. Prowadzenie własnego biznesu to zupełnie co innego niż życie w świecie 

korporacji. Wszystko zależy od Ciebie. Aby odnieść sukces i odnieść sprawiedliwość dla siebie i swojej 

firmy, musisz zachować wiarę w siebie. 

Twoje wyzwanie 

Każdy ma chwile zwątpienia lub od czasu do czasu może być niepewny czegoś; to naturalny proces. 

Wyzwaniem jest nie pozwolić, aby te chwile się kumulowały i wpłynęły na twoją wiarę w siebie. Zawsze 

będziesz musiał stawić czoła wyzwaniu, jakim są komentarze i opinie innych osób. Być może 

zauważyłeś w swoim życiu, że są ludzie, z którymi czujesz się dobrze, a inni nie. Niektórzy ludzie dają ci 

pozytywną energię, ponieważ w ciebie wierzą. Czujesz to i stajesz na wysokości zadania. Inni mogą 

zawsze mieć negatywny komentarz na temat tego, co robisz lub mówisz. Nie pozwól, aby te 

komentarze wstrząsnęły twoją wiarą w siebie. Zawsze kwestionuj powód komentarza osoby. Jeśli 

opiera się na faktach, posłuchasz; jeśli nie, to tylko ich opinia. Musisz być silny. 

JAK UWIERZYĆ W SIEBIE – SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

Aby rozwinąć wysoki poziom wiary w siebie, to tylko niektóre z rzeczy, które możesz zrobić. 

* Zrób listę wszystkich rzeczy, w których jesteś dobry. 

* Zapisuj wszystkie pozytywne komentarze na Twój temat lub oferowane usługi i czytaj je od czasu do 

czasu. 

* Przeżyj ponownie doświadczenia, gdy polegałeś na sobie i odniosłeś sukces. Może to być wszystko, 

od osiągnięcia w zawodach sportowych, podróży, pójścia na studia lub uniwersytet, zdobycia pierwszej 

pracy. 

* Pomyśl o chwilach, kiedy przezwyciężyłeś przeciwności. Co zrobiłeś? Jakie cechy to 

zademonstrowało? 

* Jak myślisz, co robisz naprawdę dobrze w branży, w której się znajdujesz? 

* Mów do siebie. Monitoruj sposób, w jaki mówisz do siebie. Powiedz, że mogę częściej niż nie. 

* Spójrz na to, co osiągnąłeś, a nie na to, czego nie osiągnąłeś. 

Jak korzystać z tych informacji 

Po prostu bądź świadomy swoich różnych poziomów wiary w siebie i tego, jak to wpływa na Ciebie i 

Twoją firmę. Wykorzystaj jak najwięcej okazji do podbudowania się. Im silniejsza wiara w siebie, tym 

większe prawdopodobieństwo, że odniesiesz sukces. 



25. Ładowanie tego, co jesteś wart 

Ta sekcja koncentruje się na wycenie działalności związanej z usługami, a nie na wycenie produktów. 

Ile jesteś wart? 

Wycena może być najbardziej złożoną częścią całego procesu marketingowego. Ile jesteś wart? Jaka 

jest wartość Twojej usługi? Jak uzasadniasz swoje stawki lub ceny? Jest o czym myśleć. Najważniejszą 

rzeczą do rozważenia w przypadku cen i stawek jest to, że musisz pobierać opłaty zgodnie z wartością, 

którą otrzyma od Ciebie Twój klient. Aby dowiedzieć się, ile musisz obciążyć, musisz zacząć od 

ustalenia, ile jesteś wart pod względem wartości, jaką dajesz swoim klientom. Twoja usługa lub 

umiejętności będą bardziej wartościowe, jeśli: 

* Możesz rozwiązać bardzo kosztowny problem i zaoszczędzić pieniądze klienta 

* Dodajesz namacalną i solidną wartość do dolnej linii kupującego 

* To, co robisz, jest rzadkością lub popytem i brakuje dostawców 

* Możesz zaoferować wartość, której nikt inny nie może 

* Masz historię sukcesów i osiągnięć, które Cię wspierają 

* Masz silną bezwarunkową gwarancję. 

Dlaczego ważne jest, aby pobierać tyle, ile jesteś wart? 

Ceny mogą być dziwną rzeczą. Mają silny wpływ na to, jak myślisz o wartości tego, co robisz. Jeśli 

zaniżasz opłatę, możesz pracować bardzo ciężko za niewiele. Możesz być postrzegany jako tani, a przez 

to mało wartościowy. Możesz skończyć z dużą ilością pracy, ale nie będziesz miał czasu na rozwój i 

rozwój swojego biznesu lub umiejętności. Możesz utknąć na poziomie, który trudno ci podnieść. 

Równie problematyczne może być przeładowanie. Możesz wycenić siebie z rynku lub znaleźć się pod 

tak silną presją, aby dostarczyć wysoką wartość, która jest równa cenie, którą pobierasz, i która wpływa 

na twoją dostawę. Tak czy inaczej, ważne jest, aby znaleźć odpowiednią równowagę zarówno dla 

siebie, jak i dla swoich klientów. Musisz czuć się komfortowo z ceną, którą pobierasz od swoich 

klientów, a Twoi klienci muszą czuć się komfortowo z wartością, którą postrzegają, że otrzymują. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie ustalenie swojej wartości dla klientów i ustalenie ceny. Następnie będziesz 

musiał podać wartość, którą oferujesz, aby uzasadnić tę cenę. Będziesz musiał zdecydować, jak 

dokładnie wycenisz swoją pracę, tj. 

* na godzinę 

* według projektu 

* przez pakiet 

* przez rozwiązanie 

* według wyników. 

Postrzeganie przez ludzi ceny, którą pobierasz, również może być dla Ciebie wyzwaniem. Ważne jest, 

aby pamiętać, że sposób postrzegania Twojego produktu lub usługi zależy w dużej mierze od ceny, jaką 

za nie pobierasz. Postrzeganie ceny może wpływać zarówno na zachowania kupna, jak i sprzedaży. 



Niektórzy widzą wartość tylko wtedy, gdy cena jest wysoka, a jeśli jest niska, można założyć, że brakuje 

jakości. 

 JAKA JEST TWOJA POSTRZEGANIE CENY? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Jak się czujesz, gdy dostarczasz najwyższą cenę za swoje towary i usługi? 

* Jak się czujesz, gdy dostarczasz najniższe? 

* Jak szybko rabatujesz? 

* Dlaczego obniżasz ceny? 

* Czy prezentując swoją cenę istnieją różnice w tym, jak reagujesz na różnych klientów? 

* Jeśli tak, jakie są tego powody? 

* Jak myślisz o pieniądzach? Jakie są Twoje przekonania? 

* Czy podczas zakupów najważniejsza jest dla Ciebie cena? 

* Jeśli to nie jest najważniejsza rzecz, to co jest? 

Większość ludzi myśli, że ich postrzeganie jest rzeczywistością. Nie jest. Możliwość kwestionowania 

własnego postrzegania jest przydatna, jeśli chcesz częściej prosić o najlepszą cenę za swoje towary lub 

usługi. Świadomość postrzegania ceny przez klienta również jest przydatna. Będziesz w stanie 

rozpoznać tych ludzi, którzy są bardziej zainteresowani wartością, którą otrzymują, niż tym, co jest na 

metce. Nie pozwól, aby Twoje własne przekonania na temat pieniędzy przeszkadzały Twoim klientom 

w wydawaniu ich. 

Skąd wiesz, co ładować? 

Jest wiele aspektów, które musisz wziąć pod uwagę. 

* Potencjalna wartość każdego projektu dla każdego klienta 

* Potencjalny wpływ rozwiązania na wyniki finansowe Twojego klienta 

* Jakie są warunki rynkowe w Twojej branży? 

* Ile pobierają Twoi konkurenci, a to, co oferują 

* Czas potrzebny na ukończenie projektu 

* Złożoność projektu 

* Ramy czasowe klienta 

* Zasoby wymagane do dostarczenia wyników 

CZY TWOJA CENA JEST WŁAŚCIWA - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Co pobierasz? 

* Jak bardzo różnią się Twoje ceny? 

* Dlaczego naliczasz ceny, które robisz? 

* Jak ustalasz swoje ceny? 



* Czy uważasz, że Twoje ceny są prawdziwym odzwierciedleniem Twojej wartości dla klienta? 

* Czy możesz naliczyć więcej? 

* Jeśli tak, jak uzasadniłbyś cenę? 

* Czy możesz pobierać opłaty w inny sposób (według projektu, rozwiązania lub wyniku)? 

* Jaki wpływ miałoby ładowanie w inny sposób? 

* Jak możesz to przetestować? 

Jak korzystać z tych informacji 

Kwestionowanie własnej struktury cenowej i sposobu, w jaki jest ona prezentowana klientom, jest 

bardzo przydatnym ćwiczeniem. Opracuj strategię wyceny wartości. Zastanów się nad sposobami 

zwiększenia wartości swojej usługi, które uzasadnią ceny, które chcesz naliczyć. Poszukaj sposobu na 

podniesienie cen i wywarcie pozytywnego wpływu na wynik finansowy. 

26. Podnoszenie cen we właściwym czasie 

Jeśli podniesiesz ceny, możesz zwiększyć swoje marże. Pytanie brzmi, czy możesz to zrobić? Ludzie nie 

kupują wyłącznie na podstawie ceny, a jeśli podniosłeś ceny, jaki wpływ może to mieć na biznes, który 

prowadzisz? Jeśli podniosłeś ceny, możesz sobie pozwolić na wykonanie pewnych rzeczy, które 

dodadzą wartości Twojej usłudze i wyróżnią Cię z tłumu. Podnoszenie cen może spowodować utratę 

dolnej części bazy klientów. Możesz chcieć stracić ten dolny koniec, ponieważ zawiera on tanie prace, 

których obsługa wymaga czasu i wysiłku. Lepsze może być wejście na rynek i robienie mniej za więcej. 

Podwyższenie cen może wpłynąć tylko na część prowadzonej przez Ciebie działalności; inni mogą 

nawet tego nie zauważyć. Pomyśl o swojej lokalnej restauracji, czy gdyby podniosła cenę Twojego 

ulubionego dania głównego z 10,50 PLN do 11,75 PLN, przestałbyś je zamawiać? 

Dlaczego czas jest ważny? 

Jeśli zamierzasz podnieść ceny, ważne jest zrobienie tego we właściwy sposób we właściwym czasie. 

Twoi lojalni stali klienci będą potrzebować wcześniejszego ostrzeżenia o wszelkich podwyżkach cen, 

upewniając się, że nie zostaną zaskoczeni. Należy również wziąć pod uwagę wpływ końca roku 

budżetowego, aby upewnić się, że wszelkie wzrosty cen nastąpią przed okresami budżetowymi. 

Najlepiej, aby Twoi obecni klienci mogli jak najłatwiej dostosować się do tych podwyżek cen. Jak i kiedy 

podniesiesz ceny, będzie zależeć od rodzaju prowadzonej działalności. Na przykład firma detaliczna 

może w każdej chwili podnieść ceny, podczas gdy firma handlowa lub produkcyjna, która dostarcza 

produkty do odsprzedaży, musiałaby planować z wyprzedzeniem i wybierać właściwe czas dla swoich 

klientów. Nowy rok lub początek roku finansowego może być dobrym momentem, aby iść naprzód ze 

wzrostem cen. Po sprzedaży, wprowadzenie nowego towaru, remont lub przeprowadzka do nowego 

lokalu mogą być bodźcami do podwyżki cen. Jeśli możesz pokazać swoim klientom, że podniosłeś 

zarówno swoją grę, jak i ceny, a teraz oferujesz większą wartość niż wcześniej, ułatwi to 

zaakceptowanie wszelkich zmian. 

Jaka jest odpowiednia podwyżka? 

Będzie to zależeć od wielu ważnych czynników. 

* Co chcesz osiągnąć dzięki wzroście ceny. 

* Ile wpłynie lub nie wpłynie na biznes. 



* Jaką dodatkową wartość jesteś w stanie zaoferować, aby uzasadnić cenę. 

* Warunki rynkowe. 

* Co robią twoi konkurenci. 

CZY PODNIEŚĆ CENY - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Czy możesz zwiększyć swoje ceny? 

* Co chciałbyś przez to osiągnąć? 

* Jaki wpływ na Twoją firmę miałoby podniesienie cen o 10%? 

* Kiedy będzie na to najlepszy czas? 

* Jaką dodatkową wartość możesz zaoferować, aby uzasadnić wzrost ceny? 

* Jak zakomunikowałbyś to swoim klientom? 

Jak korzystać z tych informacji 

Ludzie zwykle nie kupują po cenie, a jeśli to robią, nie zawsze uzyskują oczekiwaną wartość. Wiele osób 

nawet nie zauważa ceny. Zastanów się, gdzie możesz zapłacić więcej za to, co oferujesz, i wypróbuj. 

Ciesz się pozytywnym wpływem, jaki ma na Ciebie i Twój biznes. 



27. Tworzenie zobowiązań wobec klientów 

Co to jest oświadczenie o zobowiązaniu? 

Oświadczenie o zobowiązaniu to proste wyrażenie obietnic, które składasz swoim klientom, co do tego, 

co zamierzasz dla nich zrobić, jeśli skorzystają z Twojej usługi. Oświadczenie o zobowiązaniu zwykle 

zawiera nie więcej niż jedną stronę z wyraźnie wyartykułowanymi punktami na temat Twojej firmy i 

oferowanej przez Ciebie wartości. Można to wyrazić na wiele różnych sposobów. Oto kilka 

przykładowych nagłówków wstępnych. 

* Sekrety doskonałej obsługi x Business. 

* Dziesięć najważniejszych powodów, dla których warto używać x. 

* Siedem powodów, dla których nasi klienci nas kochają. 

* Nasze szczególne zobowiązania wobec Ciebie. . . 

Dlaczego to jest ważne? 

Ważne jest, aby uchwycić istotę tego, co oferujesz swoim klientom. Właściciele firm często chodzą po 

wodzie dla swoich klientów, ale nigdy nikomu o tym nie mówią. Twoje oświadczenie o zobowiązaniu 

jest sposobem na przekazanie wszystkiego, co jest naprawdę wyjątkowe w Twojej usłudze. Twoje 

oświadczenie podkreśli to, co jest ważne dla Twoich klientów i najprawdopodobniej zmotywuje ich do 

zakupu u Ciebie. Gdy już wyartykułujesz i zakomunikujesz swoje obietnice, kluczowe znaczenie ma 

konsekwentne dostarczanie. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie głębokie kopanie i odkrycie, jakie są Twoje zobowiązania w prawdziwym 

świecie. Twoi zadowoleni klienci wiedzą, kim są, ale czy Ty? Możesz być tak blisko własnej firmy, że 

możesz uznać to, co robisz dla swoich klientów, za rzecz oczywistą. Twoim wyzwaniem będzie 

wydobycie z osób korzystających z Twojej usługi tego, co naprawdę cenią. Będziesz musiał 

przypomnieć sobie rozmowy z klientami, kiedy wydawali się szczególnie zadowoleni z czegoś, co dla 

nich zrobiłeś. Odnaleźć referencje i listy z podziękowaniami i przeczytaj je. Zwróć uwagę na to, co się 

wyróżnia. Przypomnij sobie niektóre problemy, z jakimi mieli do czynienia Twoi klienci i jak konkretnie 

Twoja usługa zapewniła rozwiązanie. 

Co sprawia, że oświadczenie o zobowiązaniu jest skuteczne? 

Twoje zobowiązanie musi być autentyczne i wyrażone w sposób, który zapewni, że Twoi klienci będą 

w Ciebie wierzyć. Każde oświadczenie musi być uczciwe, prawdziwe, możliwe do dostarczenia i 

znaczące dla Twoich klientów. Musisz szybko i prosto przekazać wartość. Twoje zobowiązania powinny 

rozwiązywać problemy Twoich klientów i dostarczać odpowiedzi na pytania, które dręczą ich w 

głowach, zanim dokonają zakupu od Ciebie. Twoi klienci muszą być w stanie przejrzeć Twoją listę 

zobowiązań i pomyśleć „tak”, chcę robić interesy z tymi ludźmi. Jeśli to zrobią, to odniosłeś sukces. 

Przykładowe oświadczenia o zobowiązaniach 

Warsztat samochodowy z punktem sprzedaży części samochodowych na miejscu 

Sekrety wspaniałego serwisu X. 

* Jesteśmy z Tobą całkowicie szczerzy i prawdomówni. 

* Znajdujemy rozwiązania dla Twoich indywidualnych problemów z pojazdami. 



* Nasza wiedza o tym, co jest wymagane, może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze. 

* Otrzymasz szybkie i proste wyjaśnienie. 

* Jeśli nie mamy części, pozyskamy ją lub wykonamy. 

* Wszystkie części samochodowe są wypróbowane i przetestowane, więc wiemy, że działają. 

* Szybko dostarczamy naszym klientom handlowym. 

* Serwis samochodowy - odbierzemy Cię i odwieziemy do domu na miejscu. 

* Jeśli potrzebujesz pomocy w krótkim czasie – skaczemy! 

* Otrzymujesz nowoczesną technologię ze staroświeckimi wartościami. 

* Możesz na nas polegać 110%. 

* Zależy nam na tym, aby zrobić dla Ciebie wszystko, co w naszej mocy. 

Wirtualny osobisty asystent 

Siedem dobrych powodów, aby skorzystać z naszych usług. 

*� Uwalniamy Cię od sterty dokumentów. 

* Otrzymujesz wiedzę doświadczonego PA za ułamek ceny. 

* Dbamy o szczegóły – Ty robisz to, w czym jesteś dobry. 

* Utrzymujemy wysokie standardy, których oczekują Twoi klienci. 

* Jako perfekcjoniści, którzy wykonują swoją pracę we właściwy sposób, są koniecznością. 

* Słuchamy i odpowiadamy na Twoje priorytety. 

* Zawsze szukamy dla Ciebie najlepszego rozwiązania. 

TWORZENIE ZESTAWU ZOBOWIĄZAŃ – LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Zrób listę wszystkich wyjątkowych rzeczy, które robisz dla swoich klientów, o których nikomu nie 

mówisz. 

* Poproś swój personel, aby zrobił to samo. 

* Wybierz swoich najlepszych stałych klientów i przeprowadź krótką ankietę telefoniczną. Wybierz 

osobę do przeprowadzenia ankiety, która potrafi wydobyć z Twoich klientów istotę motywacji do 

korzystania z Twojej firmy. Oto kilka przykładowych pytań: 

1. Czego oczekujesz, korzystając z usługi takiej jak nasza? 

2. Co według Ciebie czyniłoby to wyjątkowym? 

3. Z jakich powodów korzystasz z naszych usług? 

4. Co skłoniło Cię do skorzystania z naszych usług w pierwszej kolejności? 

5. Jakie problemy rozwiązaliśmy dla Ciebie? 

6. Jak myślisz, co robimy naprawdę dobrze? 



7. Co jest dla Ciebie najważniejsze, jeśli chodzi o dalsze korzystanie z usługi takiej jak nasza? 

* Użyj tych informacji, aby utworzyć listę maksymalnie dziesięciu głównych korzyści. 

* Bądź zwięzły i uczciwy. 

Jak korzystać z tych informacji 

Po utworzeniu możesz zintegrować oświadczenie o zobowiązaniu klienta do swojego 

* strona internetowa 

* broszura sprzedażowa 

* list sprzedażowy 

* pakiet posprzedażowy 

* banery lub plakaty na wystawach 

* rozmowy sprzedażowe z klientami. 

28. Rozwijanie mowy w  windzie 

Co to jest przemówienie w windzie? 

Przemówienie w windzie polega na tym, że publicznie mówisz o swojej firmie w inspirujący sposób. 

Wznosić się oznacza wznosić się lub wznosić wyżej i o to właśnie chodzi w tej przemowie. Możesz 

rozmawiać przez minutę lub dłużej na spotkaniu networkingowym, przedstawiać się 

współpracownikom lub wygłaszać przemówienie otwierające na początku prezentacji. Przemówienie 

w windzie powinno budować Ciebie i Twoją firmę oraz motywować odbiorców, aby chcieli dowiedzieć 

się więcej. 

Dlaczego posiadanie jednego jest ważne? 

Istnieje wiele okazji do rozmowy o Twojej firmie z innymi. Jeśli chcesz inspirować sprzedaż, musisz 

przyzwyczaić się do rozmowy o sobie i swojej firmie. Kiedy już będziesz pewny treści swojej mowy 

windy, może to być ulga. Będziesz wiedział, co powiedzieć w każdej sytuacji, gdy zostaniesz poproszony 

o opisanie tego co robisz. 

Twoje wyzwanie 

Czy sprawia Ci trudność opisywanie tego, co robisz? Czy budowanie swojego biznesu w pozytywny 

sposób jest jeszcze trudniejsze? Co jest dla ciebie wyzwaniem? Być zwięzłym i jednocześnie silnym 

może być trudne, zwłaszcza gdy dobrze znasz swój biznes. To może być przytłaczające, gdy robisz tak 

wiele. Jak wybierasz, co powiedzieć? Dobór odpowiednich słów i przekazywanie ich z pasją i 

entuzjazmem to wyzwanie. Znajomość firmy bardzo różni się od jej sprzedaży. 

Co sprawia, że przemówienie w windzie jest skuteczne? 

Najważniejszy jest wpływ mowy w windzie na słuchaczy. Twoim celem jest przyciągnięcie uwagi i 

wzbudzenie wśród odbiorców chęci nawiązania z Tobą kontaktu. Twoja mowa musi bardzo szybko 

komunikować istotę tego, co robisz i wartość, którą oferujesz. Musi być odpowiedni i motywujący dla 

odbiorców. Musisz być płynny i w pełni wierzyć w to, co mówisz. 

 



MOWA W WINDZIE - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

Aby stworzyć przemowę windy, weź długopis i papier i zapisz swoje odpowiedzi na następujący zestaw 

pytań. 

* Z kim rozmawiasz? 

* Jakie są ich zainteresowania/problemy/potrzeby? 

* Jaki aspekt tego, co robisz, może ich najbardziej zainteresować? 

* Co możesz zrobić, aby rozwiązać te problemy? 

* Jaka jest najlepsza rzecz w Twojej usłudze? 

* Jakie jest Twoje USP? 

* Co powiedzieli o tym ci, którzy korzystają z Twojej usługi? 

* "Jaka jest twoja gwarancja? 

* Jakie działania chciałbyś, aby ludzie podjęli w wyniku słuchania twojej mowy w windzie? 

Jak korzystać z tych informacji 

Weź te informacje i użyj ich do napisania swojej przemowy. Oto prosta struktura do naśladowania: 

* Jestem. . . a moja firma to . . . 

* Dziękuję za możliwość rozmowy. 

* Pomagamy ludziom (opisać klienta docelowego), którzy (opisać typowe problemy, z jakimi borykają 

się ci klienci). 

* Pomagamy tym ludziom (opisać rozwiązania problemów). 

* Najlepszą rzeczą w naszej działalności jest . . . 

* Jesteśmy wyjątkowi w. . . 

* Ci, którzy z nas korzystali, mówią, że doceniają nasze . . . 

* Kiedy pracujemy z ludźmi, gwarantujemy . . . 

* Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej (działania do podjęcia). 

Twoja mowa może być teraz użyta na każdym wydarzeniu, w którym masz okazję zadąć we własną 

trąbkę. Dostarcz go uczciwie i szczerze, a nie możesz nie zainspirować swoich odbiorców. 

29. Tworzenie gwarancji 

Co to jest gwarancja? 

Gwarancja to oferta, którą składasz swoim klientom, która zmniejsza lub usuwa postrzegane ryzyko 

dokonania zakupu. Kiedy ktokolwiek zdecyduje się nie kupować Twojego produktu lub usługi, jego 

postrzegane ryzyko może być: 

* podjęcie złej decyzji 

* traci pieniądze 



* nie otrzymują tego, za co zapłacili 

* niezadowolenie, a następnie niemożność odzyskania pieniędzy. 

Dlaczego gwarancja jest ważna? 

Chociaż te dostrzegane obawy można przezwyciężyć podczas prezentacji handlowej lub procesu 

konsultacji, oferta solidnej gwarancji może zapewnić Twojemu klientowi bezpieczeństwo, którego 

potrzebują wcześniej, a nie później. Gwarancja może sprawić, że rozważenie Twojej oferty będzie mniej 

groźne. Właściwa gwarancja może zmotywować potencjalnego klienta do podjęcia ryzyka, a nie do 

rozważenia go. Może to radykalnie zwiększyć szybkość cyklu sprzedaży. Zazwyczaj niezadowolony 

klient opowiada o swoich doświadczeniach dziewięciu osobom, ale z gwarancją, która daje 

niezadowolonemu klientowi natychmiastowe wyjście, można to znacznie zmniejszyć. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem jest przyjęcie silnej gwarancji. Nie bój się składać najlepszej obietnicy, której 

możesz dotrzymać. Jest szansa, że mało kto się nim zajmie. Zastanów się, jak często Twoi obecni klienci 

prosili o zwrot pieniędzy lub składali skargi. 

Co sprawia, że gwarancja jest skuteczna? 

Silna gwarancja może zwrócić uwagę na Twoje zaufanie do Twojego produktu lub usługi. Jeśli jest 

naprawdę potężny, może inspirować do działania. Musi być gwarancją, że dostarczanie jest całkowicie 

komfortowe. Musi całkowicie wyeliminować wszelkie postrzegane ryzyko zakupu. Musi wykazać pełne 

zaufanie do Twoich usług. Powinna być konkretna i zawierać pełne szczegóły roszczenia. Musi być 

zarówno sensowny, jak i mierzalny. Twoja gwarancja może być Twoją wyjątkową propozycją sprzedaży 

i przyciągnąć uwagę Twojej firmy. 

Przykładowe gwarancje 

Internetowa firma oferująca oprogramowanie ankietowe oferuje możliwość bezpłatnego 

wypróbowania swoich usług przez pełne 30 dni. 

Warsztat rozwoju biznesu - gwarantuje zwrot pełnej 100% opłaty za kurs w porze lunchu drugiego dnia, 

jeśli nie jesteś w pełni zadowolony. Konsultant biznesowy gwarantuje zwrot pełnej opłaty za 

doradztwo, jeśli jego klienci nie zarobią dodatkowych 12 000 GBP w ciągu 12 miesięcy od skorzystania 

z jego usług i wdrożenia ustalonych działań. Firma sprzedająca e-booki i płyty CD gwarantuje pełny 

zwrot 100% pieniędzy oprócz umożliwienia przechowywania produktów. 

TWÓRCA GWARANCJI - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Spójrz na gwarancje konkurencji i zanotuj naprawdę dobre. 

* Gwarantuj mocne strony. Co robisz szczególnie dobrze, jeśli wiesz, że cenią swoich klientów? Czy 

byłbyś w stanie zagwarantować cokolwiek z tego w 100%? 

* Gwarancja rezultatów. Spójrz na wszystkie problemy, których rozwiązania oczekują Twoi klienci.Jakie 

wyniki są dla nich najważniejsze? Czy możesz zagwarantować którykolwiek z tych wyników? 

* Wybierz finansowy zwrot, który ma wysoką postrzeganą wartość klienta. Czy możesz przekroczyć 

nawet 100% gwarancję zwrotu pieniędzy i zaoferować im rekompensatę za ich czas i wysiłek związany 

z przejściem z tobą przez proces zakupu? 

* Zastanów się, jak możesz sprawić, by Twoja gwarancja była niezapomniana. 



Jak korzystać z tych informacji 

Twoja gwarancja może być jednym z najpotężniejszych narzędzi marketingowych. Po utworzeniu 

takiego, który uważasz, że ma wpływ, musisz go przetestować. Zmierz jego wpływ na współczynnik 

konwersji. Zintegruj swoją gwarancję z każdą posiadaną literaturą dotyczącą sprzedaży i marketingu. 

Sposób, w jaki wypowiadasz swoją gwarancję, zrobi różnicę. Oto kilka mocnych słów i zwrotów, które 

dodadzą mocy przekazowi. 

* Bezwarunkowa gwarancja zwrotu pieniędzy. 

* Dotrzymujemy naszej obietnicy . . . 

* Moja 110% gwarancja ‘call me crazy’. 

* Absolutnie bez ryzyka. 

* 100% bez kłopotów, zwrot pieniędzy bez zadawania pytań. 

* Osobiście gwarantuję. 

* 100% zwrotu na miejscu. 

* Lepsze niż bez ryzyka. 



30. Znajomość trzech sposobów na rozwój firmy 

* Zdobądź nowych klientów 

* Sprzedawaj więcej obecnym klientom 

* Sprzedawaj częściej obecnym klientom 

Aby rozwinąć jakikolwiek biznes, będziesz musiał albo przyciągnąć nowych klientów, albo zwiększyć 

wartość transakcji i częstotliwość zakupów klientów, których już masz. Albo jeszcze lepiej możesz 

zrobić wszystkie trzy. 

Gdybyś był właścicielem piekarni, jednym ze sposobów na zwiększenie sprzedaży byłoby przyciągnięcie 

większej liczby klientów. Możesz to zrobić, oferując każdemu nowemu klientowi darmowy bochenek. 

Innym sposobem byłoby sprzedawanie większej ilości klientom, których masz. Możesz zaproponować 

specjalną ofertę posiłku, która składa się z bagietki, ciasta, paczki chipsów i napoju w specjalnej cenie 

pakietu. Trzecim sposobem byłoby zachęcenie klientów do częstszego przychodzenia i robienia 

zakupów. Możesz to zrobić, tworząc kartę lojalnościową i dając zniżki na częste wizyty. 

Dlaczego ta informacja jest ważna? 

Wiele osób skupia się na zdobywaniu nowych klientów, jakby to był jedyny sposób na budowanie 

biznesu. W rzeczywistości jest to najbardziej kosztowna i czasochłonna droga do większej liczby firm. 

Budowanie biznesu z obecnymi klientami poprzez tworzenie sposobów, aby kupowali coraz częściej, 

jest znacznie tańszym i szybszym sposobem na zwiększenie przychodów, a ostatecznie zysków. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem jest poznanie swoich liczb i otwarcie umysłu na sposoby rozwoju każdego z trzech 

sposobów rozwoju każdego biznesu. Wymiary rozwoju firmy Całkowity dochód firmy będzie składał się 

z liczby klientów, których masz, pomnożonej przez kwotę, którą wydają, pomnożonej przez to, jak 

często ją wydają. 

Przykład 

Jeśli masz dziesięciu klientów, którzy wydają 1000 PLN dwa razy w roku, Twoja suma dochodu wyniesie 

20 000 PLN. Jeśli zdobędziesz jednego nowego klienta i zmusisz tych 11 klientów do wydania 10% 

więcej trzy razy w roku, zobaczysz, że Twoje przychody osiągną 36 300 PLN. Jeśli zdobędziesz pięciu 

dodatkowych klientów i zachęcisz wszystkich 15 do wydawania 50% więcej cztery razy w roku, będziesz 

liczyć na fajne 90 000 złotych. I wreszcie, jeśli uda Ci się podwoić liczbę klientów do 20, podwoić ich 

wydatki i zwiększyć liczbę zakupów od Ciebie do pięciu razy w roku, zwiększysz swoje obroty z 20 000 

PLN do 200 000 PLN. 

SPRAWDŹ WŁASNE WYMIARY ROZWOJU BIZNESU -PYTANIA SPECJALNE 

* Ilu klientów masz teraz? 

* Ile wydają na przeciętną transakcję z Tobą? 

* Ile razy w roku spędzają to z tobą? 

* Co by się stało, gdybyś zwiększył te wartości o 5%, 10%, 20% lub 50%? 

* Jakie masz pomysły, które mogą zwiększyć wartość transakcji? 

* Jakie masz pomysły, które mogłyby zwiększyć częstotliwość zakupów? 



Jak korzystać z tych informacji 

Oceń niektóre taktyki mające na celu pobudzenie biznesu z istniejącymi klientami i przyciągnięcie 

nowych klientów. Wybierz najlepsze rozwiązanie do integracji z Twoją firmą, a możesz spodziewać się 

wymiernego wpływu na wynik finansowy. 

31. Jak testować i mierzyć zwrot z marketingu? 

Jeśli 50% Twojego marketingu działa, które 50% działa, a które nie? 

Co to jest testowanie i mierzenie? Testowanie i mierzenie oznacza sprawdzenie, jakie konkretne wyniki 

uzyskujesz z działań marketingowych, w które się angażujesz. Chodzi o wygenerowanie pewnych 

namacalnych faktów i liczb, które będą wspierać Twoje przyszłe plany marketingowe. Umożliwi Ci 

wyjście poza przeczucie lub „ssij to i zobacz”. Testując i mierząc, stworzysz liczby, wyniki sprzedaży i 

liczby, które będą wspierać Twoje propozycje marketingowe. 

Dlaczego to jest ważne? 

Czy wiesz na pewno, które z Twoich obecnych metod marketingowych działają najlepiej? Czy możesz 

powiedzieć, skąd pochodzi większość Twoich nowych zapytań? Czy wiesz, ile sprzedałeś swojego 

produktu lub usługi w bezpośrednim wyniku konkretnej kampanii reklamowej? Jeśli nie masz tych 

informacji, nie masz możliwości poznania swojej firmy ani odpowiedzi klientów na Twoje działania 

marketingowe. Jak możesz dostroić wyniki, aby poprawić wyniki, jeśli w ogóle nie wiesz, jakie one są? 

W jaki sposób możesz podejmować decyzje o tym, gdzie rok w rok wydawać budżet? Jak możesz 

zdecydować, co porzucić, a co powtórzyć? Testowanie i mierzenie konkretnych wyników uzyskanych 

dzięki marketingowi jest absolutnie konieczne, jeśli chcesz ocenić zwrot z każdej dokonanej inwestycji. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie stworzenie systemu do testowania i mierzenia każdego z Twoich działań 

marketingowych. Będziesz potrzebować dyscypliny, aby pracować z systemem, dopóki nie zgromadzisz 

wystarczającej ilości informacji, aby dojść do znaczących wniosków. Nie poddawaj się, zanim nie 

będziesz miał okazji dokładnie przetestować i zmierzyć. Na dłuższą metę będzie warto. Zaoszczędzisz 

czas, pieniądze i wysiłek, ostatecznie skupiając się na tym, co działa i przestaniesz marnować pieniądze 

na to, co nie działa. Niektóre metody marketingowe będą trudniejsze do przetestowania niż inne. 

Marketing reakcji bezpośredniej, taki jak reklama, poczta bezpośrednia, kampanie e-mailowe i 

kampanie telesprzedażowe, są łatwiejsze do przetestowania i zmierzenia niż ogólny marketing 

świadomości marki, taki jak kampanie plakatowe, reklamy transportowe i billboardy. Aby podjąć 

decyzję o zakupie klienci mogli mieć kontakt z wieloma Twoimi wiadomościami marketingowymi przez 

pewien czas, zanim pojawi się pozytywna odpowiedź. 

Co sprawia, że testy i pomiary są skuteczne? 

Testowanie i pomiary muszą być systematyczne. Musisz zdecydować, w jaki sposób każda metoda 

będzie testowana i mierzona przed rozpoczęciem. Potrzebny będzie również system rejestrowania 

informacji. Prosty arkusz kalkulacyjny może być prostym sposobem na zrobienie tego. 

Najpierw przetestuj na mniejszą skalę 

Jeśli planujesz kampanię direct mail, przetestuj mniejszą liczbę na docelowej grupie i policz otrzymane 

odpowiedzi, zanim wyślesz większą partię. Jeśli to nie zadziała wystarczająco dobrze, będziesz miał 

szansę dopracować podejście, a następnie wypróbuj inny nagłówek lub inną ofertę. 

Uzyskaj zrozumienie i wsparcie zespołu 



Jeśli masz zespół ludzi pracujących w Twojej firmie, prawdopodobnie będą oni zaangażowani w 

zbieranie informacji o odpowiedziach klientów. Im lepiej rozumieją, jak ważne jest, aby dowiedzieć się, 

co działa, a co nie, tym bardziej prawdopodobne jest, że zastosują system niezbędny do prawidłowego 

działania. 

Wybierz odpowiedni środek do właściwej metody 

Spraw, aby Twoje miary były kreatywne i inne. Możesz złożyć konkretną ofertę w jednym ogłoszeniu. 

Możesz mieć określony proces odpowiedzi, który dotyczy kampanii sprzedaży, który umożliwia 

śledzenie wyników. Możesz zaproponować oburzające gratisy w lokalnym spisie katalogów. Możesz 

ustawić różne kody lub referencje odpowiedzi w kampaniach e-mailowych. Być może zarejestrowałeś 

się w raporcie o ruchu w witrynie. Środek będzie musiał być odpowiedni do stosowanej metody 

marketingowej i łatwy do monitorowania. 

Zapytaj ludzi, skąd o Tobie słyszeli 

Zapytanie ludzi, gdzie słyszeli o Twojej firmie, jest prawdopodobnie najłatwiejszym i najszybszym 

sposobem uzyskania odpowiedzi. Poproś wszystkich w Twojej organizacji, aby zebrali te informacje. 

Można to zrobić przez telefon, gdy otrzymasz zapytanie. Można o to zapytać w rozmowie lub na końcu 

transakcji z klientem. Informacje te należy rejestrować, zestawiać i oceniać. 

TWÓJ TEST BADANIA – LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Jakich metod marketingowych obecnie używasz? 

* Jak możesz testować i mierzyć zwrot, który otrzymujesz? 

* Czy wiesz, co działa najlepiej? 

* Jeśli nie, co możesz zrobić, aby wprowadzić odpowiednie środki? 

* Jak można usystematyzować proces testowania i pomiaru? 

* Zdecyduj, co możesz przetestować i zmierzyć. 

* Jak zamierzasz to zrobić? 

* Jak i kto będzie rejestrować informacje? 

* Przeglądanie wyników i podejmowanie decyzji. 

Jak korzystać z tych informacji 

Informacje muszą być wykorzystane do optymalizacji zwrotu, jaki uzyskujesz z marketingu. Wytnij te 

metody, które nie działają po dokładnym przetestowaniu i dopracowaniu. Użyj więcej metod, które 

działają, robiąc wszystko, co w Twojej mocy, aby zmaksymalizować wpływ. Na przykład, jeśli Twoja 

witryna jest jednym z najpopularniejszych magnesów dla klientów, wykorzystaj go w pełni. Zmieniaj 

ekspozycję, promuj oferty specjalne, wykorzystuj ją do wprowadzania nowych produktów. Utrzymuj 

to w czystości i przejrzystości. Korzystaj z testów i pomiarów, aby wspierać ciągłe poznawanie 

marketingu i odpowiedzi klientów. 

32. Wybór najlepszych metod marketingu Twojej firmy 

Jakie są najlepsze metody? 



Najlepsze metody promowania firmy to te, które umożliwiają dotarcie z odpowiednim komunikatem 

do właściwych osób i uzyskanie największego zwrotu z inwestycji. Dlaczego ważne jest, aby 

przeanalizować odpowiednie metody dla Twojej firmy? Na rynku jest tak wiele metod do wyboru, że 

możesz być przytłoczony informacjami i możliwościami. Jest wiele do nauczenia się o tym, jak działa 

każda metoda i co jest związane z jej konfiguracją. Ważne jest, aby zrozumieć i docenić, w jaki sposób 

każda metoda może stanowić istotną część Twojej strategii marketingowej, zanim podejmiesz ważne 

decyzje dotyczące tego, jak wydasz budżet marketingowy. Złe decyzje mogą skutkować dużą stratą 

czasu i wysiłku. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie unikanie przeładowania informacjami i pozwolenie, aby powstrzymało Cię 

to przed podjęciem działań. Paraliż wynikający z analizy może być dla wielu problemem. Znajdź szybkie 

i łatwe sposoby odkrywania potencjału metod marketingowych, które mogą być idealne dla Twojej 

firmy. Ta książka ma na celu dostarczenie podstawowych informacji, dzięki którym możesz szybko iść 

naprzód w celu stworzenia strategii, która ma największe szanse na pracę dla Ciebie. 

KRYTERIA WYBORU NAJLEPSZEJ METODY – LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

Oceniając jakąkolwiek potencjalną metodę marketingową, możesz sprawdzić jej wykonalność, 

przeglądając tę listę kontrolną. 

* Jaka jest metoda? 

* Co o tym wiesz? 

* Jakie cele marketingowe spodziewasz się osiągnąć dzięki tej metodzie? 

* Jaka inna firma podobna do Twojej użyła tej metody i uzyskała wyniki? 

* Czy możesz to znaleźć? 

* Jaki wynik można osiągnąć? 

* Jakie są potencjalne korzyści dla firmy takiej jak Twoja? 

* Czy jest jakaś gwarancja sukcesu? 

* Jakie jest ryzyko? 

* Jakie zasoby, inwestycje i czas są potrzebne do jej skonfigurowania? 

* Czy masz zasoby i czas, aby skonfigurować i uruchomić tę metodę marketingową? 

* Ile będzie Cię to kosztować pod względem czasu i pieniędzy? 

* Jak zmierzysz swój sukces? 

Jak korzystać z tych informacji 

Zwróć uwagę na wszelkie metody, które Twoim zdaniem mogą sprawdzić się w Twojej firmie. 

Przeprowadź każdą wybraną przez siebie listę kontrolną, zanim dodasz ją do swojego planu 

marketingowego 

33. Bycie kreatywnym ze swoimi pomysłami 

Co oznacza bycie kreatywnym? 



Bycie kreatywnym polega na umiejętności wymyślania sposobów robienia rzeczy inaczej. Chodzi o 

myślenie poza normalnymi granicami i zasadami, myślenie poza schematami, w których większość 

pozostaje. Kreatywni myśliciele wykorzystują więcej prawej półkuli, czyli tej części mózgu, która ma 

dostęp do pomysłów i koncepcji, w przeciwieństwie do lewej półkuli, która kontroluje logikę i porządek. 

Wszyscy możemy być kreatywni, jeśli pozwolimy sobie na to, a bycie dobrym w marketingu Twojej 

firmy będzie wymagało opracowania sposobów na uchwycenie ducha Twojej firmy i wyróżnienie się z 

tłumu. 

Dlaczego to jest ważne? 

Przy ciągłej konkurencji o udział w rynku i coraz większej presji, aby robić rzeczy lepiej, taniej i szybciej, 

aby mieć szansę na sukces, kreatywne myślenie jest koniecznością. Jeśli możesz, wymyśl innowacyjne 

sposoby promowania siebie, zostaniesz zapamiętany, gdy zapomnisz o innych. Często łatwiej jest 

podążać za tłumem w każdej branży, robić coś, czego się oczekuje lub dlatego, że zawsze tak się robiło. 

Wyzwolenie się i bycie innym wymaga odwagi. Dobre kreatywne pomysły mogą popchnąć Cię do 

przodu i pomóc pobudzić umysł klienta. 

Twoje wyzwanie 

Niektórzy właściciele firm nie opisaliby siebie jako kreatywnych. Dzieje się tak prawdopodobnie 

dlatego, że nigdy tak naprawdę sobie na to nie pozwolili. Tworząc odpowiednie warunki i pozwalając 

umysłowi działać na wolności, wszyscy mamy potencjał do błyskotliwych pomysłów. Bycie kreatywnym 

polega na otwarciu umysłu na możliwości i puszczeniu wodzy kontroli. Większość z nas wpada na 

najlepsze pomysły, gdy jesteśmy zrelaksowani, dobrze się bawimy lub jesteśmy stymulowani przez 

nowe środowisko. Najtrudniej jest być kreatywnym, gdy chodzisz po bieżni znajomych codziennych 

zadań. Twoim największym wyzwaniem będzie stworzenie możliwości rozluźnienia umysłu, dając mu 

szansę na stymulację poza normalnym, rutynowym środowiskiem. 

JAK BYĆ KREATYWNYM – LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

*Gdzie jesteś, gdy wpadniesz na swoje najlepsze pomysły? Jedź tam częściej. 

* Czy wypróbowałeś sesję burzy mózgów z kreatywnymi pomysłami marketingowymi ze swoim 

zespołem? 

* Zabierz swój zespół z biura i po prostu uwolnij umysł: wszystkie pomysły są akceptowane, bez 

względu na to, jak szalone. Jeśli stworzysz środowisko wolne od krytyki i analizy, będziesz zdumiony 

tym, co się pojawi. 

* Niektóre programy telewizyjne typu reality business, takie jak Risking It All, The Apprentice, 

Dragons’Den, świetnie nadają się do stymulowania pomysłów. Jeśli widzisz coś, co Ci się podoba, 

zastanów się, jak w inny sposób możesz to zastosować w swojej firmie. 

* Jak myślisz, jaki rodzaj zabawnej działalności twórczej przyciągnie uwagę Twojej firmy? 

* Jakie zawody możesz przeprowadzić? 

* Co mógłbyś zrobić, aby przyciągnąć pozytywne relacje w prasie? 

* Co możesz zrobić, jeśli jest inne i wyjątkowe? 

* Zdobądź kolorowy notes artysty i kolorowe długopisy.Pomóż sobie w kreatywnym myśleniu, rysując 

i łącząc ze sobą pomysły.Mapy myśli to przydatny sposób łączenia pomysłów i umożliwiania, aby jedna 

myśl rozgałęziła się w drugą. 



* Zapisuj swoje pomysły, kiedy ci się pojawiają i pozwól im się rozwijać. 

* Co możesz zrobić, aby naprawdę przekazać ducha Twojej firmy? 

Jak korzystać z tych informacji 

Kiedy wymyślisz nowe i inne podejście do marketingu lub reklamy swojej firmy, upewnij się, że ma ona 

największe szanse na przyciągnięcie właściwych ludzi i przekazanie odpowiedniego komunikatu o 

Twojej firmie. Miej oko na wizerunek swojej marki i upewnij się, że wszystko, co robisz, ją wspiera. Jeśli 

Twój pomysł spełnia wszystkie właściwe pola, wypróbuj go i tak jak każdą inną metodę marketingową, 

której używasz, będzie musiał zostać przetestowany i zmierzony. 

Kreatywne pomysły marketingowe - przykłady małych firm 

Oto kilka dobrych przykładów na to, jak niektóre małe firmy wykorzystały swoje kreatywne umysły, 

aby wymyślić różne sposoby pozyskiwania nowych potencjalnych klientów i zainteresowania swoimi 

firmami. Nowy salon fryzjerski chciał przyciągnąć większą uwagę w swojej lokalizacji w centrum miasta, 

aby zachęcić nowych klientów do umawiania się na wizyty i zbierania danych kontaktowych do bazy 

danych klientów. Myśląc nieszablonowo i wykorzystując posiadane zasoby, wpadli na pomysł 

zorganizowania konkursu stylizacji włosów dla stylistów w swoim salonie, którego wyniki były 

modelowane i głosowane w centrum miasta w pracowitą sobotę. Kupujący, którzy głosowali, musieli 

wypełnić formularz zgłoszeniowy, który pozwolił tym, którzy głosowali na zwycięski styl w losowaniu, 

wygrać bezpłatną metamorfozę w salonie. Formularz zgłoszeniowy zawierał pełne dane kontaktowe, 

dzięki czemu wszyscy, którzy wzięli udział, otrzymali pocztą specjalny voucher z podziękowaniami, 

dający zniżki na wizyty fryzjerskie. Uzyskali bezpłatne relacje w prasie, zarówno reklamujące modelki 

biorące udział, jak i samą imprezę. Ich styliści uzyskali dobrą ekspozycję, a także rozrywkę i 

zainteresowanie kupujących w sobotę. Sklep detaliczny z pluszowymi misiami i gamą miękkich 

zabawek chciał zachęcić więcej rodzin z dziećmi do odwiedzenia ich sklepu. Chcieli przekazać zabawę i 

podekscytowanie oraz zaprowadzić odpowiednich ludzi do swoich drzwi. Wpadli na pomysł 

zorganizowania konkursu polowania na niedźwiedzie. Sfotografowali wszystkie swoje najlepsze 

niedźwiedzie i nadali im specjalne imiona. Zorganizowali umieszczenie zdjęć niedźwiedzi w różnych 

miejscach w centrum miasta. Aby wziąć udział w konkursie, rodziny musiały wypełnić formularz 

zgłoszeniowy z prośbą o podanie danych kontaktowych. Konkurs polegał na prawidłowym 

dopasowaniu imiennych misiów do lokalizacji. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia zostały wpisane do 

losowania, aby wygrać wybranego niedźwiedzia. Formularze zgłoszeniowe należało dostarczyć do 

sklepu, w którym uczestnicy otrzymali specjalny bon upominkowy. Ten kreatywny pomysł 

marketingowy przyniósł mnóstwo frajdy i przyciągnął tłumy podekscytowanych dzieciaków, które 

chciały mieć niedźwiedzia. Indyjska restauracja promowała swoje specjalne menu w porze lunchu, 

oferując tacę z kuszącymi przykładowymi daniami podczas lokalnego wydarzenia nad rzeką, które 

odbywało się zaledwie pięć minut spacerem od ich restauracji. Specjalista od sukni balowych, który 

chciał dotrzeć do lokalnego rynku studenckiego, reklamował aspirujące modelki i prowadził bezpłatny 

pokaz mody i konkurs modelek na jednym z uniwersytetów. Uczniowie głosowali zarówno na najlepszy 

model, jak i na najlepszą suknię. Zwycięzca ubrana w wybraną suknię dostała swoje zdjęcie w lokalnej 

gazecie wraz ze znakomitym opisem wydarzenia. 

 



34. Komunikowanie się z obecnymi klientami 

Czym jest system komunikacji? 

System komunikacji to zaplanowana seria działań, które zapewniają stałą komunikację z 

dotychczasowymi klientami. Elementy systemu komunikacji mogą obejmować comiesięczny biuletyn 

elektroniczny, wiadomości e-mail z powiadomieniami o nowych produktach lub usługach, coroczne lub 

półroczne spotkanie przeglądowe dla klientów, zaproszenie na specjalne wydarzenie lub dzień 

gościnności, kartki świąteczne i prezenty, bezpłatne bilety na imprezy, dzień golfa, dzień wyścigów, 

bezpłatne przydatne informacje lub możliwość nauki. 

Dlaczego to jest ważne? 

Kiedy po raz pierwszy zdobywasz nowego klienta, zwykle jest dużo energii i entuzjazmu. Twój klient 

podjął decyzję o skorzystaniu z Ciebie, ponieważ wierzy, że dostarczysz rozwiązanie, którego szuka. 

Chętnie dostarczasz produkty i jesteś zadowolony, ponieważ udało Ci się przyciągnąć nowego klienta 

do swojej firmy. Tu zaczyna się związek. Istnieje wiele czynników, które będą miały wpływ na to, jak 

długo klient jest z Tobą aktywny. Im dłużej utrzymasz tego klienta jako entuzjastycznego nabywcę, tym 

silniejsza będzie Twoja firma. Dobrze zaplanowany system komunikacji pomoże utrzymać skupienie 

Twoich klientów na Tobie i na tym, co masz im do zaoferowania. Pomoże Ci utrzymać klientów. System 

komunikacji może również pomóc w przywróceniu nieaktywnych klientów lub tych, którzy byli 

klientami, ale z jakiegokolwiek powodu przestali robić z Tobą interesy. Pomoże Ci zmniejszyć ścieranie. 

Istnieje kilka interesujących statystyk, które pokazują główne powody utraty biznesu i ich względne 

wartości procentowe. 

* 1% klientów zmarło 

* 3% wyprowadziło się z tego obszaru 

* 5% uległo wpływowi 

* 9% dostało lepszą ofertę 

* 14% z powodu nierozwiązanych konfliktów 

* 68% odeszło z powodu postrzeganej obojętności, tj. apatii lub braku komunikacji. 

Pielęgnując swoich klientów od samego początku i utrzymując komunikację i relacje, unikniesz utraty 

68%, którzy przestają Cię używać z powodu postrzeganej obojętności. Może to mieć znaczący wpływ 

na wyniki sprzedaży. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie opracowanie i dostarczenie systemu komunikacji z klientem, który doda 

wartości do twoich relacji. Komunikacja z klientami to balansowanie. Ludzie nie chcą być codziennie 

bombardowani informacjami. Nie chcą być przytłoczeni tyloma zaproszeniami i prezentami, że muszą 

ciągle odmawiać. Nie chcą kupować od Ciebie jednej rzeczy i nagle przekonują się, że są zmuszeni 

zmagać się z coraz większą liczbą ofert produktów i usług, których tak naprawdę nie potrzebują. Wiesz 

z własnego doświadczenia, jak to może wyglądać. Będziesz musiał stworzyć system komunikacji, który 

doceni sytuację Twoich klientów i utrzyma kontakt. 

Co sprawia, że system komunikacji jest skuteczny? 

* Jest tworzony przede wszystkim z myślą o kliencie. 



* Oferuje klientowi wartość dodaną. 

* Od czasu do czasu zaskakujesz i zachwycasz swoich klientów i okazujesz uznanie dla biznesu, który z 

Tobą robią. 

* Koncentruje się na budowaniu większej relacji. 

* Regularnie prosisz o opinie i jesteś przygotowany na dostrojenie swojego systemu. 

* Gdy masz szczegółowe informacje na temat osobistych zainteresowań swoich najlepszych klientów, 

dostosowujesz do nich oferty wydarzeń i informacje. 

SYSTEM KOMUNIKACJI - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Zdecyduj, co chcesz, aby Twój system komunikacji osiągnął dla Ciebie. 

* Zwróć uwagę na poziom wyczerpania (klienci, którzy przestają Cię używać), który jest doświadczany 

w Twojej firmie. 

* Zrozum, dlaczego ludzie przestają robić z Tobą interesy. 

* Czy chcesz kontynuować współpracę z tymi, którzy przestali robić z Tobą interesy? 

* Co możesz zrobić, aby ponownie skontaktować się z osobami, które przestały korzystać z Twojej 

usługi? 

* Dowiedz się jak najwięcej o zainteresowaniach swoich kluczowych klientów. 

* Miej świadomość, że dla każdego z Twoich klientów zbliżają się specjalne wydarzenia, które są dla 

nich ważne, takie jak otwarcie sklepu, rocznica firmy lub zdobycie nagrody. Proste gratulacje lub karty 

powodzenia zawsze będą mile widziane. 

* Jakimi wydarzeniami specjalnymi, dniami, biletami lub informacjami potencjalnie zainteresowałyby 

się te osoby? 

* Co mógłbyś zrobić raz w roku, co doceniliby Twoi klienci? 

Jak korzystać z tych informacji 

W kolejnych Częściach dowiesz się więcej o tym, co możesz włączyć do swojego systemu komunikacji. 

Dobrze zorganizowany proces zarządzania bazą klientów pomoże Ci uprościć cały ten proces we 

wdrażaniu i zarządzaniu na bieżąco. 

35. Budowanie relacji opartych na zaufaniu 

Czym jest relacja oparta na zaufaniu? 

Relacja oparta na zaufaniu jest budowana, gdy Twoi klienci czują się związani z Tobą jako osobą i pewni, 

że masz na sercu ich zainteresowania i potrzeby. Będziesz ich pierwszym wyborem, gdy będą mieli 

istotny problem, który wymaga rozwiązania. Zaufanie buduje się z biegiem czasu i poprzez 

doświadczenia. Jeśli zawsze utrzymywałeś poziom usług, który zapewnia dokładnie to, co obiecałeś, 

robisz to, co zapowiadasz, a twój klient jest w pełni zadowolony, łatwo będzie zbudować zaufanie. 

Zaufanie dotyczy uczciwości i wartości. Ma to głębokie znaczenie dla ludzi i jest bardzo osobiste. 

Dlaczego zaufanie jest ważnym składnikiem relacji? 



Relacje oparte na zaufaniu stanowią podstawę udanych firm. W świecie, w którym jest duży wybór, 

ludzie zawsze będą wspierać tych, którym najbardziej ufają. Klienci faktycznie chcą budować zaufanie. 

Chcą tego. Buduje bezpieczeństwo kupujących. Zaufanie to dla wielu wysoka wartość. Jeśli istnieje 

zaufanie, klienci będą słuchać twoich rad, podejmować decyzje na podstawie sugerowanych przez 

ciebie rozwiązań i często nie kwestionują twoich cen tak bardzo, jak gdyby nie byli pewni ciebie. 

Budowanie relacji opartych na zaufaniu może pomóc w utrzymaniu klientów, pozyskiwaniu klientów i 

zwiększaniu liczby otrzymanych rekomendacji. 

Twoje wyzwanie 

W zależności od charakteru Twojej firmy bez wątpienia będziesz mieć kontakt z wieloma osobami. 

Będziesz musiał ciężko pracować, aby utrzymać swoje standardy i upewnić się, że jakkolwiek krótki jest 

twój kontakt z każdą osobą, jest on pozytywny. Małe rzeczy mogą w mgnieniu oka złamać zaufanie: nie 

otrzymanie propozycji lub nie dostaniesz odpowiedzi telefonicznej, którą obiecałeś zrobić na czas; 

ostre słowo, gdy jesteś zmęczony lub zestresowany, zapominasz nazwy, ważny szczegół dotyczący 

firmy lub, co gorsza, popełniasz głupie błędy, które wpływają na wiarę klienta w twoją usługę. 

Budowanie zaufania może zająć dużo czasu, a zerwanie natychmiast. 

Co buduje zaufanie w relacjach? 

* Okazywanie naturalnego szacunku dla ludzi. 

* Zadawanie pytań i słuchanie tego, czego ludzie chcą. 

* Pokazanie, że rozumiesz, co jest ważne dla każdej osoby. 

* Bycie uczciwym, nawet jeśli oznacza to, że nie sprzedajesz swoich usług. 

* Rozdawanie pomysłów i porad za darmo. 

* Dostarczanie wszystkiego, co obiecujesz. 

* Poinformuj ludzi, jeśli z jakiegoś powodu nie możesz dostarczyć. 

* Robisz wszystko, co możesz dla ludzi. 

* Bycie autentycznym. 

* Czas i kontakt. 

TWOJE ISTNIEJĄCE RELACJE Z KLIENTAMI – SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

Rozważ poziom zaufania, jakim obdarzasz dotychczasowych klientów. Zadaj sobie następujące pytania 

i szczerze na nie odpowiadaj. 

* Skąd wiesz, że klient Ci ufa? 

* Wymień klientów, z którymi Twoim zdaniem łączy nas zaufanie. 

* Jaka jest różnica między tymi, z którymi masz relację zaufania, a tymi, z którymi nie masz? 

*Jak budujesz zaufanie wśród ludzi? 

* Co możesz zrobić, aby zbudować większe zaufanie? 

Jak korzystać z tych informacji 



Bądź świadomy zaufania, jakim obdarzasz ludzi, z którymi prowadzisz interesy. Zwróć uwagę na znaki. 

Pracuj ciężej, aby go zbudować i utrzymać. To będzie tego warte. 

36. Przegląd potrzeb klientów 

Czego potrzebują klienci? 

Powód, dla którego dana osoba została Twoim klientem po raz pierwszy, może nie być tym samym 

powodem, dla którego nadal kupuje od Ciebie w przyszłości. Obecni klienci mają zmieniające się 

potrzeby, tak samo jak każdy nowy potencjalny klient. Potrzebują stałego zrozumienia i komunikacji. 

Dlaczego ich zrozumienie jest ważne? 

Poświęcenie czasu na zrozumienie, jakie mogą być zmieniające się potrzeby Twoich obecnych klientów, 

zapewni, że będziesz tam z odpowiedziami, zanim pomyślą o skorzystaniu z kogokolwiek innego. 

Ważne jest, abyś nadal rozmawiał z klientami, ponieważ są oni dla Ciebie doskonałym źródłem 

informacji. Ich zmieniające się potrzeby mogą być reprezentatywne dla popytu rynkowego, co może 

wpłynąć na długoterminowe plany rozwoju produktu lub usługi. Poświęcenie czasu, aby dowiedzieć 

się, jakie prawdopodobnie będą potrzeby Twoich obecnych klientów w przyszłości, może dać Ci 

pomysły na rozwój biznesu. Traktowanie działalności obecnych klientów za pewnik bez 

przeanalizowania ich potrzeb może być niebezpieczne. Czy wiedzą o pełnej gamie produktów i usług, 

które oferujesz? Jeśli nie, mogą zostać przyciągnięci gdzie indziej, jeśli ktoś nowy pojawi się z 

odpowiedzią na problem, o którym nawet nie wiedziałeś. Możesz tracić nowe możliwości biznesowe z 

istniejącymi klientami. 

Twoje wyzwanie 

Będziesz musiał wprowadzić system przeglądu bieżących i zmieniających się potrzeb Twoich obecnych 

klientów. Twój system będzie musiał pasować do harmonogramów klientów, Twoich zasobów i będzie 

musiał generować informacje zwrotne, dzięki którym będziesz w stanie podjąć odpowiednie działania. 

Jakie są kluczowe elementy udanego przeglądu? 

Właściwe podejście 

Ważne jest, aby wykorzystać możliwość oceny klienta, aby zbudować na istniejącej relacji. Twoi klienci 

są tak zajęci jak Ty i będą musieli mieć dobry powód, aby poświęcić czas na omówienie z Tobą ich 

potrzeb. Więc twoje podejście jest kluczowe. Samo zaproszenie klienta na długi lunch bez podania 

przyczyny tego obiadu może zmarnować zarówno Twój, jak i ich czas. Musisz dać im powód, żeby 

spotkać Cię. Spotkanie przeglądowe może być zorganizowane jako forma regularnych bezpłatnych 

konsultacji, w ramach których obserwujesz odrębną strukturę, patrząc na przeszłość, teraźniejszość i 

przyszłość. 

Odpowiedni czas 

Dobrym pomysłem jest ustalenie tego z każdym nowym klientem. Może stać się częścią twojego 

zobowiązania wobec klientów, kiedy zaczynasz związek. Twoje spotkania przeglądowe muszą być 

ustawione na czas, który przewiduje wszelkie zmieniające się potrzeby Twoich klientów. Może to 

odbywać się corocznie na koniec roku finansowego lub na koniec roku. Może odbywać się co dwa lata. 

Może być sezonowo. Każda relacja biznesowa i relacja z klientem może się różnić. Czas musi być 

odpowiedni dla obu stron. 

Odpowiednie przygotowanie 



Aby pomyślnie przejrzeć swoich klientów, musisz mieć przy sobie pełne informacje o ich historii 

zakupów. Możesz przewidzieć niektóre przyszłe potrzeby na podstawie przeszłych wzorców. 

Poświęcenie czasu, aby dowiedzieć się trochę o ich rynku i branży, może również przewidzieć niektóre 

przyszłe potrzeby, których sam klient może jeszcze nie być świadomy. Będziesz musiał mieć dostępną 

listę i/lub próbki prac, które dla nich wykonałeś. 

Właściwe pytania 

Twój przegląd będzie wymagał wyniku i planu działania, które można osiągnąć za pomocą 

odpowiednich pytań prowadzących do przeglądu. Oto lista niektórych pytań, które możesz chcieć 

uwzględnić w swoich opiniach klientów. 

* Co chcesz osiągnąć na naszym spotkaniu przeglądowym? 

* Jak bardzo jesteś zadowolony/zadowolony z usługi/produktu, który Ci dostarczyliśmy przez x okres? 

* Co, jeśli w ogóle, moglibyśmy poprawić? 

* Co jest dla Ciebie najważniejsze w zakresie oferowanych przez nas usług? 

* Jakie problemy mogą wymagać rozwiązania w obszarze x w ciągu najbliższego roku? 

* Na czym się koncentrujesz przez następne sześć miesięcy do roku? 

* Jakie są twoje priorytety? 

* Jak możemy Ci pomóc w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 

Plan działania i nowa propozycja 

Ważne jest, aby na koniec przeglądu mieć uzgodniony plan działania, który może zostać potwierdzony 

przez propozycję przeglądu dla przyszłej działalności. Dobra struktura propozycji przeglądu jest 

następująca: 

* Wprowadzanie 

* Podsumowanie osiągnięć w okresie x 

* Twój komentarz 

* Twoje cele na y okres 

* Sugerowane rozwiązanie/propozycja/kontynuacja 

* Cena PLN 

Następny krok. 

Stwórz sobie szablon, który możesz dostosować do użytku ze wszystkimi klientami. Dzięki temu 

zaoszczędzisz sporo czasu i wysiłku. 

TWOJA RECENZJA - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Kogo zamierzasz zrecenzować? - zrób listę. 

* Jak zamierzasz do tego podejść? - co w tym ma dla naszych klientów? 

* Ustal harmonogram uzupełniania recenzji i ustal termin. 



* Jaki jest cel każdej recenzji? 

* Jak zamierzasz ustrukturyzować swoją recenzję? - jakie pytania musisz zadać? 

* Czy zrobiłeś swoje przygotowania? - czy możesz przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie lub potrzeby? 

* Jakie informacje o Twoich nowych produktach i usługach będą chciały uzyskać każdy klient? Czy masz 

te informacje pod ręką? „ Czy masz szablon propozycji, którego możesz użyć do śledzenia recenzji? 

Jak korzystać z tych informacji 

Jeśli zdecydujesz się przejrzeć potrzeby swoich obecnych klientów w uporządkowany i ukierunkowany 

sposób, warto zmierzyć wynik, zauważając wpływ, jaki ma to na Twoją firmę. 

37. Zachęcanie do rekomendacji i rekomendacji 

Co to jest polecenie? 

Polecenie ma miejsce wtedy, gdy jeden z Twoich zadowolonych klientów, który ufa i ceni to, co robisz, 

aktywnie poleca Twoją usługę innym potencjalnym klientom. Po skierowaniu podadzą Ci dane 

kontaktowe potencjalnego klienta, aby kontynuować. Masz kontrolę nad kontynuacją. 

Co to jest rekomendacja? 

Rekomendacja ma miejsce, gdy jeden z Twoich zadowolonych klientów po prostu podaje Twoje imię 

jednemu ze swoich kontaktów, który popiera Twoją usługę. Ten kontakt sam do Ciebie zadzwoni, jeśli 

i kiedy będzie potrzebować Twojej usługi. Nowy potencjalny kontakt kontroluje dalsze działania. 

Dlaczego są ważne? 

Są ważne, ponieważ tak naprawdę nie ma lepszego sposobu na łatwe zdobycie nowego biznesu niż 

poprzez skierowanie lub silną rekomendację od kogoś, kto jest już sprzedany na Twoim produkcie lub 

usługach. Jeśli aktywnie zachęcasz do rekomendacji i rekomendacji, możesz bardzo niedrogo 

zbudować swój biznes. Ludzie uwielbiają polecać i polecać kogoś, od kogo otrzymali dobrą obsługę. 

Przekonasz się, że biznes, który pochodzi z polecenia lub rekomendacji, jest wirtualną gwarancją. Im 

większe zaufanie potencjalny prospekt ma do osoby, która odsyła lub poleca, tym większe 

prawdopodobieństwo, że kupi od Ciebie, omijając wszelkie początkowe obawy lub sceptycyzm. To 

znacznie ułatwi i przyspieszy budowanie biznesu. 

Twoje wyzwanie 

Wiele osób nie lubi prosić o polecenia lub rekomendacje, chociaż wita ich z otwartymi ramionami, gdy 

je dostają. Wiele z nich nie posiada aktywnej procedury zachęcania do skierowań i rekomendacji. 

Twoim wyzwaniem będzie opracowanie systemu zachęcania poleconych, z którego korzystasz i który 

zmotywuje zadowolonych klientów do pomocy. Musisz pamiętać, że gdy wykonasz i dostarczysz wysoki 

standard, który zachwyci Twojego klienta, większość z nich z przyjemnością Cię poleci. Jest to 

szczególnie prawdziwe, ponieważ większość ludzi lubi pomagać innym. Od Ciebie zależy, czy będzie to 

dla nich jak najłatwiejsze. 

Co daje poleceniom i rekomendacjom największą szansę na doprowadzenie do biznesu? 

Oczywiście znajdzie się rodzaj polecanej lub rekomendowanej firmy, która jest dla Ciebie idealna i będą 

takie, które nie będą pasować do typu klienta, którego szukasz. Zachęcając do polecania, musisz jasno 

określić rodzaj problemów, które możesz rozwiązać, oraz rodzaj potencjalnych klientów, których 



szukasz. Umożliwi to osobom polecającym rozpoznanie kogoś, kto skorzysta na oferowanej przez 

Ciebie usłudze. 

Jak prosić o polecenia 

Kluczem do zdobycia większej liczby poleconych jest posiadanie strategii i planowanie z 

wyprzedzeniem. Jeśli zdecydujesz się poprosić kogoś na koniec umowy z tobą, aby upewnić się, że 

wysyła ludzi w twoją stronę, prawie na pewno odpowiedzą tak. Ale czy w rezultacie coś się stanie? ... 

mało prawdopodobny. A jeśli tak, osoba, do której Cię wspomina, może nadal nie dzwonić, ponieważ 

Cię nie zna i nadal jest to ryzykowne. Istnieją sposoby zachęcania do rekomendacji i rekomendacji, 

które zapewniają, że masz największą szansę na nawiązanie osobistego kontaktu z poleconym 

potencjalnym klientem, a Twoi szczęśliwi klienci faktycznie podejmą działania w celu wygenerowania 

ich dla Ciebie. 

Czas jest kluczowy, gdy pytasz 

Kiedy prosisz o skierowanie, zwykle najlepiej jest, gdy omawiasz pomyślne wyniki swojej pracy, a twój 

klient jest najbardziej entuzjastycznie nastawiony do ciebie i tego, co możesz zrobić. Na tym etapie 

możesz powiedzieć „Kogo jeszcze znasz, kto odniósłby korzyść z takiej usługi?”. Następnie od czasu do 

czasu podajesz dane tej osoby. 

Zaplanuj z wyprzedzeniem, co zamierzasz powiedzieć 

Możesz też spróbować: „Bardzo się cieszę, że jesteś zadowolony z pracy, którą dla Ciebie wykonaliśmy. 

Duża część naszej działalności pochodzi z rekomendacji lub rekomendacji. Czy znasz jakichś partnerów 

biznesowych, którzy szukają takich samych wyników, jakie my mogliśmy dla Ciebie osiągnąć?” 

Jasno określ, czego szukasz 

Klientom o wiele łatwiej jest myśleć o kimś, gdy masz jasność co do rodzaju osoby, organizacji lub 

problemu, w którym jesteś w stanie pomóc. „Ludzie, którym mogę pomóc, to właściciele małych firm, 

którzy chcą, aby ich marketing działał. Mogą to być start-upy lub istniejące firmy, które muszą stworzyć 

nową lub świeżą tożsamość na rynku”. 

Powiedz klientom, jak polecać Ci ludzi 

Tutaj musisz zachować kontrolę, a nie tylko przekazywać stery potencjalnemu polecanemu klientowi. 

Jeśli powiesz: „Jeśli znasz kogoś, kto po prostu nakłania go, aby do mnie zadzwonił”, pozostawi to 

przypadkowi, że to zrobi. Zamiast tego możesz powiedzieć: „Jeżeli kogoś znasz, najpierw zadzwoń do 

mnie, a my omówimy, jak najlepiej się z nim skontaktować”. Dzięki temu odzyskasz kontrolę nad 

szansą. 

Skieruj ich na swoją stronę 

Jeśli masz dobry sposób na przyciągnięcie uwagi nowych potencjalnych klientów i zachętę do uzyskania 

ich szczegółów, dobrym pomysłem jest poproszenie osób polecających o skierowanie potencjalnych 

klientów do Twojej witryny. Ludzie chętniej sprawdzają stronę internetową, zanim do Ciebie 

zadzwonią, a jeśli Twoja jest dobra, zrobi to pozytywne pierwsze wrażenie. 

Nagradzaj swoich klientów za ich polecenia 

Jeśli od poleconego klienta dostaniesz dobry interes, możesz wysłać mu list z podziękowaniami i 

prezent pocztą. Szanse, że ta osoba zrobi to ponownie dla Ciebie, ponieważ czuje się doceniona, są 

znacznie wyższe. Możesz również rozważyć zachęty do polecania, aby zachęcić klientów do wydawania 



poleceń. Może to być kupon rabatowy na przyszłą współpracę z Tobą lub inne zachęty, które bardzo 

by sobie cenili. 

Jak korzystać z tych informacji 

Wypróbuj i zobacz, co działa dla Ciebie. Zmierz otrzymany zwrot. Upewnij się, że zawsze dziękujesz 

ludziom za wszelkie otrzymane polecenia i odwzajemniaj się, jeśli możesz. 

38. Publikowanie studiów przypadku 

Czym jest studium przypadku? 

Studium przypadku to opis działalności, którą zrealizowałeś dla jednego z Twoich klientów. Jest to 

historia sukcesu, która stanowi praktyczny przykład tego, jak podjęta przez Ciebie praca przyniosła 

praktyczne i pozytywne rezultaty. 

Dlaczego warto je opublikować? 

Studia przypadków są potężne, ponieważ mówią o rzeczywistych wynikach. Publikowanie studiów 

przypadku może pomóc zarówno Tobie, jak i Twoim klientom. Możesz pomóc w budowaniu profilu 

swoich klientów, a także zaoferować dodatkowy bonus za współpracę z Tobą. Ludzi biznesu w 

podobnych sytuacjach z podobnymi pragnieniami można zmotywować do podjęcia działania, czytając 

studia przypadków. Studia przypadków sprawiają, że pomysły stają się realne, namacalne i wiarygodne. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie zbadanie możliwości opublikowania studiów przypadku, aby upewnić się, 

że Twój pomysł spodoba się Twoim klientom. Być może będziesz musiał pozyskać pomoc swoich 

klientów w pisaniu treści studium przypadku. 

Jakie są kluczowe elementy studium przypadku, które można opublikować? 

* Musi wzbudzać duże zainteresowanie czytelników. 

* Jest skonstruowany w sposób, z którym inni mogą się łatwo nawiązać. 

* Jest aktualna i wpisuje się w agendę publikacji/strony internetowej. 

* Jest dobrze napisany. 

* Badanie zawiera kilka oczywistych punktów do nauki. 

Studia przypadków można włączyć do artykułów interesujących czytelników i wykorzystać jako żywe 

przykłady do zilustrowania prezentowanych pomysłów.  

Prosta struktura artykułu ze studium przypadku 

* Wstęp -krótkie wprowadzenie do historii i teraźniejszej sytuacji klienta. 

* Opis głównych problemów, których doświadczali. 

* Ich aspiracje na przyszłość. 

* Krótki opis proponowanego rozwiązania. 

* Co zrobiłeś - kroki, które podjąłeś podczas pracy z klientem. 

* Wyniki. 



WYKORZYSTANIE STUDIUM PRZYPADKU - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Jakie masz obecnie studia przypadków, które warto opublikować? 

* Jaki kontekst mógłbyś stworzyć, który wzbudziłby zainteresowanie czytelników? 

* Jak Twoi klienci mogą pomóc? 

* Gdzie chcesz je opublikować? 

* Z kim musisz się skontaktować? - zbadaj odpowiednie publikacje i dowiedz się. 

* Jakie masz kontakty, które mogą Ci pomóc? 

Jak korzystać z tych informacji 

Rozważ możliwości, jakie istnieją w przypadku studiów przypadku. Możesz je publikować we własnej 

witrynie, innych witrynach biznesowych, które szukają informacji o zainteresowaniach czytelników, 

oraz jako część artykułów, które piszesz do publikacji biznesowych lub czasopism. Lokalna prasa może 

być również zainteresowana, jeśli Twoje studium przypadku dotyczy kwestii związanych z lokalnym 

biznesem. 

39. Sprzedawanie i sprzedawanie więcej 

Co się sprzedaje? 

Sprzedaż to to, co robisz, gdy zwiększasz wartość transakcji sprzedaży w momencie, w którym klient 

podjął decyzję o zakupie. Jeśli ma to miejsce w punkcie sprzedaży, często nazywa się to „uderzeniem”. 

Kwota, którą klient wydaje, jest dosłownie podbijana przez zaoferowanie czegoś większego i o większej 

wartości. Dobrym przykładem wstrząsu może być każdy McDonald’s lub Burger King, gdy zaoferuje się 

Ci ofertę posiłku lub większą wersję tego, co pierwotnie zamówiłeś. 

Dodatkowe produkty uzupełniające 

Sprzedaż może być po prostu oferowaniem dodatkowych i uzupełniających się produktów w punkcie 

sprzedaży. Sklepy obuwnicze robią to, gdy oferują specjalne środki do czyszczenia obuwia, które są 

wymagane do zakupionych butów. Niektóre warsztaty samochodowe robią to, oferując produkty do 

pielęgnacji samochodów. Salony fryzjerskie często oferują produkty, które zostały wykorzystane do 

stworzenia kondycji i stylizacji, z których jesteś zadowolony po zakończeniu wizyty. Salony piękności i 

uzdrowiska sprzedają się, oferując produkty, które były używane przez terapeutów podczas sesji. Biura 

podróży sprzedają się, gdy oferują ubezpieczenie wakacyjne i wynajem samochodu po wykupieniu 

wakacji lub lotu. 

Aktualizacja 

Wyprzedaż można również wprowadzić podczas procesu sprzedaży, proponując uaktualnienie 

konkretnego modelu lub wzbudzając zainteresowanie klienta. Wiele sklepów z artykułami 

elektrycznymi dobrze sobie z tym radzi. Jeśli to zrobisz, ważna będzie sprzedaż wartości dodanej 

ulepszenia. 

Opakowania 

Sprzedaż można również osiągnąć poprzez sprytne pakowanie produktów.  

Dlaczego wyprzedaż jest ważna? 



Wyprzedaż jest ważna, ponieważ potencjalnie oferuje łatwy dostęp do dużej puli złota. Ciągłe dążenie 

do pozyskania nowych klientów jest o wiele bardziej kosztowne, zarówno pod względem czasu, jak i 

zasobów, niż sprzedawać więcej klientowi, który stoi przed Tobą. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie znalezienie sposobów na sprzedaż i zwiększenie sprzedaży swoim klientom, 

co zwiększy postrzeganą wartość. Każda „wyprzedaż” musi być postrzegana jako oferująca większą 

wartość, a nie tylko prośba o więcej pieniędzy. Twoi pracownicy będą musieli być świadomi wszystkich 

możliwości zwiększenia sprzedaży i wiedzieć wystarczająco dużo o produktach, aby wymyślić sugestie 

dotyczące sprzedaży. Wszyscy pracownicy powinni otrzymywać sugestie „podbicia” w punkcie 

sprzedaży, a Twoim wyzwaniem będzie upewnienie się, że zawsze je zgłaszają. Niektórzy ludzie unikają 

sprzedaży, ponieważ nie chcą wyglądać na aroganckich lub rabujących pieniądze. To tylko nastawienie 

umysłu. Up-selling można robić przyjemnie, z pozytywnym nastawieniem i przekonaniem, że oferując 

go, dajesz swojemu klientowi możliwość uzyskania maksymalnej wartości. Komunikowany w ten 

sposób klient z większym prawdopodobieństwem zareaguje pozytywnie. 

JAK SPRZEDAWAĆ SIĘ - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Zrób listę wszystkich możliwych „podbić”, które możesz osiągnąć dzięki swoim produktom i usługom. 

* Utwórz kilka pytań, które Twój pracownik w punkcie sprzedaży mógłby zadać, a które skłoniłyby Cię 

do „podwyżek”. 

* Zrób listę wszystkich produktów i usług, które w naturalny sposób łączą się ze sobą i mogą być 

sprzedawane razem jako pakiet. 

* Zdecyduj, które produkty i usługi mają naturalną aktualizację. 

* Wypróbuj niektóre z tych działań przez pewien czas i mierz wyniki. 

Jak korzystać z tych informacji 

Zastosuj te sugestie dotyczące sprzedaży tak szybko, jak to możliwe. To jeden z najłatwiejszych 

sposobów na zwiększenie wyników sprzedaży 

40. Pakowanie produktów 

Co to jest pakowanie? 

Pakowanie produktów w kontekście marketingu Twojej firmy polega na pogrupowaniu produktów lub 

usług, aby umożliwić Ci sprzedaż więcej, a klientowi uzyskać większą wartość za pieniądze. Przykłady 

tego, jak firmy pakują swoje produkty, są wszędzie. Oto kilka, które możesz rozpoznać. 

* Wakacje all-inclusive, w których klient płaci jedną cenę i otrzymuje loty, zakwaterowanie, jedzenie, 

napoje, a często także obiekty sportowe, wszystko w atrakcyjnym pakiecie. 

* Restauracja typu fast food, która oferuje „ofertę posiłków”, dostaniesz burgera do wyboru, frytki i 

napój za ustaloną cenę. 

* Firma szkoleniowa, która oferuje kompletny program modułowych sesji, które łączą się ze sobą. 

* Firma coachingowa, która oferuje określoną liczbę sesji coachingowych w okresie trzech lub sześciu 

miesięcy. 



* Amazon Books pakują swoje produkty w subtelny sposób, oferując zarówno książkę, o którą prosiłeś, 

jak i drugą powiązaną książkę. 

* Hotel, który oferuje specjalne weekendy z kolacją, noclegiem i śniadaniem. 

* Restauracje, które oferują specjalne zestawy menu, aby zachęcić ludzi do spożywania posiłków w 

spokojniejszych porach. 

Każda firma może połączyć swoje produkty i usługi, co potencjalnie może mieć bardzo pozytywny 

wpływ na sprzedaż. 

Dlaczego opakowanie jest ważne? 

Opakowanie pozwoli Ci sprzedawać więcej przez 

* promowanie wyższej postrzeganej wartości dla Twojego klienta 

* automatycznie pozwalając na sprzedaż bez konieczności proszenia o to i stwarzając możliwość pracy 

z klientem przez dłuższy czas 

* pomoc w przenoszeniu wolno poruszającej się kolby poprzez przymocowanie jej do bardziej 

popularnej nowej kolby. 

Opakowanie może również pomóc w uzyskaniu silniejszego początkowego zaangażowania ze strony 

klienta. Daje to większą szansę na zbudowanie relacji i udowodnienie im wartości swoich produktów 

lub usług. Opakowanie może również zapewnić, że klient kupi wystarczającą ilość Twojej usługi, aby 

wywrzeć znaczący wpływ. Dobrym przykładem może być doradztwo marketingowe lub biznesowe. W 

takich przypadkach wstępne podwaliny często zapewniają fundamenty, na których należy zbudować 

plan długoterminowy. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem jest stworzenie pakietu lub pakietów, który tworzy wartość dla Twojego klienta i 

ma sens marketingowy. Musisz dowiedzieć się, co w naturalny sposób łączy się ze sobą, aby stworzyć 

kompletną usługę. Twój pakiet będzie musiał być odpowiednio wyceniony i odpowiednio sprzedany. 

Co sprawia, że pakiet jest udany? 

* Rozwiązuje kompletny problem, który klient ma lub prawdopodobnie będzie miał. Dobrym 

przykładem może być serwis samochodowy, który docenia konieczność przygotowania auta na zimę 

przez właścicieli samochodów. W miarę zbliżania się zimy bardzo pożądaną propozycją może być 

specjalny pakiet zimowej pielęgnacji samochodu, który obejmuje wszystko, co może okazać się 

problemem dla klientów, w atrakcyjnej cenie. 

* Daje klientowi wybór. Jeśli pójdziesz do indyjskiej lub chińskiej restauracji z grupą przyjaciół, menu 

oferuje wybór różnych zestawów w różnych cenach. Jeśli wybierasz się do garażu na myjnię 

samochodową, zazwyczaj możesz wybierać między opcjami złotymi, srebrnymi i brązowymi. Ludzie 

lubią mieć wybór. Udane pakiety często oferują maksymalnie trzy pakiety do wyboru, co więcej może 

zdezorientować klienta i utrudnić podejmowanie decyzji. 

* Eliminuje lub ogranicza potencjalne kłopoty, jakie klient może mieć podczas organizowania 

wszystkich różnych elementów konkretnego zakupu. Jeśli planujesz wesele, musisz pomyśleć o wielu 

rzeczach: kwiatach, fryzurach i makijażu, przyjęciu, rozrywce, noclegach dla gości, fotografowaniu, 

transporcie do iz miejsca, osobach towarzyszących i wielu innych. Pakiety weselne, które uwzględniają 

to, co jest dla Pary najważniejsze i odpowiednio do tego grupowe usługi, odniosą sukces. 



* Pakiet ma wysoką postrzeganą wartość dla klienta, nawet jeśli niektóre elementy dodatków są dla 

Ciebie tańsze. Im bardziej postrzegana jest wartość pakietu, tym bardziej nieodparta będzie Twoja 

oferta. 

JAK TWORZYĆ WŁASNE PAKIETY - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Zdecyduj, co chcesz, aby Twoje pakiety osiągnęły dla Ciebie. 

* Zastanów się, jakie problemy mają Twoi klienci, które rozwiąże dla nich pakiet. 

* Zastanów się, w jaki sposób możesz opracować wybór zawartości pakietu i poziomów cen, aby Twoja 

oferta była prosta i atrakcyjna. 

* Zastanów się, jaką wartość oferują Twoje pakiety swoim klientom. 

* Zdecyduj, jak nazwiesz swoje pakiety. 

* Przetestuj swoje pakiety z niektórymi istniejącymi klientami i poproś o opinie. 

Jak korzystać z tych informacji 

Gdy już opracujesz swoje pakiety i będziesz mieć pewność, że są one odpowiednie dla osób, do których 

kierujesz reklamy, będziesz musiał je przekazać. Można to zrobić opisując je w broszurach firmowych, 

listach sprzedażowych, przesyłkach bezpośrednich, na swojej stronie internetowej, w reklamie, na 

plakatach i w ofertach. Monitoruj, jak dobrze pracują dla Ciebie i bądź przygotowany na przeglądanie 

ich treści od czasu do czasu, zgodnie z wymaganiami klientów. 

41. Tworzenie newslettera 

Czym jest biuletyn? 

Biuletyn to coś, co tworzysz i rozsyłasz do swoich klientów w regularnych odstępach czasu. Newslettery 

mogą być rozsyłane pocztą elektroniczną lub w tradycyjnej formie papierowej pocztą. 

Dlaczego newslettery są cenne? 

Newslettery są jednym z najpotężniejszych narzędzi do generowania ruchu klientów i zachęcania do 

większej sprzedaży od obecnych klientów. Biuletyn, który oferuje Twoim klientom informacje, które 

mają wysoką postrzeganą wartość, utrzyma stałą relację między Tobą a osobami, z którymi prowadzisz 

interesy. Dzięki temu Twoje imię pozostanie na czele ich umysłów, dopóki nie będą ponownie 

potrzebować Twoich usług. Biuletyn może również działać jako stymulator biznesowy przypominający 

klientom o problemie, który potrzebują rozwiązania, lub o działaniach, które muszą podjąć. Bezpłatne 

biuletyny zawierające przydatne pomysły i informacje mogą również działać jako przynęta na 

przyciągnięcie uwagi nowych klientów. Gdy ci potencjalni klienci zarejestrują się w Twoim biuletynie, 

będziesz mieć możliwość ciągłego komunikowania się z nimi. Biuletyny można promować, aby 

przyciągnąć subskrybentów, którzy ostatecznie mogą zostać klientami. Biuletyny umożliwiają dalszą 

sprzedaż usług poprzez oferowanie porad, sugestii, pomysłów i rekomendacji. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie stworzenie biuletynu, który będzie przydatny dla Twoich potencjalnych i 

rzeczywistych klientów, będzie łatwy w przygotowaniu i będzie korzystał z niedrogiego i wydajnego 

systemu dostarczania. Publikowanie biuletynu w wersji papierowej może być czasochłonne i 

kosztowne. Korzystanie z internetowego systemu do wysyłania e-biuletynów jest zdecydowanie 

bardziej atrakcyjną opcją. Po opracowaniu własnego, prostego systemu tworzenia i dostarczania 



wysyłanie regularnych biuletynów elektronicznych nie może być prostsze. Twoim jedynym wyzwaniem 

będzie określenie jego nazwy i napisanie treści. 

Co sprawia, że biuletyn działa? 

Nazwa 

To nada mu własną tożsamość i markę oraz zapadnie w pamięć odbiorców. Nazwa musi przekazywać 

odbiorcy wartość, a najlepiej być zgryźliwa i łatwa do wypowiedzenia i przeliterowania. 

Przydatne treści zorientowane na czytelnika 

Treść może składać się z aktualności, odpowiedzi na pytania, pomysłów, wskazówek, studiów 

przypadku, artykułów, rekomendacji i aktualizacji: wszystkiego, co dostrzegło wartość, na którą Twoi 

klienci będą oczekiwać. 

Wysyłane regularnie 

W dzisiejszych czasach wszyscy otrzymują tyle wiadomości e-mail, że powinieneś rozważyć wysyłanie 

biuletynu raz w miesiącu lub co dwa miesiące. Dobrym pomysłem jest wybranie tego samego dnia 

tygodnia. Wybierz dzień tygodnia, w którym osoby, do których kierujesz reklamy, z największym 

prawdopodobieństwem przeczytają biuletyn. Niedzielne wieczory mogą być dobre dla niektórych firm, 

a dla innych piątkowe popołudnia. Gdy Twoi klienci przyzwyczają się do otrzymywania biuletynu, będą 

tego oczekiwać, więc musisz upewnić się, że bezbłędnie otrzymają kopię zgodnie z obietnicą. 

Odpowiednia długość 

Jeśli jest to przydatna informacja, ludzie ją przeczytają. Większość ludzi w dzisiejszych czasach powie, 

że cierpi z powodu przeładowania informacjami. Mając to na uwadze, zastanów się, jak sprawić, by 

Twój newsletter był zarówno interesujący, jak i łatwy do czytania. Jeśli zda ten test, biuletyn, który 

zajmuje ekwiwalent jednej lub dwóch kartek papieru A4, będzie całkowicie akceptowalny. Możesz 

mieć równie duży wpływ dzięki znacznie krótszemu biuletynowi z linkami, które oferują 

zainteresowanym klientom możliwość dalszej eksploracji. 

Zrób to osobiście 

Biuletyny, które lubię czytać, to te, w których pisarz mówi z głębi serca i dzieli się wieloma osobistymi 

doświadczeniami z obszaru moich zainteresowań. Osobiście lubię wyczuwać humor i charakter w 

czytanych słowach. Zależy to od tego, co chcesz osiągnąć w swoim newsletterze i stylu, jaki wybrałeś 

do dostarczania treści. Jeśli podajesz pomysły lub odpowiedzi na problemy, dzielenie się historiami z 

własnego doświadczenia jest bardzo dobrym sposobem na zrobienie tego. Ludzie często lepiej odnoszą 

się do historii niż do logicznych faktów. Niech Twój biuletyn będzie odzwierciedleniem Ciebie. 

JAK STWORZYĆ WŁASNY NEWSLETTER - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Zdecyduj, do kogo kierujesz swój biuletyn. 

* Jakie informacje byłyby cenne dla Twoich czytelników? 

* Dowiedz się o zainteresowaniach swoich klientów, przeprowadzając krótką ankietę. 

* Zapytaj klientów o niektóre z ich palących pytań na tematy związane z Twoją firmą. Odpowiedzi na 

te pytania można znaleźć w treści biuletynu. 

* Zobacz, o czym jeszcze pisze się w biuletynach w Twojej branży. 



* Dowiedz się, gdzie możesz regularnie uzyskiwać dostęp do ważnych informacji, które mogą być cenne 

dla Twoich czytelników. 

* Do tworzenia układu użyj standardowego formatu. Użyj tego samego układu, projektu, koloru i 

struktury dla każdego biuletynu. Wspomoże to spójność, która pomoże Ci zbudować tożsamość marki 

i wiarygodność wśród odbiorców. 

* Upewnij się, że otrzymujesz biuletyn z pełną korektą i redakcją. Niemądre błędy mogą podważyć 

Twoją wiarygodność jako eksperta w swojej dziedzinie. 

* Przetestuj swój biuletyn, zanim wyślesz go do całej bazy danych. Wyślij go do kolegi lub dwojga i 

poproś go o opinię. 

* Upewnij się, że pytasz swoich klientów o informacje zwrotne na temat wartości biuletynu dla nich. 

Poproś o sugerowane ulepszenia i postaraj się wykorzystać otrzymane pomysły. 

Jak korzystać z tych informacji 

Sukces Twojego newslettera będzie zależał od liczby i jakości osób, które się do niego zapiszą.  

42. Maksymalne wykorzystanie e-mail marketingu 

Czym jest e-mail marketing? 

W dzisiejszych czasach prawie wszyscy używają poczty e-mail do komunikacji. Większość gospodarstw 

domowych ma komputer domowy i adres e-mail, nawet jeśli nie prowadzą one działalności 

gospodarczej. Wiele osób otwiera swoje e-maile przed otwarciem swojego posta. E-mail marketing to 

to, co robisz, gdy korzystasz z systemu poczty e-mail, który wszyscy znamy, aby promować swoją firmę 

wśród klientów. Może to przybrać formę prostego, prostego e-maila lub biuletynu e-mailowego. Na 

rynku dostępnych jest obecnie kilka bardzo dobrych usług, które umożliwiają łatwe tworzenie list e-

mail poprzez działania marketingowe w witrynie i komunikację masową pocztą e-mail tak często, jak 

chcesz lub potrzebujesz. Marketing e-mailowy może być wykorzystywany do przypominania o 

spotkaniach, ofert specjalnych, przydatnych informacji lub pomysłów, wprowadzania nowych 

produktów, nowych usług, konkursów i nie tylko. 

Dlaczego e-mail marketing jest cenny? 

E-mail marketing to doskonały, tani sposób na utrzymywanie regularnych kontaktów zarówno z 

obecnymi, jak i potencjalnymi klientami. Osoby, z którymi masz kontakt w trakcie działań 

marketingowych i networkingowych, mogą nie być gotowe do współpracy z Tobą w tej chwili. Jeśli 

jednak dasz im bardzo dobry powód, aby podać Ci swój adres e-mail i pozwolenie na utrzymywanie 

kontaktu, szanse na to, że będziesz w pobliżu, gdy będą gotowi do zakupu, są znacznie wyższe. 

Marketing e-mailowy jest łatwy i szybki do wykonania i potencjalnie możesz komunikować się z dużą 

liczbą osób w bardzo osobisty sposób. Marketing e-mailowy jest dla Ciebie potencjalnie o wiele 

bardziej wartościowy niż kosztowna bezpośrednia kampania mailingowa. 

Twoje wyzwanie 

Musisz wziąć pod uwagę ilość spamu, którą większość ludzi martwi na co dzień. Dla wielu osób może 

to być przytłaczające. Twój e-mail musi być mile widziany przez ludzi. Musisz bardzo dokładnie 

przemyśleć, do czego go używasz. E-mail marketing może być szybki, ale nie jest to coś, do czego należy 

się spieszyć. Będziesz musiał stworzyć sytuację, w której ludzie będą czekali na Twój e-mail, ponieważ 

myślą, że dostaną z niego coś wartościowego. Trzeba też uważać, żeby nie przesadzić. Wysyłanie e-

maili codziennie, a nawet co tydzień może być dla wielu osób po prostu za dużo. Będziesz musiał 



ocenić, co jest odpowiednie dla Twojej bazy klientów i być wrażliwym na ich potrzeby. Kiedy korzystasz 

z e-mail marketingu, Twój adres e-mail jest główną częścią Twojego przekazu marketingowego, dlatego 

ważne jest, aby zrobić to dobrze. Musi być łatwy w użyciu i łatwy do zapamiętania. Jeśli jest rozwlekły 

i zawiera wiele liter i słów, które są trudne do przeliterowania, istnieje szansa, że stracisz z tego powodu 

trochę biznesu. Twój e-mail powinien być czytany w sposób, który pomoże Ci stać się wiarygodnym 

biznesem. Wybieraj więc adresy e-mail, które w pełni wyjaśniają, w jakiej działalności się prowadzisz, i 

sprawiają, że korzystanie z nich jest tak proste i proste, jak tylko możesz. 

Co sprawia, że e-mail marketing działa? 

Aby to zadziałało, musisz najpierw zbudować dobrą listę potencjalnych klientów.  

JAK STWORZYĆ WŁASNY SYSTEM E-MAIL MARKETINGOWY - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH 

ODPOWIEDZI 

* Czy uważasz, że e-mail marketing może Ci pomóc? 

* Jak zamierzasz przyciągnąć adresy e-mail i uzyskać pozwolenie na komunikację? 

* Musisz zbadać dostępne internetowe systemy e-mail marketingu. 

* Możesz rozważyć systemy automatycznej odpowiedzi, które można skonfigurować do działania 

sekwencji e-maili. 

* Upewnij się, że masz system do rejestrowania gromadzonych adresów e-mail. Arkusz kalkulacyjny to 

prosta metoda wykonania tego zadania. Można go przesłać do bazy danych kontaktów e-mail lub 

dowolnego używanego systemu online. 

* Będziesz musiał stworzyć swoje pomysły na kampanie e-mailowe i zdecydować, w jaki sposób możesz 

utrzymać zainteresowanie potencjalnych klientów Tobą i Twoją firmą.Pamiętaj, aby skupić się na 

dawaniu czegoś wartościowego, a nie tylko na prezentowaniu swoich usług. 

* Upewnij się, że otrzymujesz korektę wiadomości e-mail. Wysyłanie zbiorczych wiadomości e-mail z 

błędami ortograficznymi lub gramatycznymi nie jest dobre dla Twojego profesjonalnego wizerunku. 

* Wyślij testowy e-mail do siebie i innej osoby i spójrz na niego z punktu widzenia klienta, zanim 

naciśniesz przycisk na pełnej bazie danych. 

* Zastanów się, jak będziesz mierzyć i monitorować otrzymaną odpowiedź. 

Jak korzystać z tych informacji 

Marketing e-mailowy może działać bardzo dobrze, jeśli poświęcisz trochę czasu na skonfigurowanie 

systemu, aby skutecznie przyciągać i dostarczać. Jeśli doświadczyłeś niechcianej poczty, będziesz 

wiedział, co Cię denerwuje i zapycha skrzynkę odbiorczą. Musisz tego unikać za wszelką cenę. Jeśli 

korzystasz z e-mail marketingu, musi on być ukierunkowany i wartościowy. Skoncentruj się na tym, a 

odniesiesz sukces. 

43. Korzystanie z gościnności i dni specjalnych 

Możesz budować silniejsze relacje zarówno z kluczowymi klientami, jak i potencjalnymi klientami, 

zapraszając ich do udziału w specjalnych wydarzeniach. Gościnność korporacyjna jest dostępna 

podczas wielu pamiętnych i ważnych wydarzeń zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzień na wyścigach, 

boks na Grand Prix Wielkiej Brytanii, impreza na Henley Royal Regatta, bilety na Wimbledon czy 

mistrzostwa świata w piłce nożnej to tylko niektóre z rzeczy, które możesz zrobić. Możesz zapewnić 



specjalny namiot lub stół dedykowany Twojej organizacji i przyjemności Twoich gości. Możesz to 

zorganizować samodzielnie lub skorzystać z usług dowolnej liczby firmowych organizatorów imprez i 

gościnności. Możesz zaoferować swoim klientom możliwość dowiedzenia się więcej o swoich 

produktach i usługach, tworząc specjalne wydarzenia, które ich edukują, a jednocześnie zapewniają 

zabawę i rozrywkę. Możesz zaprosić klientów i ich zespoły, aby dołączyli do Ciebie i Twoich zespołów 

na dzień zabawy i budowania więzi, jeżdżąc na gokarty, grając w golfa, żeglarstwo lub imprezując na 

meczu polo. Możesz zabrać swoich klientów na specjalny lunch, kolację lub do teatru. Możesz zaprosić 

ich na specjalne konferencje lub kongresy za granicą. Imprezy świąteczne lub letnie grille mogą być 

tańszym sposobem na zapewnienie zabawy i rozrywki, jeśli masz mniejszy budżet. 

Dlaczego zaproszenia na specjalne wydarzenia są ważne? 

Zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie lub dzień może być ekscytujące dla Twoich klientów. Sprawi, że 

poczują się przez Ciebie wysoko cenieni. Zaproszenie potwierdza ich znaczenie dla Ciebie. To może być 

dobre tylko dla twojego związku z nimi. Jeśli wydarzenie, które wybierzesz, jest głośne, możesz zdobyć 

uznanie, które się z nim wiąże. Ludzie będą chcieli wziąć udział w wydarzeniu i połączą Twoją 

organizację, dając im taką możliwość. Jeśli po prostu wyjdziesz i dobrze się bawisz ze swoimi klientami 

i poznasz ich w otoczeniu społecznościowym, stworzysz okazję do zbudowania znacznie silniejszego 

związku. Ludzie robią interesy z ludźmi, których lubią i którym ufają. To jedna z największych 

możliwości budowania relacji. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie wybór odpowiednich wydarzeń, a nie wydawanie całego budżetu 

marketingowego za jednym razem. Zapewnienie firmowej gościnności i biletów na głośne wydarzenia 

może być kosztowne, więc musisz rozważyć potencjał wydarzenia do budowania silniejszych relacji z 

istniejącymi klientami i wprowadzania nowych. Jeśli zdecydujesz się mieć namiot, salę lub stół gościnny 

na imprezie, musisz upewnić się, że wykorzystasz to w pełni. Będzie to wymagało planowania i 

organizowania. 

Co sprawia, że gościnność i specjalne dni działają? 

* Musisz dokładnie określić, co chcesz, aby wydarzenie dla Ciebie osiągnęło. 

* Wybierz odpowiednie wydarzenie i odpowiednią mieszankę osób. 

* Upewnij się, że jest dobrze zorganizowany od zaproszenia do kontynuacji. 

* Pracownicy są w pełni poinstruowani, a każdy z nich ma do odegrania ważną rolę. 

* Seniorzy w Twojej organizacji zobowiązują się do uczestnictwa w tym dniu. 

* Imiona Twoich gości są zapamiętywane. 

* Dzień służy do wzmacniania wartości Twojej organizacji. 

* Opiekujesz się swoimi gośćmi i umieszczasz ich dobre samopoczucie i radość na szczycie swojej listy 

priorytetów. 

* Jeśli oferujesz swoim gościom możliwość dowiedzenia się więcej o ludziach w Twojej organizacji, 

poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się więcej o nich. 

* Rozważ kreatywne sposoby, aby pomóc swoim gościom odpocząć i poznać się nawzajem. 

* Powinno to być bardziej towarzyskie niż biznesowe - czasem miło jest po prostu odpocząć. 



* Upewnij się, że masz odpowiedni system monitorowania. 

* Uzyskaj informację zwrotną – dowiedz się, co Twoi goście myślą o dniu. 

DZIEŃ SPECJALNY WYDARZENIA GOŚCINNEGO - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Co chcesz osiągnąć w tym dniu (więź z klientem/zespołem, nowy biznes, utrzymanie 

dotychczasowych klientów, wprowadzenie produktu, podziękowanie)? 

* Kogo chciałbyś zaprosić i dlaczego? 

* Jakie są zainteresowania osób, które rozważasz? 

* Z jakimi wydarzeniami Twoim zdaniem mogliby się połączyć Twoi goście? 

* Jakie wydarzenia wyróżniłyby Twoją organizację? 

* Co wymaga planowania (zaproszenia, układ i projekt obszaru gościnnego, plany miejsc, 

harmonogram, spotkanie zespołu, kontynuacja)? 

* Jak zmierzysz sukces wydarzenia? 

* Skąd będziesz wiedzieć osobiście, czy to się powiodło? 

Jak korzystać z tych informacji 

Jeśli nie zastanawiałeś się nad wykorzystaniem gościnności, specjalnych dni lub wydarzeń do 

budowania relacji z klientem, może to Twoja szansa, aby to zrobić. Zbadaj, co możesz zrobić. Zapytaj 

swoich klientów, co chcieliby zrobić i zaangażuj najlepszych w proces podejmowania decyzji. Zapytaj 

swój zespół, co myśli. Spróbuj i zobacz, co się stanie. 



44. Budowanie relacji sojuszniczych 

Czym jest związek sojuszniczy? Relacje sojusznicze opierają się na wykorzystaniu istniejącej dobrej woli 

i silnych relacji, które wszelkiego rodzaju inne firmy już nawiązały z doskonałymi perspektywami dla 

własnego produktu lub usługi. Jeśli tworzysz relację z firmą, która nie jest z Tobą bezpośrednio 

konkurencją, ale sprzedaje tym samym ludziom, co Ty, potencjalnie możecie sobie nawzajem pomóc. 

Przykładami tego mogą być: 

* Firma zajmująca się ogrodem zimowym może nawiązać sojusz z firmą budowlaną lub agentem 

nieruchomości. 

* Konsultant biznesowy może nawiązać sojusz z księgowym lub prawnikiem. 

* Hydraulik może nawiązać sojusz z elektrykiem. 

* Firma zajmująca się drukowaniem, kopiowaniem i projektowaniem może nawiązać sojusz z firmą 

zajmującą się witryną internetową lub firmą marketingową. 

Firma, z którą możesz nawiązać relację sojuszniczą, będzie zwykle sprzedawać coś, co poprzedza, idzie 

w parze z produktem lub usługą, którą sprzedasz tym osobom. 

Dlaczego relacje sojusznicze są cenne? 

Tworzenie relacji sojuszniczych to bardzo łatwy sposób na uzyskanie dostępu do potencjalnych nowych 

klientów, którzy mogą być na rynku Twoich produktów i usług. Ponieważ Twój sojusz ma już relacje z 

klientami, mogą zapewnić Ci solidny i zaufany fundament, od którego możesz zacząć. Jeśli sojusz chce 

polecić Twoje usługi swoim klientom, zapewnia Ci bezpłatny marketing. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem jest otwarcie umysłu na wszystkie możliwe relacje, jakie możesz stworzyć i bycie 

kreatywnym w swoim myśleniu. Zadaj sobie pytanie, kto w Twojej branży sprzedaje już klientom, do 

których chcesz dotrzeć lub obsługiwać. Zrobić listę. Teraz zastanów się, dlaczego ktoś powinien 

zaproponować ci sojusz. Aby rozwinąć silne relacje sojusznicze, będziesz musiał sprzedać siebie i swoje 

usługi w sposób, który uczyni je atrakcyjnymi. Sojusze zgodzą się polecić Twoje usługi tylko wtedy, gdy 

będą mieć pewność, że dostarczysz je na wysokim poziomie. 

Co sprawia, że związek sojuszniczy jest udany? 

Relacja sojusznicza działa najlepiej, gdy nie ma konkurencji, a obie usługi naturalnie się uzupełniają. 

Jeśli polecając twoją usługę twój sojusz doda wartości do własnych relacji z klientami, będzie służył 

dwóm ważnym celom. 

Dobra relacja sojusznicza to relacja oparta na zaufaniu i wzajemnych stosunkach 

JAK KONFIGUROWAĆ RELACJĘ Z WYDAJNOŚCIĄ - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Sporządź listę wszystkich rzeczy, które Twoi klienci mogą kupić, które są związane z powodem, dla 

którego korzystają z Twoich usług. Na przykład, jeśli sprzedajesz ubezpieczenie, co Twoi klienci kupili 

wcześniej, co sugerowałoby potrzebę ubezpieczenia – samochód, dom, firma? Firma dystrybucyjna 

Acoffee, która zajmuje się branżą gastronomiczną, może dodać do swojej listy dostawców żywności 

lub innych napojów. 

* Zrób listę wszystkich kontaktów, które już masz z osobami, które świadczą niektóre z Twoich usług. 

Zastanów się, jak możesz zbudować sojusz z tymi firmami. 



* Co możesz zaoferować, aby mogli sami doświadczyć Twojej usługi? Gdy sami przetestują Cię, mając 

za sobą dobre doświadczenia, będą bardziej skłonni mieć do Ciebie zaufanie. potencjalną wartość dla 

swoich klientów. Możesz również zaoferować wybór referencji klientów. 

* Wybierz opcję, z którą chcesz się skontaktować. W pierwszej kolejności możesz zadzwonić, wysłać e-

mail lub napisać. 

* Organizuj spotkania, które pozwolą Ci odkryć najlepszy sposób współpracy. 

* Omów sposoby, w których Twoja usługa może zwiększyć wartość ich istniejącej obsługi klienta. 

* Zapytaj, co powinni wiedzieć o Twojej usłudze, aby czuć się na tyle pewnie, by Cię polecić. 

* Podaj to, czego potrzebują, aby rozpocząć proces i uzgodnij okresowy przegląd w celu uzyskania 

informacji zwrotnej. 

Przykładowy list/e-mail, aby otworzyć drzwi do relacji sojuszniczej  

Droga Janino 

Zauważyłem, że obecnie oferujesz usługi x y osobom. Jesteśmy firmą, która oferuje usługi z podobną 

bazą klientów. Ponieważ nie konkurujemy ze sobą bezpośrednio, ale oferujemy usługi, które 

potencjalnie się uzupełniają i wspierają, zastanawiałem się, czy może byłabyś zainteresowany 

omówieniem sposobu, w jaki moglibyśmy polecić sobie nawzajem swoje usługi dla naszej wspólnej 

korzyści. Zadzwonię do Ciebie w przyszłym tygodniu, aby umówić się na rozmowę w dogodnym dla 

Ciebie terminie, jeśli ta sugestia wydaje się warta dalszego zbadania. 

Z poważaniem 

Jan Kowalski 

Jak najlepiej wykorzystać swoje relacje sojusznicze? 

Istnieje wiele sposobów, w jakie możesz wykorzystać swoje relacje sojusznicze dla obopólnych 

korzyści. Jednym ze sposobów może być to, że twój sojusz zgodzi się dać twoją kartę i ustną 

rekomendację za każdym razem, gdy zobaczy okazję u jednego ze swoich klientów. Mogą też zgodzić 

się na umieszczenie rekomendacji w swoim biuletynie elektronicznym. Możesz zamienić linki do stron 

internetowych. Możesz zostać uwzględniony w ich komunikacji przed lub po sprzedaży. Możesz 

stworzyć zachętę finansową, aby zachęcić swój sojusz do szukania okazji do przekazania biznesu na 

swój sposób, lub możesz po prostu zgodzić się pomagać sobie nawzajem bez rekompensaty finansowej. 

Tak czy inaczej, Twoje ustalenia muszą odpowiadać obu stronom i być ostatecznie zorientowane na to, 

aby kupowanie było łatwe i atrakcyjne dla klientów. 

Pomyśl o sojuszu i łatwo docieraj do większej liczby klientów 

45 Korzystanie ze wspólnych przedsięwzięć 

Co to jest joint venture? 

Wspólne przedsięwzięcie ma miejsce wtedy, gdy otrzymujesz pozwolenie na wykorzystanie klientów 

innych osób w celu zdobycia nowego biznesu. Marketing typu joint venture to proces marketingu 

skierowany do klientów firm komplementarnych. Joint venture oznacza, że otrzymujesz współpracę 

firm, które pozyskały klientów w pierwszej kolejności i że relacje, które tworzysz z partnerami, są 

korzystne dla wszystkich. Nawiązana przez Ciebie relacja może polegać na tym, że Twój wspólny 

partner będzie popierał Twój produkt lub usługę za pośrednictwem własnej bazy danych klientów w 



zamian za taką samą lub uzgodnioną prowizję od dokonanej sprzedaży. Może to być również znane 

jako marketing afiliacyjny. Wiele firm internetowych korzysta z tej metody w celu zwiększenia 

sprzedaży. 

Przykłady 

Firma zajmująca się projektowaniem wnętrz może potencjalnie dzielić się klientami z firmami 

zajmującymi się ogrodnictwem, budowniczymi, producentami mebli do sypialni, antykami, łazienkami 

i firmami kuchennymi. Salon fryzjerski może dzielić klientów z siłownią, salonem kosmetycznym, 

paznokciem lub terapeutą żywieniowym. Hotel z restauracjami, barami, atrakcjami turystycznymi lub 

teatrem. 

Marketing joint venture może być prowadzony za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty 

bezpośredniej, listu sprzedażowego lub biuletynu. 

Dlaczego wspólne przedsięwzięcia są dla Ciebie cenne? 

Wiele firm ma wspólnych klientów. Wszyscy ci zwykli klienci mają potencjał do wydawania pieniędzy 

na powiązane produkty i usługi. Przy tak dużym wyborze dostępnym dla klientów, wszelkie skróty do 

niezawodnego i zaufanego dostawcy popieranego przez kogoś, z kim już prowadzisz interesy, będą 

mile widziane. Marketing typu joint venture to droga na skróty do prezentowania produktu lub usługi 

większej liczbie osób w ułamku czasu, który zajęłoby Ci samodzielne utworzenie tej samej listy 

klientów. Korzystając ze wspólnych partnerów, zakończysz marketing na bardzo ciepłym i wysoce 

ukierunkowanym rynku. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie otwarcie umysłu na wszystkich możliwych komplementarnych wspólnych 

partnerów dostępnych dla Ciebie, a następnie znalezienie i edukowanie ich w zakresie potencjalnych 

korzyści wspólnych przedsięwzięć. Musisz zrozumieć ich zainteresowania, ewentualne zastrzeżenia i 

być w stanie zaoferować wystarczająco atrakcyjną zachętę, aby zmotywować ich do wzięcia udziału. 

Co sprawia, że wspólne przedsięwzięcie odnosi sukces? 

* Kiedy jest to korzystne dla obu stron, a obie strony czują się komfortowo i ufają uzgodnieniom. 

* Kiedy jest właściwie zaplanowany i profesjonalnie wdrożony. 

* Kiedy możesz dać swojemu wspólnemu partnerowi prostą metodę informowania klientów o Twoich 

produktach i usługach. Prześlij list sprzedażowy lub kopię do wiadomości e-mail, ponieważ ułatwi to 

Twojemu wspólnemu partnerowi. Im łatwiej, tym większe prawdopodobieństwo, że to zrobią. 

* Kiedy możesz poinformować swoich wspólnych partnerów o tym, ile biznesu wygenerowała ich lista 

i wynagrodzić ich za to. 

* Kiedy jest wolne od ryzyka dla partnera joint venture. 

* Kiedy oferujesz wspólnemu partnerowi lub jego klientom coś, co jest postrzegane jako wartościowe. 

Niektórzy wspólni partnerzy zobaczą, że możliwość zaoferowania swoim klientom czegoś ekstra, 

uzyskanie im bezpłatnej konsultacji lub zniżki na wprowadzenie będzie miało negatywny wpływ na ich 

relacje biznesowe. 

JAK ZAŁOŻYĆ JOINT VENTURE - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Zastanów się, jak może to potencjalnie zadziałać dla Twojej firmy. 



* Zrób listę potencjalnie uzupełniających lub powiązanych produktów lub usług. 

* Zrób listę wszystkich firm, które sprzedają te produkty i usługi w docelowych obszarach 

geograficznych. 

* Uzyskaj nazwiska właścicieli firm. 

* Wyślij list przedstawiający się, przedstawiając swój pomysł i proponując spotkanie do dalszego 

zbadania. Możesz zapytać w swoim liście, czy byliby zainteresowani zarobieniem dodatkowych 

pieniędzy bez dodatkowego wysiłku. 

* Wykonaj kolejne połączenie, aby umówić się na spotkanie. 

* Na spotkaniu tematycznym zbadaj ich zainteresowania i przedyskutuj sprawę wygranej dla 

wspólnego przedsięwzięcia. 

Jak korzystać z tych informacji 

Wspólne przedsięwzięcia to doskonały sposób dla właścicieli małych firm na wykorzystanie wartości 

firmy, którą każdy z nich ustanowił dzięki swoim indywidualnym bazom klientów. Otwórz swój umysł i 

wykorzystaj w pełni możliwości, jakie istnieją. Może to nie być coś, o czym kiedykolwiek wcześniej 

myślałeś. Wypróbuj to. 

46. Praca „pocztą pantoflową” 

Co to jest poczta pantoflowa? 

Poczta pantoflowa to to, co dzieje się, gdy ludzie mówią o tobie. Poczta pantoflowa jest przekazywana, 

gdy potencjalni klienci słyszą o Twojej usłudze w sieci pantoflowej. Mogą usłyszeć o Tobie od kogoś, 

kto nigdy nawet nie korzystał z Twojej usługi. Poczta pantoflowa to sposób na zdobycie biznesu, gdy 

ludzie mówią pozytywnie o Tobie i Twoich usługach. Osoby te mogą być Twoimi zadowolonymi 

klientami lub mogą to być osoby, które po prostu słyszały o zadowoleniu innych z Twojego produktu 

lub usługi. Reklama szeptana ma miejsce, gdy poznajesz się w rozmowach, które ludzie między sobą 

prowadzą. Może to skutkować skierowaniami lub rekomendacjami. Wiele osób uzyskuje większość lub 

całość swojej nowej działalności poprzez reklamę szeptaną. Niedawno rozmawiałem z koleżanką, która 

chce zaplanować swoją przyszłość finansową i potrzebuje porady. Zapytała, czy znam kogoś, z kim 

mogłaby porozmawiać. Dałem dwóm osobom bardzo dobrą reklamę ustną. 

Dlaczego to jest ważne? 

Poczta pantoflowa jest bezpłatna. Jest to ważne, ponieważ wraz z upływem czasu może zapewnić ciągłą 

podaż nowych transakcji bez konieczności robienia czegokolwiek. 

Twoje wyzwanie 

Gdy robisz dla kogoś coś wyjątkowo dobrego, wieści szybko się rozchodzą. Podróżują równie szybko, 

gdy coś pójdzie nie tak, a klient narzeka. Twoim wyzwaniem będzie ciągłe świadczenie usług na 

poziomie wystarczająco wysokim, aby „zachwycić” obecnych klientów i zbudować poziom zaufania i 

relacji, który skłoni tych, którzy korzystają z Ciebie, do zapamiętania i polecania Cię innym. 

Co sprawia, że poczta pantoflowa jest skuteczna? 

* Kiedy ludzie czują się zmotywowani do rozmowy o Tobie z innymi. 

* Kiedy lubią i ufają Tobie i wykonywanej przez Ciebie pracy. 



* Kiedy wykonałeś dla kogoś naprawdę dobrą robotę. 

* Kiedy zapewniasz dodatkową specjalną usługę lub idziesz o krok dalej. 

* Kiedy dostarczasz swoim klientom potencjalnych klientów lub skierowań. 

* Kiedy utrzymujesz kontakt z tymi, z którymi robiłeś interesy, upewniając się, że pamiętają swoje 

doświadczenia. 

* Kiedy nawiązujesz kontakt z ludźmi, z którymi prowadzisz interesy, a oni naprawdę czują, że Ci zależy. 

Jak sprawić, by poczta pantoflowa pracowała dla Ciebie 

Być najlepszym 

Wszystko, co naprawdę musisz zrobić, to skoncentrować się na robieniu absolutnie najlepszych rzeczy 

dla swoich klientów. Musisz zastosować w praktyce wszystkie techniki budowania profilu i komunikacji 

opisane później. Aby poczta pantoflowa działała, musisz być wart rozmowy i musisz zapadać w pamięć 

zarówno jako osoba, jak i firma. Im dłużej prowadzisz działalność, zapewniając doskonałe usługi, tym 

bardziej prawdopodobne jest, że reklama szeptana będzie dla Ciebie skuteczna. 

Promuj swoje historie sukcesu 

Jeśli jesteś nową firmą, możesz zachęcać do szeptania, promując historie sukcesu, które masz. 

Publikowanie referencji klientów w materiałach marketingowych może pomóc w budowaniu 

przekonania do Twojej oferty. Mówiąc o problemach, które rozwiązałeś dla swoich klientów i 

osiągniętych wynikach, dajesz potencjalnym klientom szansę na rozpoznanie siebie lub znajomych. 

Kiedy tak się dzieje, jest bardziej prawdopodobne, że dostaniesz biznes szeptany. 

Okazuj uznanie 

Kiedy zdobędziesz wiadomość szeptaną, możesz zachęcić więcej, okazując jej uznanie. Prezent, 

podziękowanie lub zaproszenie na jedno z Twoich wyjątkowych wydarzeń towarzyskich wzmocni twoją 

dobrą wolę i bardziej zmotywuje. 

Wzajemność zwiększa rozmach 

Pokaż, co oznacza dla ciebie słowo pantoflowe, odwzajemniając gest. Rozpowszechniaj informacje o 

firmach swoich klientów, a zobaczysz, jak rośnie rozmach szeptany. 

CZY SŁOWO SZEPTANE DZIAŁA DLA CIEBIE? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Ile otrzymujesz wiadomości szeptanych? 

* Jak mierzysz biznes szeptany? 

* Jak chcesz podziękować i zachęcić ludzi, którzy to dla Ciebie wygenerowali? 

* Co możesz zrobić, aby promować swoje historie sukcesu i rozpowszechniać informacje? 

* Co możesz zrobić, aby przyspieszyć reklamę szeptaną? 

Jak korzystać z tych informacji 

Poczta pantoflowa to najlepsza naturalna forma reklamy, jaka istnieje. Skoncentruj swoją uwagę na 

tym, co możesz zrobić, aby stymulować jego wpływ na Twój biznes, a zobaczysz, jak Twój biznes się 

rozwija. 



Myśl ustnie i zwiększ ilość rozmów o sobie 

47. Edukacja klientów 

Czym jest edukacja klienta? 

Edukacja klientów polega na tym, aby dać Twoim klientom możliwość dowiedzenia się więcej o Twoich 

produktach lub usługach. Im bardziej ludzie rozumieją wartość, jaką mogą otrzymać, tym większe 

prawdopodobieństwo, że dokonają zakupu. Stopień, w jakim potencjalny klient musi docenić kontekst, 

w którym istnieje kupowany przez niego produkt lub usługa, będzie się różnił. Oferowanie edukacji 

klientów może być bardzo dobrym sposobem na zachęcenie tych potencjalnych klientów do 

podniesienia rąk i powiedzenia „Interesuje mnie, co masz do zaoferowania”. Dla niektórych firm 

edukacja może być pierwszym krokiem w procesie sprzedaży. Wielu kupujących poświęca trochę czasu 

na szukanie informacji, zanim będą gotowi do wyboru dostawcy. 

Dlaczego to jest ważne? 

Ludzie mogą chętnie płacić więcej za większość produktów lub usług, o ile rozumieją i doceniają 

wartość, jaką otrzymują. Niewiedza, brak świadomości lub brak zrozumienia może spowolnić proces 

zakupu. Czasami pomysł lub informacja przekazana przez firmę może pobudzić chęć zakupu. Wielu 

Twoich potencjalnych klientów z pewnością nie wie tyle o Twojej usłudze, co Ty i może być tak, że nie 

do końca rozumieją i doceniają 

* jakie to może im przynieść korzyści 

* jak to działa 

* możliwości, które istnieją 

* jak możesz pomóc uniknąć problemów 

* jak zmaksymalizować korzyści po skorzystaniu z Twojej usługi 

* pełny poziom usług, jakich mogą od Ciebie oczekiwać. 

Im więcej ludzie rozumieją i doceniają, w jaki sposób produkt lub usługa może przynieść korzyści lub 

ulepszyć ich życie lub ich działalność, tym bardziej będą tego chcieli i tym ściślej się z tobą zwiążą, jeśli 

pomożesz im się tego dowiedzieć. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie uświadomienie sobie tego, co klient musi wiedzieć. Będziesz także musiał 

wybrać najlepszą i najskuteczniejszą metodę przekazywania tych informacji. 

Jak możesz edukować swoich klientów? 

Możesz to zrobić na kilka sposobów: 

* Napisz artykuły 

* Daj demonstracje 

* Uruchom rozmowy 

* Oferuj szkolenia lub dni uświadamiające 

* Oferuj próbki 



* Napisz książkę 

* Bezpłatne konsultacje 

* Często zadawane pytania na Twojej stronie internetowej lub w broszurze 

* Informacyjna płyta CD 

* Teleseminaria lub telekonferencje 

* Pokazy lub prezentacje online 

i wystawy 

Jeśli edukacja klienta zostanie przedstawiona w odpowiedni i interesujący sposób, przyciągnie więcej 

osób. 

Przykłady z życia 

Firma dostarczająca oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi online prowadzi 

telekonferencje i dni rozwoju konsultantów. Są to zarówno bezpłatne usługi, które mają na celu 

zapewnienie wystarczającej stymulacji biznesowej i pomysłów, aby wywołać chęć korzystania z 

oprogramowania. Jednym z najbardziej udanych projektów edukacyjnych dla klientów było 

przeprowadzenie serii rozmów i napisanie szeregu artykułów zawierających odpowiednie studia 

przypadków. Zainteresowanie usługą brandingową wzbudziło również bardzo popularne wystąpienie 

pt. „Jak stworzyć niezapomnianą markę”, a także zorganizowanie zabawnego i edukacyjnego wieczoru 

dla potencjalnych klientów. Firma zajmująca się energią słoneczną, która chciała przestawić klientów 

korzystających z konwencjonalnych usług ogrzewania domów na energię słoneczną, uznała, że 

edukacja będzie istotnym elementem procesu sprzedaży, ponieważ korzyści z energii słonecznej są w 

dużej mierze nieznane. Jedną z wybranych do tego metod był mobilny salon wystawowy wraz z kilkoma 

dobrze przedstawionymi informacjami na ich stronie internetowej. Wiele firm zajmujących się 

inwestycjami nieruchomościowymi i finansowymi korzysta z seminariów edukacyjnych jako 

pierwszego kroku w procesie sprzedaży. 

EDUKACJA KLIENTA - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Jak obecnie edukujesz swoich klientów? 

* Czego Twoi klienci nie wiedzą o Tobie? 

* Jak myślisz, co muszą wiedzieć, aby kupić? 

* Dowiedz się od swoich klientów, zadając im pytania. 

* Zastanów się, jak najlepiej przekazać im te informacje. 

* Bądź kreatywny w swoich podejściach. 

* Zastanów się, ile szczegółów potrzebują. 

* Monitoruj, jak dobrze działa to, co wybierzesz. 

* Gdy prowadzisz edukację, stwórz system, który pozwala rejestrować dane klientów. Zapisuj te 

informacje o klientach. 

* Upewnij się, że tworzysz kontynuację ciągłego procesu edukacyjnego. 



Jak korzystać z tych informacji 

Wykorzystaj te informacje, aby opracować plan poprawy edukacji swoich klientów. Możesz znaleźć 

więcej pomysłów na to, jak możesz to zrobić, czytając sekcje dotyczące biuletynów, wydarzeń, 

konferencji, pisania artykułów i wystawiania się na konferencjach.  

Myśl, edukuj i przyciągaj głodnych wiedzy i pomysłów 

48. Wykorzystanie wydarzeń i rozmów do sprzedaży firmy 

Czym są rozmowy i wydarzenia? 

Rozmowa ma miejsce, gdy mówisz o temacie, który interesuje twoją grupę docelową, podczas 

wydarzenia własnego lub gospodarza. Wydarzenie to okazja, którą Ty lub gospodarz tworzycie, aby 

nawiązać kontakt z klientami docelowymi i zaoferować możliwość budowania relacji oraz aby klienci 

mogli dowiedzieć się więcej o Twoich produktach i usługach w tym procesie. Przykładami wydarzenia 

mogą być speed networking, konferencja, impreza, degustacja wina, wystawa, kolacja z prelegentem, 

debata, telekonferencja lub demonstracja. 

Dlaczego są ważne? 

Wydarzenia specjalne mogą dać Ci duże wyróżnienie i nawiązać kontakt z Twoimi klientami i mogą być 

świetną zabawą! Oferujesz potencjalnym lub klientom szansę, aby przyszli do Ciebie, aby uczyć się i 

być stymulowanym. Specjalne wydarzenie daje możliwość przyciągnięcia potencjalnych klientów, 

dając im coś wartościowego. To musi być coś, co ostatecznie łączy się z Tobą i Twoim produktem lub 

usługą. Możesz podzielić się aktualnymi danymi badawczymi, sprowokować dyskusję, 

zademonstrować produkt lub usługę. Jeśli to jest uruchomione , cóż, wzbudzi zainteresowanie Tobą i 

Twoją usługą bez konieczności jej sprzedaży. 

Twoje wyzwanie 

Twoim największym wyzwaniem będzie zachęcenie ludzi do wzięcia udziału w Twoim wydarzeniu. 

Przyjdą tylko wtedy, gdy wyraźnie zobaczą, co dla nich znaczy. Musisz przeprowadzić badania i 

dowiedzieć się, czym ludzie mogą być ostatecznie zainteresowani. Jakie są obecnie gorące tematy, jakie 

są główne problemy, z którymi boryka się Twoja docelowa grupa klientów? Kiedy najchętniej przyjdą - 

czy lepsze jest śniadanie lub wieczorna impreza? Coś o wypróbowaniu nowych technologii i korzystaniu 

z urządzeń do telekonferencji - w ten sposób dotarcie do Twojej publiczności będzie prawdopodobnie 

większe. 

Co sprawia, że wydarzenie lub rozmowa jest udana? 

* Uczestniczą odpowiednie osoby docelowe. 

* Lubią to i czerpią z tego wartość osobistą. 

* Otrzymujesz pozytywne opinie. 

* Uczestnicy chcą nawiązać z Tobą kontakt w celach biznesowych jako bezpośrednia konsekwencja 

wpływu wydarzenia lub rozmowy w tamtym czasie. 

* Jesteś w stanie śledzić leady wygenerowane przez wydarzenie. 

* Generujesz dodatni zwrot z inwestycji czasu i zasobów. 

CO UWZGLĘDNIĆ PLANUJĄC WYDARZENIE / ROZMOWY - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH 

ODPOWIEDZI 



Wydarzenia 

* Co zrobiłeś w przeszłości, co zadziałało? 

* W czym uczestniczyłeś, co było dobre? 

* Jak możesz wykorzystać wydarzenie do promocji swoich usług? 

* Kto obecnie prowadzi wydarzenia, które przyciągają odbiorców, do których chcesz dotrzeć? 

* Czym byłaby zainteresowana Twoja grupa docelowa? 

* Czas - kiedy, gdzie i jak długo? Upewnij się, że nie koliduje to z publicznymi lub szkolnymi świętami. 

Zastanów się, kiedy grupa docelowa najprawdopodobniej zechce wziąć udział w tym wydarzeniu. Złe 

wyczucie czasu może zniechęcić ludzi. 

Rozmowy 

* O czym mógłbyś porozmawiać, co może ostatecznie zaowocować zainteresowaniem elementem 

Twojej firmy? 

* Zbadaj swoje początkowe pomysły z grupą docelową i osobami, które mają z nimi regularny kontakt. 

* Tytuł wystąpienia – czy przyciągnie uwagę Twoich słuchaczy? 

* Twój opis potencjalnej wartości, jaką oferuje rozmowa. 

JAK STWORZYĆ OKAZJE DO ROZMÓW - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Wydarzenia networkingowe - czy są jakieś wydarzenia networkingowe, w których klient docelowy 

regularnie uczestniczy, na których mógłbyś porozmawiać? 

* Spotkania śniadaniowe - czy są jakieś grupy biznesowe, które spotykają się przez cały miesiąc? 

* Izba Gospodarcza - czy mógłbyś wystąpić na jednym z ich wydarzeń? 

* Okrągły stół. 

* Konferencje lub targi. 

* Pokazy biznesowe. 

* Czy możesz poprowadzić własne wydarzenie we współpracy z Business Link, który oferuje bezpłatny 

marketing wydarzeń w zamian za możliwość promocji Business Link na Twoim wydarzeniu? 

Jak najlepiej wykorzystać swoje prelekcje i wydarzenia 

Aby jak najlepiej wykorzystać swoją przemowę lub wydarzenie - niezależnie od tego, czy prowadzisz je 

sam, czy przemawiasz na wydarzeniu gospodarza - musisz upewnić się, że otrzymasz dane kontaktowe 

uczestników do dalszego marketingu. Karta informacji zwrotnej na temat wydarzenia to nie tylko 

przydatny sposób na zmierzenie tego, co zostało docenione przez uczestników, ale także daje 

możliwość poproszenia o zapisanie się do następnego kroku. Tym krokiem może być zgoda na 

otrzymywanie bieżących informacji i pomysłów od Twojej organizacji, które mogą obejmować 

bezpłatne konsultacje lub otrzymanie bezpłatnego raportu. Jeśli możesz zaoferować na wydarzeniu 

coś, co zachęci uczestników do podjęcia kolejnego kroku w procesie sprzedaży, znacznie ułatwi Ci to 

konwersję.  

Myśl, rozmawiaj i pomóż swoim klientom uzyskać odpowiedzi na ich palące pytania 



49. Prowadzenie biznesu do Twojej witryny 

Jeśli masz zamiar zaprojektować stronę internetową, pierwsze pytanie i najważniejsze pytanie, na 

które musisz odpowiedzieć, to . . . 

Co chcesz, aby Twoja strona internetowa osiągnęła dla Ciebie? Może chcesz skorzystać ze swojej strony 

* jako broszury online 

* stworzyć profesjonalny i wiarygodny wizerunek 

* do bezpośredniej sprzedaży produktów 

* przyjmować zamówienia 

* aby przyciągnąć nowych potencjalnych klientów do kontaktu w celu uzyskania informacji 

* w celu udzielenia informacji 

* do generowania adresów e-mail subskrybentów Twoich biuletynów i bezpłatnych raportów. 

Cokolwiek chcesz osiągnąć, będzie to wymagało przyciągnięcia ruchu do Twojej witryny, aby to 

osiągnąć. 

Jak przyciągnąć ruch do swojej witryny? 

Powiedz swoim klientom o swojej witrynie 

Opublikuj swoją witrynę na wszystkim, czego używasz do promowania swojej firmy. Twoja wizytówka, 

broszura, listy sprzedażowe, listy z gratulacjami, czasopisma firmowe, faktury, reklama, barwa pojazdu, 

jako część Twojej witryny. Jest to przydatne, jeśli nazwa witryny jest łatwa do zapamiętania i zawiera 

w tytule słowa kluczowe. 

Daj swoim klientom dobry powód, aby przejść do Twojej witryny. Zaproś ich tam, oferując coś 

wartościowego, gdy tam dotrą. 

* Artykuł. 

* Bezpłatne informacje. 

* Zarezerwuj bezpłatną konsultację. 

* Bezpłatna wersja próbna lub testowa. 

* Prezentacja lub prezentacja online. 

* Konkurs powiązany z informacjami w Twojej witrynie. 

Promuj te zachęty w codziennej komunikacji z obecnymi i potencjalnymi klientami. 

Zwiększ popularność linków 

Popularność linków to łączna liczba witryn, które prowadzą do Twojej witryny. Popularność linków 

dobrej jakości może znacznie zwiększyć ruch w Twojej witrynie. Dobrze umieszczone linki są 

doskonałym źródłem spójnego i ukierunkowanego ruchu. Mogą również generować dodatkowy ruch z 

wyszukiwarek w Twojej witrynie. Zwiększenie liczby wysokiej jakości witryn, które zawierają linki do 

Twojej witryny, może w rzeczywistości poprawić rankingi w wyszukiwarkach. 

Co to jest link dobrej jakości? 



Link dobrej jakości to kolejna organizacja, która osiągnęła już popularność w wyszukiwarkach i jest 

odpowiednia dla Twojej firmy. Link ma miejsce, gdy adres Twojej witryny pojawia się w innej witrynie 

firmy. Można je osiągnąć na wiele sposobów. 

* Dołączanie do katalogów online dla Twojej konkretnej niszy branżowej. 

* Dołączanie do katalogów sieciowych. 

* Banery reklamowe w odpowiednich witrynach. 

* Pisanie artykułów dla innych witryn. 

* Wzajemne powiązania z partnerami i relacjami z gospodarzami. 

* Baner reklamowy. 

Skąd wiesz, z kim się połączyć? 

Sztuką jest przeprowadzenie wyszukiwania testowego i znalezienie najpopularniejszych konkurentów. 

Wejdź na www.linkpopularity.com i wpisz ich dane w bezpłatne pole wyszukiwania. Możesz 

dowiedzieć się, ile mają linków i kim są te linki. To da ci przewagę. Zbadaj wszystkie linki, które mają, i 

wybierz te, które Twoim zdaniem będą dla Ciebie odpowiednie. Możesz również użyć tego narzędzia, 

aby dowiedzieć się, kto jest już połączony z Twoją witryną. Pozwoli ci to zbadać Google, Yahoo! i MSN. 

Popraw swoją pozycję w wyszukiwarkach 

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek oznacza maksymalne wykorzystanie treści witryny, aby 

umożliwić Ci wysoką pozycję w wyszukiwarkach. Im wyższa jest Twoja pozycja, tym większe 

prawdopodobieństwo, że ludzie Cię znajdą, gdy szukają produktów lub usług, które oferujesz. Jest to 

proces wymagający wysokich kwalifikacji i czasochłonny, dlatego wiele firm rekrutuje specjalistę ds. 

marketingu stron internetowych, który z czasem będzie z nimi współpracował, aby zbudować i 

dopracować swoje podejście. 

Jak wyszukiwarki oceniają Twoją witrynę? To zależy od wielu czynników. 

* Ile witryn zawiera linki do Twojej. 

* Ile stron ma Twoja witryna. 

* Słowa w nazwie Twojej witryny. 

* Słowa kluczowe. 

* Pogrubione słowa. 

* Słowa w adresie URL. 

* Posiadanie ponad 300 słów na swojej stronie głównej. 

* Gęstość słów kluczowych. 

* Ranking stron Google. 

Jeśli jesteś przygotowany na przejście przez stromą krzywą uczenia się, są rzeczy, które możesz zrobić 

sam. 

Dowiedz się, jakie są Twoje słowa kluczowe 



Słowa kluczowe to terminy i wyrażenia, które w naturalny sposób kojarzą Ci się ze sprzedawanymi 

produktami. Zadaj sobie pytanie, czy szukasz swoich produktów i usług za pomocą wyszukiwarki, co 

byś wpisał w polu. Przemyśl wszystkie słowa, które Twoim zdaniem potencjalny klient/odwiedzający 

wprowadzi do wyszukiwarek. Zapytaj swoich klientów, przyjaciół i rodzinę, co by weszli. Możesz 

postawić się w sytuacji kogoś, kto szuka Twojego produktu i usługi. Jak myślą i co najchętniej 

umieściliby w wyszukiwarce? Własne bezpłatne narzędzie Google do wyszukiwania słów kluczowych 

jest najlepsze do wyszukiwania słów kluczowych: opiera się na rzeczywistych, aktualnych danych z 

ostatnich 12 miesięcy. Oto link do tego bezpłatnego narzędzia  :  

https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal. 

Wyszukiwarka Google dla Twojej konkurencji 

Możesz także wpisać słowa kluczowe w wyszukiwarce Google i zobaczyć, co się pojawi. To będzie twoja 

konkurencja. Spójrz na prawy górny róg ekranu i zobacz, jakie są wyniki dla liczby witryn, które 

zawierają tę konkretną kombinację słów kluczowych. Najlepsze słowa kluczowe to te, które mają 

najlepszy stosunek strony do wyszukiwania. Oznacza to słowa kluczowe z największą liczbą wyszukiwań 

i najmniejszą liczbą witryn korzystających z tej kombinacji. Im lepsza Twoja witryna: współczynnik 

wyszukiwania, tym mniej konkurencji jest do pokonania. 

Co robisz ze swoimi słowami kluczowymi? 

Gdy już wiesz, jakie są Twoje najbardziej konkurencyjne słowa i frazy kluczowe, możesz umieścić je w 

tytule witryny i kopii witryny. Ważne jest, aby upewnić się, że wprowadzając frazy do swojej witryny, 

powtarzaj je do trzech razy na różne sposoby. Upewnij się, że ma to również sens dla klienta. Nie ma 

sensu, aby słowa i wyrażenia były obecne w kopii - muszą być odpowiednio zintegrowane. Prawidłowe 

wykonanie tego jest sztuką i dobrym pomysłem może być skorzystanie z pomocy eksperta, który 

pomoże Ci to zrobić. 

Publikowanie artykułu 

Czy zdajesz sobie sprawę, że tysiące właścicieli firm używają prostej techniki do generowania 

docelowych użytkowników na swoich stronach internetowych bez płacenia ani grosza w reklamie? 

Jak to jest zrobione? 

Tworząc ściśle skoncentrowane artykuły, inne osoby publikują w swoich e-zinach (magazynach online 

i biuletynach e-mailowych) i zamieszczają je na swoich stronach internetowych. Ta metoda ma tak 

wysoką ocenę, że niektórzy nazywają ją nawet „najlepiej strzeżonym sekretem ruchu w sieci”. Teraz 

możesz zapytać: „Dlaczego wydawca ezine lub właściciel witryny miałby publikować moje artykuły dla 

swoich subskrybentów?” Odpowiedź: treść! W sieci działa ponad 100 000 ezinów i e-biuletynów (wraz 

z milionami stron internetowych) obejmujących wszystko, od zwierząt domowych i gotowania po 

inwestycje i nieruchomości. Wielu z nich potrzebuje mocno skoncentrowanych treści i po prostu nie są 

w stanie wyprodukować ich wszystkich samodzielnie. Możesz uzyskać cenną reklamę, ekspozycję, za 

którą często nie mogłeś nawet zapłacić, jeśli chcesz, dostarczając wartościowe, bogate w treść artykuły 

w zamian za byline i link do Twojej witryny. 

Płać za kliknięcie 

Reklama płatna za kliknięcie oznacza po prostu płacenie za umieszczenie reklamy swojej witryny na 

górze lub w pobliżu wyszukiwarek. Gdy szukasz czegoś w Google lub Yahoo! być może znasz termin 

„ogłoszenia sponsorowane”, który oznacza reklamę typu „płatność za kliknięcie”. Płacisz, aby dostać 

się na szczyt wyszukiwarek. Nazywa się to płatnością za kliknięcie, ponieważ płacisz tylko wtedy, gdy 



ktoś kliknie link, aby odwiedzić Twoją witrynę. Witryna, która zwycięży w wyszukiwarkach, będzie tą, 

która zaoferowała najwyższą kwotę za kliknięcie. Musisz licytować o najwyższą pozycję. Aby ustawić to 

dla siebie, musisz założyć konto pay per click dla wyszukiwarek, w których chcesz się reklamować. 

Możesz spojrzeć na najlepsze witryny w liście sponsorowanej dla wyszukiwanego hasła, które chcesz 

użyj i zobacz, jakie są ich aktualne stawki. Jeśli stawka dla najlepszej witryny wynosiła 1,40 GBP za 

kliknięcie, musiałbyś zaoferować wyższą stawkę, aby zająć pierwsze miejsce. Tak samo jest na każdym 

poziomie. Aby wygenerować dobry poziom ruchu w witrynie, najlepiej jest być na pierwszej stronie. 

Od Ciebie zależy, ile chcesz wydać dziennie i możesz ustawić własny budżet. Możesz ustawić 

maksymalny budżet dzienny, a gdy ten budżet zostanie przekroczony, wypadniesz z rankingu do 

następnego dnia. Dzięki temu każdego dnia wydajesz tylko tyle, ile chcesz, aby uzyskać kliknięcia 

prowadzące do Twojej witryny. Istnieją samouczki online, które wyjaśniają krok po kroku, jak osiągnąć 

program pay per click. Google i Overture to główne wyszukiwarki, które sprzedają pay per click. 

Kampanie e-mailowe i e-biuletynowe 

Kampanie e-mailowe i newsletterowe to kolejny świetny sposób na zwiększenie ruchu w Twojej 

witrynie. Można użyć bezpośredniego linku do Twojej witryny, co ułatwi czytelnikom natychmiastowe 

kliknięcie. Musisz podać dobry powód, dla którego klienci, do których kierujesz reklamy, przechodzą 

do Twojej witryny. Musisz zapewnić swoim klientom coś wartościowego, co można odzyskać tylko po 

wejściu na Twoją witrynę. 

Kiedy pojawią się korki, trzymaj je tam! 

Dziewięćdziesiąt dziewięć osób na 100 podczas surfowania w sieci odwiedza witryny i opuszcza je w 

ciągu ośmiu sekund, chyba że witryna daje im bardzo dobry powód do pozostania. Więc kiedy 

otrzymasz ruch do swojej witryny, musisz upewnić się, że jest ona wystarczająco atrakcyjna dla 

odwiedzających. Najlepsze strony internetowe to te, które mają czytelne, oczywiste przyciski 

nawigacyjne, atrakcyjny profesjonalny wizerunek, są atrakcyjne wizualnie, natychmiast komunikują, co 

się sprzedaje, są łatwe do odczytania i dostarczają wszystkich potrzebnych informacji za jednym 

kliknięciem. Witryny, które wykorzystują wszystkie bajery, zwykle nie są najlepiej sprzedającymi się 

witrynami. 

Jak korzystać z tych informacji 

Wdrażanie i dostrajanie strategii kierowania ruchu do Twojej witryny to nieustające zadanie. Może się 

okazać, że teraz rozumiesz już podstawy tego, co się z tym wiąże i widzisz potencjał, jaki możesz 

zdecydować się na skorzystanie z usług tych, którzy specjalizują się w marketingu stron internetowych. 

Alternatywnie możesz mieć w swojej firmie kogoś, kto ma umiejętności tworzenia i wdrażania 

własnego wewnętrznego planu marketingu internetowego.  

Pomyśl o ruchu w witrynie i zwiększ sprzedaż 

50. Networking z właściwych powodów 

Co to jest sieć? 

Networking polega na rozwijaniu kontaktów biznesowych i relacji, które umożliwiają poszerzenie bazy 

biznesowej. Chodzi również o poszerzanie wiedzy i budowanie swojego profilu w społeczności. Celem 

networkingu jest nawiązywanie kontaktów z ludźmi oraz budowanie nowych relacji i zaufania. 

Networking to proces dwukierunkowy. Chodzi o dawanie i otrzymywanie. Kiedy poznajesz nowe osoby 

i budujesz swoje kontakty, może się okazać, że będziesz w stanie polecić lub polecić ludzi lub sam 

skorzystać z ich usług. Networking może być długoterminową strategią budowania nowego biznesu. 



Możesz nie widzieć zwrotu z tego przez miesiące lub lata. Może to być również natychmiastowe. Moje 

osobiste doświadczenia związane z networkingiem były bardzo pozytywne i na każdym wydarzeniu 

networkingowym, w którym brałem udział, udało mi się nawiązać przynajmniej jedną bardzo 

wartościową relację biznesową. Networking to świetny sposób na poznanie nowych ludzi. Jest tak 

wiele różnych rodzajów wydarzeń sieciowych do wyboru. Jeśli jesteś rannym ptaszkiem, spotkanie przy 

śniadaniu lub wieczorne wydarzenie, jeśli wolisz, może być odpowiednie. Organizowane są imprezy 

typu speed networking, kluby dochodowe, lunche, wycieczki statkiem, wizyty w teatrach, targi, 

konferencje, prezentacje, sesje prelegentów, grupy dyskusyjne i wiele innych. Najważniejsze jest, aby 

wybrać wydarzenie networkingowe, lokalizacje i grupę docelową, które najbardziej pasują do tego, 

czego szukasz. 

Dlaczego to jest ważne? 

Jeśli pracujesz sam, uczestnictwo w regularnym wydarzeniu networkingowym może zapewnić, że 

będziesz nadal wychodzić i mieszać się z ludźmi. To jest ważne. Spotykanie się i komunikowanie się z 

ludźmi jest istotną częścią budowania biznesu, a utrzymanie tego nawyku ułatwi zadanie. Jeśli działa 

poprawnie, networking jest doskonałym sposobem na generowanie większej liczby leadów i klientów 

dla Twojej firmy. 

Twoje wyzwanie 

Aby być wartościową metodą marketingową, networking musi być ćwiczony we właściwy sposób, w 

przeciwnym razie może to być kompletna strata czasu. Musisz upewnić się, że uczestniczysz w 

wydarzeniach, które dają Ci największą szansę na poznanie ludzi, którzy pasują do Twojego idealnego 

profilu klienta. Będziesz także potrzebować metody zapewniającej, że oboje spotkacie się i będziecie 

kontynuować każdy potencjalny nowy związek. 

Jeśli trudno jest wejść w sytuację grupową i komunikować się z nowymi ludźmi, początkowo może się 

okazać, że charakter networkingu stanowi wyzwanie. Obiady networkingowe, wydarzenia edukacyjne 

lub sportowe mogą być dobrym miejscem na rozpoczęcie, ponieważ zazwyczaj tworzą one bardziej 

zrelaksowane środowisko społeczne z czymś przyjemnym do dzielenia się. 

Jak w pełni wykorzystać możliwości sieciowe 

* Skoncentruj się na budowaniu relacji, a nie na sprzedaży. 

* Jasno określ, jakie są Twoje własne cele sieciowe. 

* Przeprowadź badania i wybierz odpowiednie wydarzenia. 

* Pamiętaj, że wszyscy są otwarci na rozmowę, ponieważ wszyscy są tam z tego samego powodu. 

* Dowiaduj się o ludziach, zadając pytania - oprzyj się pokusie, aby po prostu porozmawiać o sobie i 

swojej firmie. 

* Wysłuchaj niektórych problemów lub potrzeb, w których możesz pomóc. 

* Porozmawiaj z jak największą liczbą osób - mieszaj i mieszaj. 

* Skoncentruj się na budowaniu relacji, a nie sprzedaży. 

I ciesz się i zrelaksuj. 

* Zabierz ze sobą wizytówki (wiem, że to oczywiste, ale niektórzy nie). 

* Skontaktuj się z osobami, z którymi się spotykasz, wysyłając krótki e-mail lub list. 



* Jeśli spotkasz kogoś, z kim możesz współpracować, umów się na spotkanie, aby porozmawiać o 

szczegółach. 

* Jeśli będziesz miał okazję porozmawiać przez kilka minut o tym, kim jesteś i co robisz, poznaj swoje 

USP i zrób krótkie oświadczenie, które możesz złożyć, które przekaże to i utrzyma to w pamięci ludzi. 

* Wygłosić przemówienie w windzie, z którym czujesz się komfortowo - możesz łatwo mówić o tym, 

jak Twoja firma pomaga ludziom i rozwiązuje problemy. 

* Jasno określ, czego szukasz w kontekście nowego biznesu. Jeśli prezentujesz, co robisz z zyskiem lub 

klubem polecającym, będziesz miał okazję wyjaśnić, jakiego rodzaju klientów szukasz. 

Zbuduj kilka wydarzeń, które Ci się podobają i idź regularnie przez jakiś czas - ułatwi to budowanie 

silniejszych relacji i zaufania. 

* Przejrzyj swój sukces. Ile nowych kontaktów nawiązanych podczas wydarzeń networkingowych 

ostatecznie doprowadziło do rozwoju biznesu? Które okazały się najlepszymi imprezami? 

* Być może będziesz musiał wypróbować i przetestować wiele różnych wydarzeń, zanim wybierzesz 

odpowiednią dla siebie formułę. 

TWORZENIE PRACY W SIECI - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Co chcesz osiągnąć dzięki networkingowi? 

* Które wydarzenia networkingowe możesz wypróbować, które spełniają Twoje kryteria? 

* Co musisz przygotować, aby w pełni wykorzystać możliwości sieci? 

* Jaki jest Twój budżet na wydarzenia networkingowe? 

* Jak zmierzysz sukces swojego networkingu? 

Jak korzystać z tych informacji 

Wyjdź i zacznij. Na co czekasz? 

Pomyśl o networkingu i łącz się z ludźmi 

51. Telemarketing dla leadów 

Czym jest telemarketing? 

Telemarketing to termin nadana dowolnej formie komunikacji telefonicznej z klientami, która ma na 

celu generowanie nowych transakcji. Telemarketing może być wykorzystywany do: 

* Postępuj zgodnie z dowolną kampanią sprzedażową 

* Śledź leady wygenerowane na wydarzeniach networkingowych lub konferencjach 

* Śledź leady lub kontakty nawiązane podczas rozmów 

* Zbadaj lub zbadaj swój rynek i zidentyfikuj potencjalne perspektywy 

* Buduj i rozwijaj relacje 

* Dalsze listy sprzedażowe wysyłane do Twoich klientów i potencjalnych klientów, zapewniające 

prawdopodobny wzrost sprzedaży i wyników o 20%-50% 



* Przedstawiaj swoim najlepszym klientom preferowane oferty swoich produktów i usług 

* Badaj lub testuj nowe pomysły. 

Telemarketing to wszystko, co robi się przez telefon w celu komunikowania się z istniejącymi i 

potencjalnymi potencjalnymi klientami w celu generowania lub rozwijania potencjalnych klientów. 

Dlaczego to jest ważne? 

Telemarketing to najbardziej bezpośredni sposób komunikowania się z potencjalnymi klientami. Pod 

warunkiem, że będziesz w stanie dotrzeć do decydenta, będziesz miał tam możliwość, a następnie 

ruszyć do przodu z marketingiem biznesowym. Istnieją fascynujące statystyki dotyczące dalszych 

rozmów telemarketingowych: 92% osób podda się po czterech negatywnych odpowiedziach, a tylko 

8% osób prosi o zamówienie po raz piąty. Jednak badania Market Research pokazują, że 80% 

wszystkich znaczących transakcji sprzedaży pochodzi od osób, które po pierwszym kontakcie ze 

sprzedażą co najmniej pięć razy śledziły, zanim uzyskały pozytywną odpowiedź. Biorąc pod uwagę, że 

80% klientów mówi „nie” cztery razy, zanim odpowie „tak”, wniosek jest taki, że 8% ludzi otrzymuje 

80% sprzedaży! Zastanów się, ile czasu zajmuje konwersja zupełnie zimnej perspektywy na Twój 

produkt lub usługę. Ile kolejnych telefonów trzeba wykonać, zanim w końcu dostaniesz ofertę lub 

nawet pierwszą wizytę? Gdybyś nie postępował religijnie, czy odniósłbyś sukces? Prawdopodobnie nie. 

Tak więc zdyscyplinowana obserwacja telefoniczna jest nie tylko ważna, ale także niezbędna. Wszyscy 

jesteśmy zajęci, a Twoi klienci nie różnią się od siebie. Mogą być bardzo zainteresowani wieloma 

ofertami i propozycjami, które złożyłeś, ale odwracają uwagę. Tracą rzeczy. Zapominają odpowiedzieć. 

Nie próbują na tym działać. Właściwie robisz im fantastyczną usługę, jeśli ty lub ktoś z twojej firmy 

odbierze telefon i nawiąże kontakt. Połączenie nie musi być nachalne; po prostu musi być z szacunkiem 

w czasie, z wynikiem ponownego ostrzegania lub informowania. Jeśli osoba, która dzwoni, zawsze pyta, 

czy jest mu wygodnie rozmawiać i przypomina klientowi o ostatnim kontakcie z nim, nie można nie 

zwiększyć swoich szans na współpracę z tym klientem. To ekscytujące wiedzieć, że kontakt telefoniczny 

może zwiększyć skuteczność każdego listu lub e-maila, który wysyłasz nawet dwudziestokrotnie. 

Twoje wyzwanie 

Telemarketing wymaga czasu, odpowiedniej osoby, skupienia i dyscypliny. Jeśli zamierzasz wprowadzić 

tę część swojej strategii marketingowej, musisz to dobrze zaplanować. Może się okazać, że 

potrzebujesz kogoś w swoim biznesie, który koncentruje się na tej jednej pracy. Nie ma sensu czynić 

tego przypadkowym działaniem. Szczegóły wszystkich wykonanych połączeń i ich wyników będą 

musiały być rejestrowane z zachowaniem zasad religijnych. Dobry system kontaktu z klientem to 

podstawa. Twoim wyzwaniem będzie skonfigurowanie systemu, jego obsługa i pomiar zwrotu z 

inwestycji. 

Co decyduje o sukcesie telemarketingu? 

* Gdy jest dostarczany w sposób nieopisany w scenariuszu, z jasnym wynikiem i pewnym podejściem. 

* Traktuj każdą osobę i każde połączenie tak, jakby było to pierwsze. 

Zrozum, że osoba, do której dzwonisz, może być w trakcie czegoś, jedzie samochodem lub ma zamiar 

iść na spotkanie. Zawsze pytaj, czy wygodnie jest mówić. 

* Przedstaw się i wyjaśnij cel rozmowy. 

Miej coś do powiedzenia, co prawdopodobnie przyciągnie uwagę tej osoby i sprawi, że warto poświęcić 

ci trochę czasu. 



* Jeśli używasz telefonu do bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi klientami, upewnij się, że 

kwalifikujesz tę osobę według własnych kryteriów. 

* Podejmować właściwe kroki. 

* Jak zapewne już zauważyłeś, zazwyczaj jest odpowiedni moment, aby Twoi potencjalni klienci 

dokonali zakupu i musisz dokładnie dowiedzieć się, kiedy to nastąpi i upewnić się, że Twoje działania 

następcze zbiegają się z tym. 

* Utrzymuj krótkie połączenia. 

Małe firmy, które z powodzeniem z tego korzystają 

Firma zajmująca się coachingiem biznesowym z powodzeniem wypełniła wieczorne seminaria, które 

prowadzili co kwartał, zdyscyplinowanym listem sprzedażowym i kontynuacją rozmowy telefonicznej. 

Rozmowa telefoniczna nawróciła ludzi, którzy o tym myśleli, ale potrzebowali delikatnego 

szturchnięcia, aby zrobić krok i zarezerwować miejsce. 

Miesięczny klub biznesowy z powodzeniem rekrutuje nowych członków w ten sam sposób. 

Klub fitness po otrzymaniu listu polecającego i rozmowy telefonicznej stwierdza, że ta metoda zwiększa 

liczbę członków nawet o 50%. 

Firma sprzedająca plastikowe dowody tożsamości uniwersytetom znajduje list polecający wraz z 

próbną kartą, a po rozmowie telefonicznej udaje im się przejść do etapu umówionego spotkania. 

Firma szkoleniowa z powodzeniem wykorzystuje telemarketing do badania perspektyw i umawiania 

spotkań. Po rozmowach telemarketingowych następuje e-mailowe wprowadzenie i ewentualnie 

potwierdzenie umówionego spotkania. 

TELEMARKETING PRACUJE DLA CIEBIE - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Do czego będziesz używać telemarketingu? 

* Kto to zrobi? 

* Uzyskaj docelową listę potencjalnych klientów. 

* Skonfiguruj system zarządzania relacjami z klientami. 

* Zdecyduj o celu połączeń. 

* Zdecyduj, w jaki sposób otworzysz połączenie i przyciągniesz uwagę słuchacza. 

* Przygotuj listę odpowiednich pytań do zadania. 

* Wyznacz sobie cele. 

Przykładowe pytania badawcze dotyczące potencjalnych klientów 

Poniższe pytania można zastosować lub dostosować do potrzeb Twojej firmy podczas korzystania z 

telemarketingu do poszukiwania potencjalnych klientów. 

* Czy obecnie używasz . . . . . . . . . dla x i y? 

* Kiedy masz tendencję do podejmowania decyzji dotyczących dostawców, z których będziesz 

korzystać? 



* Jak oceniasz dostawców - przez jaki proces przechodzisz? 

* Co musielibyśmy zrobić, aby stworzyć dla Ciebie okazję do zobaczenia? 

* Co możemy dla Ciebie zrobić? 

* Jakie masz problemy w obszarze x i y? 

* Jakie rozwiązania szukasz? 

* Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc? 

Jak korzystać z tych informacji 

Weź element swojego biznesu, w którym uważasz, że telemarketing może pomóc w zwiększeniu 

wyników i przetestuj go. Będziesz musiał dopracować swoje podejście, aż uzyskasz absolutną rację. 

Warto pracować nad telemarketingiem, ponieważ może dać Ci przewagę nad innymi na Twoim rynku. 

Pomyśl o telemarketingu i zdobądź biznes, gdy inni się poddają 

52. Skłanianie ludzi do zwracania uwagi na wyświetlaną przez Ciebie witrynę 

Jaki jest cel wyświetlanie w witrynie? 

Atrakcyjna witryna sklepowa powinna przyciągać przechodniów do obejrzenia i wejścia po zakupy. To 

jak reklama Twojej firmy, która daje kupującym przedsmak tego, czego mogą się spodziewać w środku. 

To okazja do zakomunikowania tożsamości marki i wyróżnienia się na tle sąsiednich sklepów. 

Dlaczego to jest ważne? 

Ile witryn sklepowych mijasz w ciągu typowego dnia? Ilu z nich wykorzystuje przestrzeń na swoją 

korzyść? Wielu kupujących przyciąga do sklepu to, co widzą w oknie. Dobra ekspozycja witryny 

sklepowej może zapewnić Ci więcej biznesu. To także bezpłatna reklama. Sklepy, które znajdują się w 

pobliżu sygnalizacji świetlnej lub skrzyżowań, gdzie samochody zwykle ustawiają się w kolejce, 

naprawdę mają zniewalającą publiczność. Ponieważ Twoja witryna jest pierwszą rzeczą, jaką ludzie 

widzą, gdy przechodzą obok, wpłynie to na ich pierwsze wrażenia.  

Twoje wyzwanie 

Witryna sklepowa będzie musiała być regularnie ubierana, aby uzyskać maksymalny efekt. Musi być 

skoordynowany kolorystycznie i współpracować z istniejącym obrazem. To będzie wymagało 

starannego przemyślenia i planowania co tydzień, jeśli chcesz uzyskać z niego jak najwięcej. Jak 

stworzyć atrakcyjną witrynę? 

* Wyjdź i przespaceruj się po swoim lokalnym mieście w celu przestudiowania wyświetlaczy okiennych. 

Zanotuj wszystko, co widzisz, co ma wpływ. 

* Upewnij się, że Twoja tablica sklepowa jest odważna i odzwierciedla Twoją nazwę i markę. 

* Koordynuj swoje kolory. 

* Upewnij się, że szyld i okna są zawsze czyste. 

* Korzystaj ze specjalnych ofert i nowych popularnych produktów, aby przyciągnąć uwagę. 

* Uporządkuj swoje oferty tak, aby były widoczne i miały wpływ. 

* Zachowaj prostotę - nie zaśmiecaj wyświetlacza. 



* Użyj winylowych oznakowań ze szkła okiennego na górze, na dole lub z boku wyświetlacza. 

* Utrzymuj swoje wiadomości proste i jasne. 

* Update wyświetla się co tydzień - daj swoim klientom coś nowego do obejrzenia. 

* Możesz użyć przewijanych znaków, aby przyciągnąć wzrok. 

* Możesz używać świateł po zmroku, aby wyróżniać się na ekranie. 

* Nie zostawiaj kratek lub kratek ani nie pozwól, aby szkło odbijające światło lub słabe oświetlenie 

sprawiały, że Twój sklep wyglądał, jakby nie był otwarty. 

Firma zajmująca się drukiem, kserokopią i projektowaniem zauważyła, że ich ekspozycja na okna jest 

ich najskuteczniejszym narzędziem marketingowym. Mają duży przeszklony fronton i znajdują się 

bardzo blisko sygnalizacji świetlnej z krótkimi kolejkami przez całą dobę. Gdy tylko zdali sobie sprawę, 

że ich prezentacja w oknie jest ważniejsza niż jakakolwiek reklama, opracowali kompletną strategię jak 

najlepiej ją wykorzystać. Jest tak dobry w motywowaniu nowego biznesu, że proszono ich nawet o 

sprzedaż powierzchni reklamowej na przewijanym banerze w oknie. 

W PEŁNI WYKORZYSTAJ SWÓJ SKLEP - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Spójrz na swoją witrynę z punktu widzenia klientów i zadaj sobie pytanie, co ta witryna mówi o Twojej 

firmie. 

* Zastanów się, co możesz zrobić, aby zmaksymalizować jego wpływ. 

* Mierz osiągane wyniki, zauważając, na co ludzie patrzą i na co reagują. 

Jak korzystać z tych informacji 

Jeśli masz firmę z widoczną fasadą okienną, warto zastanowić się, w jaki sposób możesz wykorzystać 

te informacje, aby jak najlepiej je wykorzystać. Opracuj długoterminową strategię marketingu swojej 

firmy poprzez największą reklamę, jaką masz.  

Pomyśl o swojej witrynie sklepowej jako o reklamie swojej firmy 

53. Projektowanie reklam, które sprzedają 

Dlaczego to jest ważne? 

Wiele osób wydaje funty na nieplanowaną i źle wymierzoną reklamę, a następnie stwierdza, że nie 

uzyskuje oczekiwanego zwrotu. Prasa przekonuje wielu, by zajęli spóźnione miejsce lub reklamowali 

się w najnowszym artykule, a następnie znaleźli – ponieważ pospieszyli z projektowaniem swojej 

reklamy i podjęli decyzję pod wpływem chwili  - że nie przyniosła rezultatu. Może to być bardzo 

frustrujące i może spowodować utratę wiary w reklamę jako metodę przyciągania nowych klientów. 

Wielu właścicieli firm usprawiedliwia brak wyników, mówiąc, że po prostu używają reklam, aby 

utrzymać swoją nazwę. Reklama jest bardzo droga, jeśli nie uzyskasz z niej wyniku. Istnieje wiele firm 

generujących tysiące funtów z reklam, które działają. To oni nauczyli się projektować reklamy, które 

sprzedają. Nieustannie monitorują i mierzą uzyskiwany zwrot, dostrajając je na bieżąco. Jest to ważne, 

jeśli chcesz uzyskać najlepszy zwrot z wydatków na reklamę. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie upewnienie się, że wszelkie reklamy, które robisz, są prawidłowo 

kierowane. Każda reklama, którą zaprojektujesz, musi być zaprojektowana tak, aby przyciągać 



właściwych ludzi. Musi również pojawić się we właściwej publikacji, czyli takiej, którą czyta największa 

liczba potencjalnych klientów docelowych. Musisz dowiedzieć się, co czytają osoby, do których chcesz 

dotrzeć i dokąd kierują się informacje o dostawcach produktu lub usługi, którą sprzedajesz. Dla każdej 

publikacji będziesz musiał rozważyć 

* Kto to czyta? 

* Czy czytelnicy są osobami, do których chcesz dotrzeć? 

* Jakie są czytelnictwo lub nakład? 

* Jaki region geograficzny obejmuje? 

* Jakie są planowane funkcje i jak przyciągną uwagę do Twojej reklamy? 

* Czy istnieją konkretne sekcje, które mogą w naturalny sposób zwrócić uwagę na Twoją reklamę? 

* Kto jeszcze reklamuje – jakie reakcje i reakcje otrzymali dzięki swojej reklamie (ludzie często są 

bardziej niż szczęśliwi, dzieląc się swoimi doświadczeniami)? 

Jak stworzyć reklamę, która sprzedaje – formuła AIDCA 

Za każdym razem, gdy tworzysz reklamę, istnieje pięć kluczowych elementów, które podążają za 

psychologiczną i emocjonalną reakcją osoby na reklamę. Jeśli zastosujesz się do tej formuły podczas 

projektowania swojej reklamy, da ci to największą szansę na zmotywowanie czytelnika do odpowiedzi. 

Formuła jest łatwa do zapamiętania i aplikacji. 

* A(ttention) - Musi przyciągać uwagę nagłówkiem i obrazem. 

* I(nterest) - Musi utrzymać zainteresowanie, ułatwiając czytanie i zrozumienie. 

* D(esire) - Musi budować pożądanie wartością, ofertami i korzyściami. 

* C(onviction) - Musi przekonywać specjalną ofertą, gwarancją lub referencją. 

* A(ction) - Musi poprosić o działanie, mówiąc czytelnikowi, jak ma odpowiedzieć i podać dane 

kontaktowe. 

Te zasady mają zastosowanie do każdej formy reklamy, którą robisz. 

TWÓJ PROJEKT REKLAMY – LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Do kogo kierujesz? - opisz kupującego. 

* Zdecyduj, co chcesz sprzedać temu kupującemu za pośrednictwem tego ogłoszenia. 

* Wyobraź sobie, że jesteś tym kupującym, który szuka informacji o tym produkcie lub usłudze - jaki 

obraz miałby w głowie? Jakich informacji będą potrzebować? 

* Wybierz zdjęcie, które przedstawia kupującego korzystającego lub cieszącego się produktem lub 

usługą. Uczyń to czymś, do czego mogą łatwo się odnieść. 

* Zastanów się, co przyciągnęłoby uwagę czytelnika w nagłówku. Może to być specjalna korzyść, nowa 

oferta specjalna, krótki pozytywny opis produktu, pytanie, na które docelowy czytelnik musi 

odpowiedzieć „tak”. może również wzbudzić ciekawość, obiecując odpowiedzi na pytania, które mogą 

mieć. 

Przykładowe nagłówki 



Wyobraźmy sobie, że chcę przyciągnąć nowych członków do klubu golfowego i country, oto kilka 

przykładów nagłówków, które mogą przyciągnąć uwagę grupy docelowej. 

* Ciesz się trudną rundą golfa w ekskluzywnym . . . 

* Idealna runda golfa. 

* Wzywam wszystkich golfistów . . . 

* Czy chcesz spędzić więcej czasu grając w golfa? 

* Trzy sposoby na natychmiastową poprawę swingu. 

* Czy chcesz zagrać w golfa za darmo? 

* Dobra wiadomość: członkostwo w klubie golfowym po specjalnych cenach. 

Zastanów się nad układem reklamy i w jaki sposób możesz ułatwić jej czytanie i śledzenie. Napisz listę 

korzyści, jakie ten czytelnik odniósłby z produktu usługi. Napisz w prosty, bezpośredni sposób, jakbyś 

rozmawiał z czytelnikiem, opowiadając mu wszystko o tym, co jest dla niego. Zdecyduj, czego użyjesz, 

aby przekonać czytelnika i skłonić do bezpośredniej odpowiedzi z Twojego ogłoszenia. Daj specjalną 

ofertę lub gwarancję. Jakie działanie chcesz, aby Twój czytelnik podjął? Powiedz im, żeby do Ciebie 

zadzwonili, umówili się na bezpłatną konsultację lub odwiedzili Twój salon.  Upewnij się, że w 

ogłoszeniu podałeś wszystkie poprawne dane kontaktowe. 

Jak korzystać z tych informacji 

Weź część swoich istniejących reklam i przeprowadź test formuły AIDCA. Wejdź w buty swoich 

czytelników i zobacz swoją ofertę ich oczami. Zdecyduj, co można poprawić i przetestuj to. Monitoruj 

uzyskiwane wyniki. Zatrzymaj wszelkie reklamy, które nie przynoszą Ci zwrotu. Upewnij się, że kierujesz 

reklamy do właściwych ludzi poprzez odpowiednie publikacje, a jeśli byłeś winny podejmowania decyzji 

w ostatniej chwili i umieszczania przypadkowych reklam, przestań teraz. Zaangażuj się w 

projektowanie reklam, które zapewnią Tobie i Twojej firmie najlepszą możliwą szansę na pozytywny 

zwrot. 

Pomyśl o AIDCA i uzyskaj więcej odpowiedzi 

54. Pisanie dobrego listu sprzedażowego 

Co to jest list sprzedażowy? 

List sprzedażowy może przedstawić Twój produkt lub usługę potencjalnym klientom. Jego celem może 

być przedsprzedaż Twojej usługi przed kolejnym telefonem dotyczącym sprzedaży. List sprzedażowy 

może również występować samodzielnie jako „sprzedawca” w druku i mieć na celu wykonanie pełnego 

zadania sprzedażowego od początku do końca. Listy sprzedaży można wysyłać pocztą lub e-mailem. 

Dlaczego to jest ważne? 

List sprzedażowy może być cenną częścią procesu sprzedaży i marketingu. Dobrze napisane listy 

sprzedażowe mogą przekonać Twoich klientów i wpłynąć na ich zakup, bezpośrednio z listu lub od 

Ciebie podczas kolejnej rozmowy telefonicznej. Pozwalają one dotrzeć do większej liczby potencjalnych 

klientów i komunikować się z nimi, niż można było fizycznie porozmawiać w dowolnym momencie. 

Listy sprzedażowe mogą rozgrzać klientów przed kampanią telemarketingową. 

Twoje wyzwanie 



Twoim wyzwaniem jest napisanie listu, który zostanie przeczytany i na który odpowie. W dzisiejszych 

czasach każdy otrzymuje tyle poczty pocztą i e-mailem, że Twój list musi być dobry, aby się wyróżniać. 

Większość z nas bardzo szybko skanuje listy i jeśli nic nie przykuwa naszej uwagi lub nie wyróżnia się 

jako istotne i atrakcyjne, zwykle trafiają prosto do kosza. 

Jak pisać listy, które sprzedają 

* Dowiedz się, jaki jest twój cel 

* Zanim zaczniesz pisać, musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć w swoim liście. 

* Dowiedz się, do kogo go kierujesz 

* Ważne jest również, aby jasno określić, do kogo się kierujesz, jakie są ich zainteresowania i problemy. 

Pomoże ci to napisać kopię, która komunikuje się bezpośrednio z tymi osobami i dostarcza rozwiązania 

ich problemów. 

* Pisz tak, jakbyś pisał do jednej osoby 

* Kiedy piszesz, postaw się w sytuacji osoby, do której piszesz. Wyobraź sobie tę osobę jako przyjaciela 

i piszesz wiadomość tylko dla niej. Chociaż ten list może trafić do setek osób, każda osoba przeczyta go 

indywidualnie. 

* Bądź osobisty - używaj „ty” i „twój” 

* Jeśli w swoim liście umieścisz dużo „ty” i „twoje”, będzie to wyglądało tak, jakbyś rozmawiał z 

czytelnikiem osobiście. W ten sposób będziesz bardziej skłonny nawiązać połączenie z czytelnikiem. 

Używanie „ty” i „twoje” pokazuje czytelnikowi, że koncentrujesz się na nich i ich zainteresowaniach. 

*Przyciągnij uwagę czytelnika od samego początku 

* Nagłówki, które od razu przekazują coś wartościowego odbiorcy docelowemu, przyciągną ich uwagę. 

* Główna korzyść. 

* Pytanie, na które muszą odpowiedzieć „tak”. 

* Niesamowity fakt lub fragment badań. 

* Coś nowego lub innego. 

* Niesamowita okazja. 

*Nagłówek to zdanie otwierające i pierwsza czytana rzecz. Użyj koloru dodatkowego, aby podkreślić 

jego znaczenie. 

* Spraw, aby wyglądało na łatwe do odczytania 

Czytelnicy podejmą decyzję o przeczytaniu listu lub niezbyt szybko. Jeśli nagłówek z powodzeniem 

przykuł ich uwagę i list wpada łatwo na oko, istnieje większa szansa na to, że zostanie przeczytany. 

Krótkie akapity z podnagłówkami, które podkreślają główne korzyści, dobrze rozmieszczone sprawią, 

że list będzie wyglądał atrakcyjnie i przyjemnie się czyta. 

* Pisz jak mówisz 



Wyobraź sobie, że zamierzasz z kimś porozmawiać i opowiedzieć mu wszystko o rozwiązaniu, które dla 

niego masz. Używaj łatwego do zrozumienia, prostego języka angielskiego. Żargon i długie słowa mogą 

znudzić i zmylić. Bądź przyjazny i przystojny, jakbyś rozmawiał z przyjacielem. 

* Utrzymuj krótkie zdania 

* Krótkie zdania przyciągają uwagę ludzi. 

* Uproszczaj 

* Wyeliminuj zbędne sformułowania. Wypowiadaj się jasno i zwięźle. W przypadku listów wysyłanych 

pocztą najlepszy jest jeden arkusz A4. Przewijanie listów e-mail może być dłuższe, o ile podejście i język 

są proste i proste. 

* Sprzedaj korzyści 

* Pokaż, że rozumiesz problemy docelowych czytelników i wyjaśnij, jakie masz dla nich rozwiązania. 

Porozmawiaj o tym, co Twój produkt lub usługa może dla nich zrobić i jakich wyników mogą oczekiwać. 

Upewnij się, że przekazujesz swoją unikalną propozycję sprzedaży. 

* Dołącz linię działania 

Na końcu każdego listu będziesz chciał, aby czytelnicy zrobili kolejny krok. Musisz ich o to poprosić. 

Jeśli następnym krokiem, którego należy się spodziewać, jest telefon od Ciebie w określonym czasie, 

musisz o tym poinformować. 

Moc dobrego PS 

Po nagłówku PS jest najczęściej czytaną częścią listu, więc musisz wymyślić przekonujący PS. Twój PS 

może być wykorzystany do wzmocnienia kluczowego punktu sprzedaży lub nałożenia pilnej potrzeby 

na wymaganą odpowiedź. 

Zrób korektę 

Ponieważ list sprzedaży reprezentuje Ciebie i Twoją firmę, nie ma nic gorszego niż błędy ortograficzne 

lub gramatyczne. Najlepszą praktyką jest dwukrotne sprawdzenie wszystkich pisemnych materiałów 

sprzedażowych i marketingowych przez profesjonalnego korektora. 

Przeczytaj na głos przed wysłaniem 

Kiedy czytasz list, czytasz go na głos w swojej głowie. Samodzielne przeczytanie go na głos po jego 

ukończeniu to świetny sposób na odkrycie wszystkiego, co nie do końca działa. 

Jak korzystać z tych informacji 

Upewnij się, że jeśli używasz listu sprzedażowego do przedsprzedaży swoich usług przed telekampanią, 

zadzwoń nie później niż trzy dni po wysłaniu listu. Zostaw to dłużej, a ryzykujesz, że osoba zapomni o 

liście, bez względu na to, jak dobrze jest napisany. Jeśli korzystasz z listów sprzedaży, sprawdź je z 

informacjami, które masz tutaj. Jak mógłbyś je ulepszyć? 

Pomyśl o liście sprzedaży i sprzedawaj w formie drukowanej 

55. Korzystanie z atrakcyjnej poczty bezpośredniej 

Co to jest poczta bezpośrednia? 



Pomyśl o direct mail jako o sprzedawcy w druku wysyłanym bezpośrednio do potencjalnych klientów 

pocztą w formie listu sprzedażowego, ulotki, broszury, kartki pocztowej lub kombinacji. Jego celem jest 

sprzedaż Twoich produktów lub usług. 

Dlaczego korzystanie z direct mail jest potencjalnie korzystne? 

Oto niektóre z potencjalnych korzyści płynących z atrakcyjnej kampanii direct mail. 

* Wykorzystuje twoje wysiłki, wysyłając wiadomość do tysięcy za jednym razem. 

* Pozwala precyzyjnie celować, wskazując osoby, które pasują do Twojego profilu psychograficznego, 

demograficznego i geograficznego. 

* Możesz otrzymać natychmiastową odpowiedź. Jeśli Twoja kampania działa, szybko się o tym dowiesz. 

* Może pracować dla Ciebie, sprzedając Twoje produkty i usługi podczas snu. 

* Jest to stosunkowo tania droga dotarcia do dużej liczby potencjalnych klientów. 

* Ponieważ jest to namacalne, może pozostać w domach potencjalnych klientów, jeśli są 

zainteresowani, ale nie są gotowi do natychmiastowego zakupu. 

Twoje wyzwanie 

Przy całej poczcie, która rano spada na większość ludzi, każdy strzał pocztowy, list lub ulotka ma z czym 

konkurować. Większość wysyłek pocztowych w dzisiejszych czasach generuje zaledwie jeden procent 

zwrotu. Jeśli przesyłka bezpośrednia nie jest atrakcyjna dla odbiorcy, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że zostanie natychmiast wyrzucona do kosza. Smutne ale prawdziwe. 

Direct mail może być ogromną stratą czasu i pieniędzy, jeśli nie zajmiesz się tym we właściwy sposób. 

Wysyłanie tysięcy źle ukierunkowanych i źle napisanych pocztówek jest trochę jak wyrzucanie dużej 

torby z pięciozłotówkami do ścieku. Wysłanie go nie gwarantuje rezultatu. Jeśli poważnie myślisz o 

tym, aby Twoja kampania pocztowa działała, będzie to wymagało przemyślanej przezorności i 

precyzyjnego planowania. 

Wskazówki, jak uzyskać najlepsze wyniki z bezpośredniej poczty 

* Upewnij się, że wysyłasz pocztę bezpośrednią do właściwych osób. Kluczem do sukcesu jest 

posiadanie odpowiedniej listy mailingowej na początek. Masz największą szansę na otrzymanie 

odpowiedzi od osób, które kupiły coś podobnego do tego, co sprzedajesz, osób, które mają pieniądze 

do wydania i należą do grupy lub organizacji, która ma silną potrzebę lub potrzebę zakupu Twojego 

produktu lub usługi. Możesz kupować listy mailingowe od brokerów list, którzy mogą pomóc Ci 

zidentyfikować dobre listy do bezpośrednich kampanii pocztowych. 

* Wysłanie mailingu do ściśle ukierunkowanych potencjalnych klientów zwiększy Twoje szanse na 

sukces. Jeśli jesteś ogrodnikiem krajobrazu i wyślesz mailing do właścicieli posesji z dużymi ogrodami 

na terenach, na których istnieje dochód rozporządzalny, będziesz miał znacznie większą szansę na 

dobrą odpowiedź, niż gdybyś wysyłał ją na osiedle z pudełkiem zapałek- wielkości ogrodów. 

* Upewnij się, że Twoja poczta bezpośrednia jest zgodna z opisaną już formułą AIDCA. 

* Użyj chwytaków uwagi, aby ludzie go otworzyli. Bądź kreatywny i zastanów się nad czymś nieco innym 

lub niecodziennym, czego odbiorcy mogą dotknąć i poczuć. 

* Spersonalizuj go, jeśli możesz. 



* Spraw, aby Twoja korespondencja wyglądała jak list od przyjaciela, drukując etykiety adresowe 

pismem lub podobnym tekstem i unikając kolorowych wiadomości na zewnątrz, które jasno pokazują, 

że jest to wysyłka bezpośrednia. Im mniej oczywiste, tym lepiej. 

* Kampanie z mailingami sekwencyjnymi uzyskują lepszą reakcję niż jednorazowe mailingi, ponieważ 

dobre wykonanie oznacza, że z czasem będziesz w stanie budować relacje z kupującymi. 

* Jeśli po korespondencji bezpośredniej wykonasz rozmowę telefoniczną, możesz zwiększyć swój 

wskaźnik odpowiedzi o 50–100%. 

* Nie wysyłaj więcej, niż masz środki na dalsze działania, ponieważ należy to zrobić w ciągu kilku dni od 

wysłania ujęcia e-mail. 

* Ręczne dostarczanie i testowanie. Inną przydatną sztuczką, aby uzyskać lepszy zwrot z wysyłek 

pocztowych, jest selektywne wybieranie tego, gdzie je dystrybuujesz, i testowanie małych partii ręcznie 

dostarczanych wieczorami. 

* Możesz wprowadzić pocztę głosową przez telefon lub telemarketing: może to pomóc w ustaleniu 

oczekiwań. Niektóre organizacje wysyłają konkursy pocztą, aby przyciągnąć potencjalnych klientów. 

 

TWOJA BEZPOŚREDNIA POCZTA - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Do czego możesz użyć directmail? 

* Do kogo kierujesz? - opisz w pełni. 

* Gdzie można znaleźć najlepszą listę tej grupy docelowej? 

* Sprawdź brokerów listy. 

* Jak zamierzasz do tego podejść? 

* Napisz list sprzedażowy lub ulotkę directmail. 

* Przetestuj go na kilku potencjalnych klientach, których znasz — uzyskaj informacje zwrotne. 

* Skonfiguruj partie testowe, mierz i monitoruj wyniki. 

* Dostosuj ulotkę pocztową lub list sprzedażowy. 

* Wyślij swoją kampanię. 

* Zapisz swoje wyniki odpowiedzi. 

Jak korzystać z tych informacji 

Jeśli uważasz, że prowadzenie bezpośredniej kampanii pocztowej może potrwać, zacznij od małych 

rzeczy i ucz się w miarę postępów. Znajdziesz tu wiele przydatnych wskazówek, które możesz 

zastosować w każdej dużej lub małej kampanii. Pomyśl o bezpośredniej poczcie i zdobądź odpowiednią 

ofertę do właściwych drzwi 

56. Korzystanie ze specjalnych ofert i zachęt 

Czym jest oferta specjalna? 



Oferta specjalna to szansa dla klienta na uzyskanie korzyści finansowej, która jest idealnie postrzegana 

jako nie do odparcia. Oferta specjalna powinna motywować do decyzji zakupowych ze względu na 

dostrzeganą w niej wartość. 

Dlaczego oferty specjalne są ważne? 

Oferty specjalne są tak samo ważne dla klientów, jak dla Ciebie. Mogą pomóc Ci osiągnąć wiele rzeczy, 

na przykład: sprzedać więcej, przedstawić klientom nowe produkty, przyspieszyć cykl zakupowy lub 

przenieść stare lub niechciane zapasy. Twoi klienci również uwielbiają ofertę specjalną. Wszystkich nas 

motywuje możliwość uzyskania dobrej oferty, czegoś, czego chcemy po niższej cenie niż normalnie - 

okazja! Nieodparte oferty specjalne to świetny sposób na zapoznanie nowych klientów z Twoimi 

produktami lub usługami i przyznanie premii obecnym klientom. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem jest sprawienie, by Twoje oferty były tak nieodparte, że Twoi potencjalni klienci 

powiedzieliby sobie „Naprawdę byłbym głupcem, gdybym przegapił tę okazję” lub „Muszę skorzystać 

z tej okazji teraz, albo stracę”. Twoim wyzwaniem jest zrobienie tego na wyjeździe, co zmotywuje 

więcej nowych klientów do wypróbowania Twoich usług lub zakupu Twoich produktów. 

Co sprawia, że oferta specjalna jest skuteczna? 

Tworząc oferty specjalne, musisz zrozumieć psychologię procesu myślowego „ryzyko – nagroda”, który 

zachodzi w umyśle potencjalnego klienta. Ilekroć ktoś rozważa zakup czegokolwiek, w naturalny 

sposób rozważy, co dostanie, a tym, co musi dać, aby uzyskać te korzyści. Jeśli postrzegane ryzyko jest 

wysokie, a postrzegana wartość niska, istnieje prawdopodobieństwo, że dana osoba nie dokona 

zakupu. Jeśli postrzegane ryzyko jest niskie, a wartość wysoka, istnieje duża szansa na większą 

sprzedaż. 

Tak więc najlepsze, najbardziej nieodparte oferty specjalne powstają, gdy zwiększasz postrzeganą 

wartość i obniżasz ryzyko. 

Zwiększ postrzeganą wartość 

Oto kilka sposobów na zrobienie tego. 

* Dodaj dodatkowe bonusy - sprzedawcy e-booków są w tym mistrzami. 

* Daj dwa w cenie jednego lub trzech za dwoje – supermarkety robią to dobrze. 

* Pakuj produkty komplementarne razem z niższą ogólną ceną w porównaniu do kupowania 

produktów osobno - spa i salony kosmetyczne są w tym dobre. 

* Opisz, dlaczego ten produkt/usługa jest wyjątkowy i wyjątkowy, i obniż cenę jako ofertę wstępną. 

Zmniejsz postrzegane ryzyko 

* Daj silną gwarancję. 

* Zapewnij niskie, przystępne warunki płatności — większość sprzedawców samochodów robi to 

dobrze. 

* Zaoferuj nieoprocentowany kredyt — niektórzy sprzedawcy mebli lub urządzeń elektrycznych robią 

to dobrze. 

* Opóźnij płatności bez naliczonych odsetek — kup teraz, zapłać później. 



* Daj bezpłatne 30-dniowe okresy próbne. 

* Daj dostęp do dalszego wsparcia po dokonaniu sprzedaży — firmy produkujące oprogramowanie 

komputerowe robią to dobrze. 

* Udowodnij szybki lub duży zwrot z inwestycji — firmy zajmujące się inwestycjami majątkowymi lub 

finansowymi robią to dobrze. 

* Podaj dowód wyników produktu lub usługi, korzystając ze studiów przypadków z życia wziętych. 

* Potwierdź produkt lub usługę referencjami. 

Jeśli połączysz technikę, która zwiększa postrzeganą wartość z taką, która zmniejsza postrzegane 

ryzyko, będziesz cieszyć się zwiększonym wskaźnikiem odpowiedzi na swoją specjalną ofertę lub 

zachętę. 

JAK STWORZYĆ WŁASNE OFERTY SPECJALNE - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Do czego najlepiej byłoby, gdybyś osiągnął swoją specjalną zachętę? 

* Jak myślisz, co mogłoby złożyć nieodpartą ofertę i przyciągnąć nowych klientów? Zrób listę niektórych 

opcji. 

* Zdecyduj się na połączenie zwiększenia postrzeganej wartości i zmniejszenia postrzeganego ryzyka, 

które dałoby naszej ofercie maksymalną dźwignię. 

* Zdecyduj się na serię specjalnych ofert i zachęt, które będą pasować do Twojego sezonowego cyklu 

zakupowego. 

* Zdecyduj, jak zamierzasz przetestować swoje oferty specjalne. 

* Dowiedz się, monitorując wskaźniki odpowiedzi, co działa, a co nie. 

Jak korzystać z tych informacji 

Zintegruj oferty specjalne i zachęty ze swoją strategią sprzedaży i marketingu. Wypróbuj różne oferty 

i przetestuj je w swojej reklamie, poczcie bezpośredniej, marketingu e-mailowym, telesprzedaży, 

punktach sprzedaży, wydarzeniach i rozmowach networkingowych oraz wszelkiej komunikacji 

marketingowej z nowymi potencjalnymi klientami. Znajdź kombinację, która Ci odpowiada. 

Pomyśl o specjalnej ofercie i zwiększ sprzedaż 



57. Uzyskiwanie darmowego PR 

Czym jest PR? 

PR (skrót od Public Relations) to to, co robisz, aby promować swoją firmę bezpośrednio wśród opinii 

publicznej. Możesz to zrobić za pośrednictwem kanałów, takich jak publikowanie artykułów online i 

offline, uzyskiwanie wywiadów w telewizji i radiu, publikowanie informacji prasowych, wygłaszanie 

przemówień, udział w wydarzeniach charytatywnych, angażowanie się w sponsoring i wiele innych. PR 

polega na dodawaniu czegoś do życia ludzi, a w zamian zyskujesz dobry rozgłos. Istnieje wiele 

sposobów, dzięki którym możesz stworzyć własną maszynę PR i dzięki temu uzyskać dużo 

BEZPŁATNEGO pozytywnego rozgłosu dla swojej firmy. Na Twoim rynku znajdują się publikacje, media, 

biuletyny, serwisy informacyjne i strony internetowe, które zawsze są spragnione informacji i 

pomysłów. Uzyskanie darmowego PR jest o wiele łatwiejsze niż myślisz. 

Dlaczego PR jest ważny? 

PR jest ważnym elementem marketingu i jest szczególnie silny, ponieważ zapewnia naturalne poparcie 

strony trzeciej dla Ciebie i Twoich produktów i usług. To Twoja szansa, aby stać się ekspertem w branży 

i zdobyć opinię publiczną. Istnieje tak wiele dobrych możliwości, że bycie dobrym w zdobywaniu PR 

może zaoszczędzić wiele wydatków na reklamę. 

Twoje wyzwanie 

Musisz być selektywny. Spędzanie na tym całego czasu może być bardzo łatwe. Najlepszym PR dla 

Ciebie będzie taki, który jest skierowany do Twoich potencjalnych klientów i daje Ci szansę na promocję 

Twojego biznesu razem z nim. Będziesz musiał zbudować silne relacje z redaktorami i dziennikarzami 

wszystkich publikacji i kanałów medialnych związanych z Twoją branżą i rynkiem. Będziesz musiał 

sprzedawać swoje pomysły tak samo jak swoje produkty i usługi klientowi. Redaktorzy i dziennikarze 

interesują się swoimi czytelnikami i tym, co mogą uznać za interesujące i wartościowe. Twoim 

wyzwaniem będzie przedstawienie swoich pomysłów w sposób, który będzie odpowiadał ich 

zainteresowaniom, a nie Twoim. PR jest niekomercyjny. Jest to łagodniejszy sposób komunikowania 

ogromnej wartości, jaką masz do zaoferowania. 

Jak odnieść sukces w zdobywaniu darmowego PR 

Artykuły 

Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, to dowiedzieć się, czego szukają redaktorzy wszystkich prasy 

branżowej i stron internetowych. Wszystkie tworzą regularne listy funkcji i wskazówki dotyczące 

pisania artykułów, które dokładnie wyjaśniają, co należy napisać, aby spełnić ich kryteria. Wystarczy 

wtedy dotrzymać ich terminów i nadsyłać swoje artykuły. Zawsze dobrze jest wcześniej nawiązać 

relację z redaktorem, więc jeśli to możliwe, porozmawiaj o artykule i kącie, który planujesz. Oferowanie 

serii artykułów to dobry sposób na budowanie ciągłych relacji zarówno z redaktorami, jak i 

czytelnikami. Seria artykułów naprawdę da ci szansę na zbudowanie silnego profilu z biegiem czasu. 

Dobrym podejściem jest również zasugerowanie pomysłu, którego nie ma w planie funkcji. Dowiedz 

się, co jest w tej chwili gorącym tematem, a następnie sprawdź archiwa artykułów publikacji, aby 

zobaczyć, co już napisano na ten temat. Następnie musisz wymyślić unikalny kąt lub coś, co zainspiruje 

czytelników. Wiele czasopism jest zainteresowanych informacjami popartymi solidnymi danymi 

badawczymi. Jeśli jesteś zainteresowany generowaniem PR na temat, na który chcesz zwrócić uwagę 

rynku, przeprowadzenie ankiety badawczej, a następnie przedstawienie wyników jako interesującego 

artykułu jest bardzo dobrym sposobem na osiągnięcie celu. Telewizja Możliwe jest również uzyskanie 

możliwości wypromowania się w telewizji. Producenci zawsze szukają nowych perspektyw i pomysłów 



na zwiększenie widowni. Programy śniadaniowe, ogólnokrajowe quizy, wiadomości centralne lub 

lokalne, programy specjalistyczne i wywiady mogą zainteresować Państwa wkładem i pomysłami. Jeśli 

możesz dostarczyć coś kreatywnego, co zainteresuje ogół społeczeństwa i możesz pozycjonować się 

jako ekspert, masz bardzo duże szanse na uzyskanie okazji. Pomyśl o programach w telewizji ostatnio, 

w których korzystali z usług trenera eksperta, konsultanta, trenera lub psychologa. Programy National 

Quiz, Life Laundry, Fame Academy, Ten Years Younger, wiele reality show, The Apprentice, telewizja 

śniadaniowa i nie tylko. Nawiązanie kontaktu z badaczami programu pozwoli ci uzyskać wewnętrzne 

informacje o różnych programach, które są planowane, i potencjalnie, gdzie możesz pomóc. 

Radio 

Wywiady radiowe lub audycje telefoniczne mogą stanowić kolejną dobrą okazję do PR. Skontaktuj się 

z producentami i dowiedz się, co planują i czy chcą przeprowadzić wywiad z jakimiś ekspertami. Możesz 

zaproponować program call-in, w którym słuchacze dzwonią z pytaniami, na które odpowiadasz na 

żywo. Posłuchaj kilku różnych stacji radiowych i ich programów na żywo. To ćwiczenie może pobudzić 

niektóre pomysły. Ludziom zależy na tym, co jest dla nich ważne – rzeczach, które poprawią ich życie, 

usprawnią ich działalność, zarobią pieniądze, zaoszczędzą pieniądze, zapewnią im rozrywkę, spełnią je 

i ochronią. Public relations będzie dla Ciebie działać tak długo, jak będziesz się skupiać na tym co 

najbardziej przyniesie korzyści życiu lub firmom. 

Przyciągnij prasę sam 

Jeśli jesteś kreatywny, możesz pomyśleć o głośnym akrobacji lub konkursie, który mógłbyś uruchomić 

na swoim lokalnym rynku, co przyciągnęłoby uwagę prasy. 

STWÓRZ WŁASNĄ MASZYNĘ PR - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Zastanów się nad swoimi celami PR - co chcesz osiągnąć? 

* Zastanów się, jakie zasoby masz do zarządzania swoim PR. Kto może badać możliwości? Kto może 

pisać artykuły? Kto może wziąć odpowiedzialność za ich umieszczenie? 

* Na jakie publikacje czytają Twoi docelowi odbiorcy? 

* Z jakich stron internetowych korzystają? 

* Gdzie udają się, aby dowiedzieć się o potencjalnych dostawcach na Twoim rynku? 

* Gdzie chciałbyś zobaczyć swoje opublikowane artykuły? 

* Zastanów się, co możesz napisać o tym, co przyniosłoby wartość Twojej grupie docelowej. 

* Jak możesz zatytułować lub ukierunkować swoje artykuły, aby przyciągnąć uwagę odbiorców 

docelowych? Tytuły „Jak” lub listy wskazówek to popularne sposoby na przyciągnięcie uwagi 

czytelników obietnicą wartości. 

* Jak można zapakować artykuły w serię? 

* Jak mógłbyś pozycjonować się jako ekspert? Upewnij się, że dobrze promujesz siebie jako autora 

artykułu lub uczestnika ćwiczenia PR. Wskaż swoje stanowisko, organizację, kwalifikacje (jeśli dotyczy) 

i powiedz coś, co odnosi się do Twojej wiedzy w danym temacie, co masz na myśli. 

* Jak możesz wykorzystać każdą okazję do PR? 

* Masz jakieś dobre pomysły na skuteczną sztuczkę PR? 



Jak korzystać z tych informacji 

Aby to zadziałało, będziesz musiał poświęcić trochę czasu na odpowiednie zaplanowanie i zbadanie 

swojej kampanii PR. Będziesz także musiał mierzyć i monitorować zwrot z inwestycji: będzie to wartość, 

jaką przypisujesz swojemu własnemu czasowi. Aby zrobić to dobrze, potrzeba tyle samo skupienia i 

przemyślenia, co każdy inny element twojego biznesowego planu marketingowego. Gdy już 

uruchomisz maszynę PR i będziesz szczęśliwie generował dobry zwrot, będziesz zadowolony, że 

podjąłeś działanie. 

Pomyśl o PR i stań się bardziej znany z tego, co robisz 

58. Pisanie i dostarczanie informacji prasowych 

Co to jest informacja prasowa? 

Informacja prasowa to krótki, zwięzły opis potencjalnie wartej uwagi historii o Twojej firmie. Jest on 

wysyłany do wybranych gazet, magazynów i stacji telewizyjnych lub radiowych, aby pobudzić 

zainteresowanie redaktora lub dziennikarza do napisania pełnego artykułu na ten temat. Celem 

komunikatu prasowego jest „sprzedanie” Twojej historii. Informacja prasowa może zawierać 

informacje o produktach, usługach, wydarzeniach, trendach lub prawie wszystko. 

Dlaczego informacje prasowe są ważne? 

Regularne przyjmowanie informacji prasowych przez wszystkie rodzaje mediów zapewni Twojej firmie 

bezpłatne i bardzo potężne możliwości marketingowe. Twoja obecność i historia mogą mieć wpływ na 

twoich potencjalnych klientów, którzy czytają prasę, oglądają telewizję i słuchają lokalnych stacji 

radiowych. Ponieważ komunikat prasowy jest odczytywany jako ktoś inny piszący o Twojej firmie, 

będzie miał większą moc niż reklama, która jest produkowana wewnętrznie. Informacje prasowe z 

czasem z pewnością zbudują Twój profil na Twoim rynku. Jeśli dostaniesz się do prasy ogólnopolskiej, 

zyskasz duży zasięg, a także budowanie wiarygodności poprzez skojarzenie z publikacją, która Cię 

publikuje. 

Twoje wyzwanie 

Zła wiadomość jest taka, że 99% komunikatów prasowych jest wyrzucanych do kosza, a wiele z nich 

jest pisanych przez agencje PR. Więc marnuje się dużo pieniędzy. Twoim wyzwaniem jest, aby Twoje 

komunikaty prasowe zostały zauważone i opublikowane. Możesz to zrobić sam, gdy już wiesz, co robić 

i postępuj zgodnie z prostą formułą. Jakie są składniki udanej informacji prasowej? Dobrą wiadomością 

jest to, że te informacje prasowe, które prowadzą do historii lub wywiadu, mają pewne cechy wspólne. 

* Najlepsze komunikaty prasowe wkraczają w rolę dziennikarza, który je czyta, wiedząc, że zawsze 

szukają artykułów wartych opublikowania i interesujących czytelników. 

* Są ukierunkowane na potrzeby lub zainteresowania odbiorców. 

* Są kreatywni i oferują coś nieco innego i oryginalnego. 

* Są dobrze napisane. Twoje oświadczenie musi być napisane we właściwym stylu dziennikarskim, z 

krótkimi zdaniami i krótkimi akapitami. Wielu dziennikarzy poszukuje szybkich i łatwych historii, 

których przygotowanie nie zajmuje cennego czasu. Prawidłowo napisana informacja prasowa może 

zostać opublikowana z niewielką redakcją lub bez niej. 

* Musisz przekazać go w ręce właściwych dziennikarzy i redaktorów. Zrób więc swoje badania i poznaj 

prawidłowe imię osoby, do której chcesz je wysłać. 



* Upewnij się, że wysyłasz właściwą wersję do właściwej publikacji. 

Jakie rodzaje komunikatów prasowych mogą być warte publikacji? 

* Ogłoszenia - nowe produkty, nowy zarząd, fuzja, zmiany w strukturze korporacyjnej, partnerstwa, 

zmiany produktowe, nowy sprzęt. 

* Oświadczenia - wystawiaj oświadczenia na tematy, które mają wpływ na Twój biznes. Na przykład 

nowe ustawodawstwo. 

* Wydarzenia - możesz stworzyć historię o każdym wydarzeniu, w którym bierze udział Twoja firma. 

Mogą to być wydarzenia, na które wyślesz swój zespół lub te, które Twoja firma organizuje. 

Interesujące są również wykłady, pokazy handlowe, specjalne prezentacje lub nagrody oraz 

wydarzenia społeczne, które pokazują, że Ci zależy. 

* Promuj swoich klientów - napisz studia przypadków pokazujące, w jaki sposób konkretny klient 

osiągnął główny cel dzięki Twojemu produktowi lub usłudze. 

* Osiągnięcia - napisz o kamieniach milowych, które osiągnąłeś, takich jak znaczna liczba klientów, lata 

w biznesie, ekspansje, nowe finansowanie, nowe osiągnięte poziomy sprzedaży lub zdobyte nagrody. 

* Pracownicy - napisz o wszelkich dobrych uczynkach dokonanych przez Twoich pracowników, 

osiągnięciach, pracach społecznych. 

* Charytatywność - jeśli angażujesz się w akcje charytatywne, promuj ten fakt. 

PISANIE KOMUNIKATU PRASOWEGO - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Co dzieje się teraz w Twojej firmie, co jest warte opublikowania? 

* Czytaj gazety, do których chcesz się dostać. Zobacz, jakie historie się pojawiają i zwróć uwagę na 

nagłówki, w których się znajdują. Ucz się od nich i oceniaj swoje w podobny sposób. 

* Utwórz standardowy szablon dla swoich komunikatów prasowych. Znajdź nazwiska wszystkich 

dziennikarzy, do których musisz je wysłać, a następnie rozpocznij system tworzenia co kwartał jednej 

wartej wiadomości i przekazywania jej im. 

* Gdy masz pomysł na artykuł, możesz go przetestować, dzwoniąc do jednego z dziennikarzy lokalnej 

gazety i pytając, czy byłby on interesujący i pod jakim kątem miałby największe szanse na publikację. 

* Ogólnie rzecz biorąc, dziennikarze wolą nie odbierać dziesiątek telefonów, ponieważ ich czas jest na 

wagę złota, jednak na poziomie lokalnym może to działać na Twoją korzyść, jeśli możesz stworzyć 

okazję do krótkiej rozmowy. 

* Upewnij się, że nagłówek komunikatu prasowego przyciąga uwagę. Przetestuj różne nagłówki i ich 

wpływ na akceptację lub nie. 

* Zmierz otrzymane wyniki; zauważ, co się dzieje gdzie. Jak napisać informację prasową 

* Notatka prasowa może zostać przesłana listownie, e-mailem lub faksem. Upewnij się, że Twoje imię 

i nazwisko, pełny adres i dane firmy, w tym pełne dane kontaktowe, są jasne i oczywiste zarówno z 

góry, jak i na końcu. 

* Musisz również upewnić się, że redaktor nie ma wątpliwości, o co chodzi w komunikacji. Tak więc 

słowa Komunikat prasowy muszą być pogrubione na górze strony. 



* Jeśli zwolnienie ma charakter natychmiastowy, należy to zaznaczyć. 

* Dalej będzie temat. Będziesz potrzebować przyciągającego uwagę nagłówka w jednym wierszu. 

* Podsumowanie powinno składać się z jednego lub dwóch zdań wyjaśniających, o co chodzi w 

wydaniu. Zbuduj swoją wersję z najważniejszymi informacjami na górze. Wydawnictwo nie powinno 

być pełną historią, to tylko pomysł na historię, który dziennikarz rozwinie. 

* Zachowaj całą informację prasową tylko na jednej stronie. 

* Zakończ swoją notatkę prasową podstawowymi informacjami o swojej firmie, które chcesz poznać. 

Te informacje mogą być ponownie wykorzystane w przyszłych wydaniach. 

* Wymień odpowiednie zdjęcia w sekcji załączników, a następnie podaj na końcu pełne dane 

kontaktowe. 

Oto przykładowa struktura komunikatu prasowego: 

KOMUNIKAT PRASOWY 

Do: Nazwisko redakcji, tytuł publikacji 

Od: Twoje imię i nazwisko, stanowisko i firma 

Do natychmiastowej publikacji 

Podmiot: 

Streszczenie: 

Załączniki: 

Organizacja: 

Kontakt: 

Jak korzystać z tych informacji 

Wypróbuj to. Stwórz swój pierwszy komunikat prasowy i wyślij go do lokalnej gazety i zobacz, jak sobie 

radzisz. Natychmiastowe podjęcie działań to jedyny sposób, aby dowiedzieć się, czy komunikaty 

prasowe będą dla Ciebie skuteczne.  

Pomyśl o komunikacie prasowym i zdobądź uwagę mediów, na którą zasługujesz 

59. Używanie banerów, plakatów i znaków 

Twoje przekazy marketingowe mogą być promowane w wielu różnych sytuacjach za pomocą 

różnorodnych banerów, plakatów i znaków. W zależności od tego, czy chcesz ulepszyć ekspozycję 

okienną, jak najlepiej wykorzystać pojazdy na drodze, stworzyć nowy wygląd witryny sklepowej, 

wskazać kierunek wewnątrz i na zewnątrz firmy, promować oferty specjalne lub po prostu przyciągnąć 

uwagę ludzi i komunikować się, dobre oznakowanie może pomóc ci to zrobić. Obecnie na rynku 

dostępnych jest wiele różnych rodzajów oznakowań promocyjnych. To tylko niektóre z dostępnych 

produktów: banery winylowe, napisy winylowe, banery obrotowe, grafiki samochodowe, ekspozytory 

plakatowe, tablice budowlane, tablice sztywne, szyldy wahliwe i wiele innych. 

Jaką wartość oferują? 



Dobre oznakowanie biznesowe jest ważne bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Znaki ułatwiają 

ludziom wyraźne zobaczenie, gdzie jesteś, co robisz i co sprzedajesz. Tabliczka może być reklamą 

Twojej firmy na ulicy. Znaki, plakaty i banery mogą pomóc w zwiększeniu profilu w lokalnym obszarze 

działalności biznesowej. 

Banery winylowe mogą być wykorzystywane do komunikacji ze zwiedzającymi zarówno na imprezach 

wewnętrznych, jak i plenerowych, konferencjach, wystawach czy targach. Jeśli prowadzisz firmę 

usługową lub handlową i pracujesz na miejscu, możesz poinformować ludzi, kim jesteś, umieszczając 

baner lub tablicę. Przechodnie mogą szukać usługi, nad którą pracujesz. 

Istnieje wiele stosunkowo niedrogich miejsc, w których można umieścić swoje banery i plakaty. 

Przystanki autobusowe, ronda, billboardy, tablice ogłoszeniowe i reklamy mobilne to tylko niektóre z 

wielu możliwości, które możesz wykorzystać. Możesz wynająć pole od rolników posiadających grunty 

w pobliżu ruchliwych dróg. Starannie rozmieszczone banery i plakaty mogą przyciągnąć uwagę 

przechodniów. Billboard, plakat lub reklama mobilna w tym samym miejscu przez określony czas 

przyciągną uwagę zwykłych przechodniów lub osób dojeżdżających do pracy. Więcej ludzie widzi Twoją 

wiadomość pogrubioną i jasną w tym samym miejscu, tym bardziej prawdopodobne jest, że 

zapamiętają Twoje imię, gdy oni lub ktoś, kogo znają, potrzebuje Twojej usługi. 

Twoje wyzwanie 

Istnieje tak wiele możliwości wykorzystania znaków, plakatów i banerów, że musisz upewnić się, że 

wybierzesz to, co jest odpowiednie dla Twojej firmy. Zbyt wiele może być tak samo złe, jak zbyt mało. 

Wszystko, czego używasz do przekazywania wiadomości marketingowej swoim odbiorcom, wpłynie na 

ich postrzeganie Ciebie. Jeśli używasz banerów, plakatów i znaków, będą one musiały reprezentować 

Twoją markę i być zaprojektowane tak, aby współgrały z motywem Twojej firmy. Musisz także uważać, 

gdzie je umieszczasz, pamiętając o wizerunku, który chcesz zachować. W przypadku znaków 

oddziałujących liczy się przede wszystkim lokalizacja. 

Co sprawia, że jest dobry? 

* Jasne i łatwe do odczytania. 

* Dobrze zaprojektowany. 

* Czyste i kolorowe. 

* Przedstawiciel Twojej marki. 

* Odzwierciedla wizerunek Twojej firmy. 

* Silny efekt wizualny. 

* Przyciągający uwagę nagłówek. 

* Strategicznie rozmieszczone, aby zmaksymalizować wpływ na przechodniów. 

KORZYSTANIE Z BANERÓW, PLAKATÓW I ZNAKÓW -SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Czy Twoi klienci mogą łatwo znaleźć drogę do Twojej firmy i wokół niej? 

* Czy lepszy wiek znaków może to poprawić? 

* A co z pojazdami, które masz na drodze - czy maksymalizujesz swoje możliwości reklamowe? 



* Czy w pobliżu Twojej siedziby znajdują się ronda, które mają dużą przepustowość? Czy mógłbyś ich 

zasponsorować? 

* Na których ruchliwych przystankach autobusowych są dostępne miejsca na plakaty? 

* Rozważ lokalne reklamy mobilne. Co jest dostępne i gdzie? 

* Czy lokalnie są jakieś dobre możliwości tworzenia billboardów lub plakatów? 

* Spójrz na oznakowanie swojej wystawy z punktu widzenia klienta ^ czy to naprawdę sprzedaje Twój 

biznes? 

* Wyjdź na zewnątrz swojej siedziby i zadaj sobie pytanie, czy jakieś miejsce można wykorzystać do 

umieszczenia banerów lub oznakowania promującego Twoją firmę. 

* Pomyśl o swoich ofertach specjalnych lub promocjach i czy huśtawka, banery plakatowe mogą pomóc 

Ci przyciągnąć więcej uwagi. 

* Jak możesz bardziej wykorzystać banery, plakaty i znaki? 

Jak korzystać z tych informacji 

Banery, plakaty i znaki mogą być bardzo przydatnym sposobem budowania profilu, komunikowania się 

z klientami i przyciągania większej uwagi do promocji. Zastanów się nad przedstawionymi pomysłami i 

istniejącymi możliwościami, aby powtarzać swoje komunikaty marketingowe, dopóki ludzie naprawdę 

Cię nie zapamiętają.  

Pomyśl o banerach, plakatach i znakach i zrób WPŁYW 

60. Udział w konferencjach 

Jakie są potencjalne korzyści? 

Wystawianie się na konferencjach, pokazach i wystawach business to business może być świetnym 

sposobem na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kluczowymi decydentami, kupcami, 

właścicielami, menedżerami i dyrektorami organizacji, na które chcesz wpływać. Ludzie, których 

przyciągają te wydarzenia, są głodni informacji i mają mało czasu, a dotarcie do nich za pośrednictwem 

zwykłych kanałów marketingowych często może być trudne. Musisz wybrać wydarzenia, które 

przyciągną Twojego docelowego klienta. Jeśli potrafisz zabierać głos i zająć stanowisko na konferencji, 

podwoi to Twoją ekspozycję i da Ci największe szanse na generowanie leadów, spotkanie z klientami 

twarzą w twarz i ostatecznie rozwój nowego biznesu. Posiadanie stoiska na wystawie skierowanej do 

odpowiedniego rynku może być świetnym sposobem zarówno na wprowadzenie, jak i 

zademonstrowanie nowych produktów i usług. Będziesz mógł pochwalić się swoimi produktami i 

wzbudzić zainteresowanie pokazami na żywo i interaktywnymi prezentacjami. Będziesz mógł nawiązać 

kontakty zarówno z odwiedzającymi, jak i innymi wystawcami. Masz okazję porozmawiać z ludźmi, 

poznać ich potrzeby i zainteresowania. Możesz zakwalifikować swoje leady. Wiele konferencji i wystaw 

oferuje znaczną ekspozycję rynkową i medialną przed wydarzeniem. Ciężko pracują, aby pozyskać 

publiczność dla Ciebie. Będziesz mieć możliwość promowania swojej firmy przed wydarzeniem. Będzie 

dedykowany magazyn konferencyjny lub wystawienniczy, aktualizacje e-mailowe i specjalna strona 

internetowa. Wiele wystaw i konferencji oferuje wystawcom i prelegentom możliwość opublikowania 

swoich specjalnych ofert konferencyjnych i promocji w książeczce z kuponami, mającej zachęcić 

zwiedzających do odszukania ich na imprezie. 

Twoje wyzwanie 



Twoim pierwszym wyzwaniem będzie znalezienie okazji do wystawienia się na konferencji, która 

najprawdopodobniej będzie skierowana do odbiorców, do których chcesz dotrzeć. Po znalezieniu tej 

okazji i podjęciu decyzji o posiadaniu stoiska, będziesz musiał zaplanować, aby jak najlepiej ją 

wykorzystać. Może to być kosztowne, jeśli nie podejmiesz niezbędnych działań, aby zapewnić sobie 

dobry zwrot z inwestycji. Będziesz musiał być proaktywny zarówno w działaniach 

przedkonferencyjnych, podczas samego wydarzenia, jak i w działaniach następczych. Samo bycie tam 

nie wystarczy, aby uzyskać wyniki, których będziesz potrzebować, aby uczynić to opłacalnym 

działaniem marketingowym. Jest o czym myśleć, aby odnieść sukces. 

Jak odnieść sukces? 

* Miej plan przed, w trakcie i po. 

* Zorganizuj własną promocję przed konferencją, aby przyciągnąć kluczowych decydentów, których 

masz na swojej liście gorących potencjalnych klientów. 

* Jeśli przemawiasz na konferencji, skorzystaj z okazji, aby przyciągnąć ludzi do swojego stoiska z 

obietnicą otrzymania czegoś wartościowego. 

* Zastanów się, jak możesz sprawić, że Twoje stoisko będzie miało wpływ. 

* Upewnij się, że masz dobry zestaw znaków wystawowych, banerów wystawowych i plakatów, które 

jasno komunikują, co masz do zaoferowania odwiedzającym. 

* Upewnij się, że komunikujesz swoją markę i że wszystko koordynuje i pozytywnie odzwierciedla Twój 

wizerunek. 

* Używaj zdjęć osób używających i cieszących się Twoimi produktami lub usługami. 

* Zastanów się, w jaki sposób możesz przyciągnąć dane kontaktowe potencjalnych klientów - możesz 

przeprowadzić konkurs, wylosować wizytówkę o atrakcyjną nagrodę, zaoferować bezpłatną 

konsultację lub demonstrację, która wymaga wpisu za pośrednictwem danych kontaktowych danej 

osoby. 

* Zaproponuj atrakcyjne przekąski na swoim stoisku - każdy oferuje słodycze, czy możesz zaoferować 

coś innego? 

* Jeśli Twoja firma dobrze nadaje się do krótkiej rozmowy, prezentacji lub demonstracji, uruchom ją o 

określonych porach dnia i wykorzystaj ją, aby przyciągnąć tłum. 

* Zaangażuj zmysły odbiorców – wzrok, dźwięk i dotyk – zastanów się, jak możesz zapewnić im 

wrażenia ze swojego produktu lub usługi. 

* Upewnij się, że masz wiele dobrych upominków, które dobrze promują Twoją usługę. 

* Gdy goście zbierający informacje proszą o broszury, upewnij się, że zidentyfikowałeś ich 

zainteresowanie, zadając kilka pytań i uzyskując ich dane kontaktowe. 

* Upewnij się, że masz dobrą broszurę i wystarczającą ilość wizytówek do rozdania na żądanie. 

* Daj odwiedzającym możliwość przeglądania i nawiązania z nimi naturalnego kontaktu. Osoby, które 

odwiedzają Twoje stoisko, często nie chcą, by ktoś na nich rzucił w momencie przybycia. 

* Upewnij się, że każdy, kto pracuje na Twoim stoisku, lubi komunikować się z ludźmi. 

* Ubierz się elegancko. 



* Baw się dobrze. 

* Śledź swoje leady w ciągu tygodnia od konferencji. 

MYŚLĄC O WYSTAWIENIU - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Co masz nadzieję osiągnąć, biorąc udział w tej konferencji? 

* Dlaczego wybrana przez Ciebie konferencja może być dobra dla Twojej firmy? 

* Jakiego zwrotu z inwestycji będziesz potrzebować, aby odnieść sukces? 

* Jak możesz przyciągnąć na swoje stoisko kilku swoich kluczowych klientów? 

* Wciel się w typowego gościa – jakie może być jego zainteresowanie Twoim produktem lub usługą? 

Co może być dla niego atrakcyjne? 

* Kto będzie zarządzał stoiskiem i jaka jest Twoja strategia? 

* Jak zamierzasz generować leady? 

* Jak zamierzasz kontynuować? 

Jak korzystać z tych informacji 

Jeśli jesteś nowy w wystawianiu i po przeczytaniu tej sekcji, rozważasz to, będziesz musiał 

przeprowadzić badania. Dowiedz się o konferencjach i wystawach skierowanych do osób, do których 

chcesz dotrzeć. Przyjdź jako gość i sprawdź to. Dowiedz się, czy będą tam znajdować się firmy podobne 

do Twojej. Porozmawiaj z nimi o ich doświadczeniach i dowiedz się, jak produktywne uznały to 

wydarzenie. Jeśli jesteś już doświadczonym wystawcą, może być kilka sposobów na ulepszenie swojego 

podejścia, aby zmaksymalizować zwrot, jaki z niego uzyskasz. Pomyśl o wystawie i zrób stoisko dla 

siebie 

61. Stać się znanym ekspertem w swojej dziedzinie 

Kim jest ekspert? 

Ekspert to osoba, która posiada wysoki poziom umiejętności i wiedzy w określonej niszowej dziedzinie. 

Ekspert to ktoś, kto ma specyficzny talent i duże doświadczenie w określonej dziedzinie. Eksperci są 

często uważani za najlepszych rozwiązujących problemy i dostawców rozwiązań w swojej dziedzinie. 

To wiodące autorytety, których wiedzy ludzie ufają. 

Dlaczego staje się jedynym ważnym? 

Stanie się ekspertem i promowanie siebie jako eksperta to bardzo dobry sposób na zdobycie 

maksymalnego zaufania i uznania w swojej branży. Ludzie kochają ekspertów i woleliby zapłacić więcej 

za kogoś, kto jest znany jako najlepszy w branży. Wyobraź sobie, że gdybyś chciał zbadać możliwość 

franchisingu swojej firmy, kogo wolałbyś zatrudnić jako konsultanta, który doradzi Ci najlepszą drogę, 

eksperta franchisingu czy generalistę? Za kogo byłbyś gotów zapłacić więcej? Kogo najchętniej 

poleciłbyś innym, którzy chcieliby podobnego rozwiązania? Ekspert wygrywa za każdym razem. Kiedy 

skoncentrujesz się na określonym obszarze niszowym i zostaniesz ekspertem rezydentem, zauważysz, 

że w kółko widzisz te same problemy. W końcu stworzysz zestaw rozwiązań, które można zastosować 

do 90% problemów, z którymi borykają się Twoi klienci. Zbudujesz coraz więcej referencji do sukcesu. 

Z czasem da ci to coraz większy autorytet. Gdy ludzie zobaczą Cię jako kogoś, kto naprawdę rozumie 

ich potrzeby i problemy oraz ma sprawdzone metody i pomysły, aby im pomóc, z pewnością kupią 



Twoje usługi. Rozwijanie intymnej wiedzy na temat konkretnego problemu i posiadanie skutecznych 

rozwiązań jest naprawdę bardzo potężne. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie bycie ekspertem i skupienie się na określonym obszarze działalności. Wiele 

osób boi się specjalizować i szczycić się tym, że jest w stanie zapewnić swoim klientom wszystko i 

wszystko. Podjęcie decyzji, w czym będziesz ekspertem, będzie wymagało badań i przemyśleń. Musisz 

najpierw znaleźć problemy i zaprojektować swoją wiedzę specjalistyczną, aby zapewnić rozwiązania. 

Specjalizacja wymaga koncentracji i zaangażowania. Stworzenie pozycji eksperta na rynku wymaga 

własnej strategii. 

Jak być postrzeganym jako ekspert 

* Opisz swoją wiedzę w sposób, który pokaże ludziom, jak możesz rozwiązać ich problemy. 

* Zbuduj portfolio referencji i referencji do swojej pracy. 

* Pracuj w ukierunkowanym, wąskim obszarze, rozwiązując konkretne problemy dla konkretnych osób. 

* Skieruj promocję swojej wiedzy na ludzi, którzy najbardziej Cię potrzebują. 

* Wydaj książkę i podziel się swoją wiedzą. 

* Pisz artykuły do publikacji biznesowych i stron internetowych. 

* Dołącz do programów telewizyjnych lub radiowych jako ekspert-rezydent. 

* Prowadź otwarte wydarzenia i seminaria związane z Twoją specjalizacją. 

* Dołącz do stowarzyszeń i profesjonalnych instytutów, które weryfikują Twój status eksperta. 

* Wypowiadaj się na konferencjach związanych z Twoją specjalizacją. 

* Ukończ ciągły rozwój zawodowy i buduj swoją wiedzę dzięki doświadczeniom. 

* Zbuduj marketing szeptany i marketing polecający. 

* Podziel się pomysłami – utwórz bezpłatny biuletyn lub arkusz informacyjny. 

JESTEŚ EKSPERTEM? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

Możesz już być ekspertem. Dowiedz się, odpowiadając na poniższe pytania. 

* Jakie są Twoje największe talenty i umiejętności? 

* Jakie są najważniejsze problemy, które rozwiązujesz dla osób z tymi talentami i umiejętnościami? 

* Po jakich rad ludzie najczęściej przychodzą do Ciebie? 

* O czym proszono Cię na konferencjach? 

* Jaki rodzaj wiedzy cenią Twoi klienci? 

* Jakiego poziomu wiedzy oczekuje się w Twojej firmie? 

* Jak możesz udowodnić swoją wiedzę? 

Jak korzystać z tych informacji 



Możesz tworzyć i promować wiedzę ekspercką w dowolnej firmie. Jeśli widzisz, po odkryciu własnej 

wiedzy, że masz coś, co docenią Twoi klienci, jesteś to winien światu, aby ludzie się o tym dowiedzieli. 

Wyjdź tam i krzycz o tym. 

Myśl ekspercko i przyciągaj do siebie ludzi 

62 Sponsoring dla maksymalnego zwrotu 

Co to jest sponsorowanie? 

Sponsoring ma miejsce, gdy Twoja firma wchodzi w obopólnie korzystną relację z osobą, wydarzeniem 

lub działalnością, która umożliwia połączenie Twojej marki z atrakcyjną publicznością. Jako sponsor 

zapewnisz ustaloną sumę pieniędzy, która pozwoli Ci na uzgodniony zestaw możliwości promocyjnych. 

Każda umowa sponsorska będzie się różnić w zależności od tego, czym jest i czego dotyczy. Możliwości 

sponsoringu istnieją w sztuce i mediach, sporcie, biznesie i społeczności. Istnieją na wszystkich 

poziomach, od lokalnego do globalnego. Wymagana inwestycja może również wynosić od kilkuset do 

tysięcy funtów, w zależności od postrzeganej wartości okazji marketingowej. Dla małych firm istnieje 

wiele lokalnych możliwości, aby połączyć swoją firmę z wartościowymi wydarzeniami, konkursami i 

ludźmi, którzy przyciągają uwagę. Przykładami mogą być nagrody biznesowe, projekty szkolne i 

społeczne, piłka nożna, konferencje, pokazy biznesowe, imprezy towarzyskie, festiwale, aukcje 

charytatywne, pokazy koni, mecze polo, zawody rowerowe, wyścigi łodzi i wiele innych. 

Dlaczego ma to wartość? 

Potencjalna wartość sponsoringu polega na powiązaniu Twojej marki z wartościami i 

zainteresowaniami odbiorców, do których kierowany jest sponsoring. Sponsorowanie wydarzenia 

może pomóc potencjalnym klientom nawiązać emocjonalną więź z Twoją firmą w wyniku Twojego 

zaangażowania w ważne dla nich wydarzenie lub sport. Sponsoring może zwiększyć znaczenie Twojego 

produktu lub usługi dla odbiorców, jeśli wykorzystasz tę okazję do zapewnienia klientom pewnej 

edukacji. Atrybuty Twojej marki można powiązać z atrybutami wydarzenia. Sponsoring może stworzyć 

okazję do wywierania większego wpływu na istniejące działania marketingowe. Możesz promować 

swoje połączenie z wydarzeniem, a wydarzenie będzie promować swoje połączenie z Tobą. Sponsoring 

polega na budowaniu lepszych i bardziej lojalnych relacji z obecnymi i potencjalnymi klientami. 

Twoje wyzwanie 

Wybór odpowiedniego wydarzenia lub osoby do sponsorowania będzie Twoim wyzwaniem. 

Sponsoring nie różni się niczym od wręczania komuś darowizny pieniężnej, jeśli nie planujesz czegoś 

dzięki niej osiągnąć. Decyzje podejmowane pod wpływem chwili, oparte na instynkcie instynktowym, 

bez określonego celu, najprawdopodobniej wywołają tylko ciepłe uczucie. Jeśli chcesz 

zmaksymalizować uzyskiwany zwrot, musisz mieć plan i strategię, aby to zrobić w taki sam sposób, jak 

w przypadku każdej innej działalności marketingowej, w którą się angażujesz. Jak sponsorować, aby 

uzyskać maksymalny zwrot 

* Upewnij się, że wiesz, co chcesz osiągnąć dzięki sponsorowaniu. Czy chodzi o podnoszenie profilu, 

edukację klientów, generowanie leadów, budowanie lojalności klientów lub nawiązywanie kontaktu i 

skojarzenia z czymś, na czym zależy Twojej grupie docelowej? 

* Upewnij się, że jasno określisz, kim są Twoi docelowi odbiorcy i jakie są ich zainteresowania. Jeśli 

chcesz dotrzeć do młodych ludzi, którzy lubią spotkania towarzyskie, możesz rozważyć sponsorowanie 

lokalnego festiwalu piwa i bluesa. Jeśli chcesz dotrzeć do odnoszących sukcesy właścicieli małych firm, 

możesz rozważyć sponsorowanie konkursu o nagrody dla lokalnych firm. Jeśli chcesz dotrzeć do 



właścicieli koni, możesz rozważyć sponsorowanie zawodów w skokach przez przeszkody na pokazie 

hrabstwa. 

* Poznaj wartości swojej własnej marki i jakie wydarzenie może wzmocnić te wartości. Jeśli Twoja 

marka stawia na prestiż lub zabawę i kreatywność, to wybrane przez Ciebie wydarzenie musi 

odzwierciedlać te wartości. Sponsorowanie niewłaściwego wydarzenia może zaszkodzić Twojej marce. 

* Zrób swoje badania. Dowiedz się o dostępnych możliwościach sponsoringu. Omów profil odbiorców, 

liczby i wartości. Dopasuj się do możliwości sponsoringu, która najlepiej pasuje do ludzi i wartości, z 

którymi chcesz się połączyć. 

* Upewnij się, że masz wpisowe swojego zespołu do sponsoringu. Uzyskanie ich wsparcia i 

zaangażowania będzie kluczem do pełnego sukcesu związku. 

* Zaplanuj, w jaki sposób możesz zintegrować sponsoring, do którego się zobowiązałeś, z bieżącymi 

działaniami marketingowymi i promocyjnymi. 

* Zdecyduj się na budżet sponsorski i trzymaj się go. 

* Zdecyduj, skąd będziesz wiedzieć, czy Twój sponsoring się powiódł. Zastanów się, jakie środki możesz 

wprowadzić. 

ROZWAŻASZ SPONSORING? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Co chcesz osiągnąć? 

* Jakie wydarzenia pomogłyby Ci zbudować silniejszą więź z grupą docelową? 

* Dokąd trafiają Twoi docelowi odbiorcy – co wspierają? 

* Z czym musi być kojarzona Twoja marka? 

* Mając krótką listę niektórych wydarzeń - jakie są potencjalne korzyści z każdego z nich? 

* Zastanów się, jak możesz wykorzystać możliwość sponsorowania, aby zaoferować klientom edukację. 

* Jak chciałbyś, aby Twoja firma była reprezentowana na tym wydarzeniu? 

* Jakie komunikaty promocyjne byłyby odpowiednie, aby towarzyszyć działalności sponsorskiej? 

* Jak możesz dodać wartość do wydarzenia i sprawić, że będziesz niezapomniany? 

* Jakie masz kreatywne pomysły na wykorzystanie możliwości sponsorowania do pozyskania 

potencjalnych klientów? Czy możesz zaoferować coś, co skłoniłoby ludzi do skontaktowania się z Tobą? 

* Jakie zaangażowanie chcesz mieć w swoim zespole? 

* Jaki masz plan, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji? 

Jak korzystać z tych informacji 

Być może sponsorowałeś już wcześniej, ale nie zastanawiałeś się tak naprawdę, jak możesz 

zmaksymalizować zwrot, jaki z tego uzyskasz, a może rozważasz to po raz pierwszy. Tak czy inaczej, 

sponsoring może być jednym z najlepszych sposobów budowania silnej i lojalnej więzi z grupą 

docelową. Wykorzystaj te informacje, aby zaplanować swoje podejście. Dopasuj to do marki swojej 

firmy i klientów, na których chcesz wpłynąć. 

Pomyśl o sponsorowaniu i nawiąż kontakt z grupą docelową 



63 Oddanie czegoś społeczeństwu 

Co daje z powrotem? 

Oddawanie ma miejsce wtedy, gdy robisz coś dla społeczeństwa, w którym żyjesz i naprawdę robisz 

interesy, aby pomagać ludziom. Ta działalność nie powinna być związana z zyskiem. Oddawanie polega 

na dzieleniu się swoim sukcesem z innymi mniej uprzywilejowanymi niż Ty. Przykładami tego, jak 

możesz to zrobić, może być przekazywanie procentu swoich miesięcznych zysków na specjalną 

organizację charytatywną, oferowanie swoich umiejętności lub usług w zakresie edukacji lub 

informowania grup osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, oferowanie możliwości 

edukacyjnych szkołom finansowanym przez państwo lub przekazywanie produktów osobom, które 

wiesz, że skorzystaliby z nich, ale nie możesz sobie na nie pozwolić. 

Dlaczego jest to ważne? 

Działalność polegająca na oddawaniu jest ważna dla duszy Twojej firmy. Te ważne wartości opieki, 

uwagi i świadomości tych, którzy mają mniej szczęścia, mają fundamentalne znaczenie dla duchowego 

rozwoju Twojej firmy. Jeśli dasz trochę, dużo otrzymasz. Ludzie lubią również wiązać się z firmami, 

które w znaczący sposób wspierają sprawy i osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji. Jeśli to 

zrobisz, może to przynieść jeśli jesteś bliżej swoich klientów. 

Twoje wyzwanie 

Prowadzenie małej firmy i dążenie do sukcesu może zająć całą twoją energię i skupienie. Łatwo zgubić 

się w dążeniu do wyników i zapomnieć o znaczeniu oddawania. Twoim wyzwaniem jest zapamiętanie 

i, jeśli uważasz, że jest to ważne, znalezienie czegoś, co Ty i Twoja firma możecie zrobić, co przyniosłoby 

korzyści innym, co nie ma nic wspólnego z promowaniem siebie lub zarabianiem pieniędzy. Czasami 

takie myślenie może być odświeżające. 

Jak oddać 

Znajdź coś, co możesz zrobić, co oznacza coś dla Ciebie i Twojej organizacji. Poszukaj organizacji 

charytatywnej, którą możesz wesprzeć, z którą masz jakieś powinowactwo. Poszukaj przedsiębiorstwa 

lub organizacji finansowanej przez państwo, która potrzebuje usług oferowanych przez Twoją firmę. 

Marketingco współpracował z lokalną radą przedsiębiorczości, która organizuje dni przedsiębiorczości 

w lokalnych szkołach. Prowadzę sesje edukacyjne wprowadzające do marketingu dla dzieci w wieku 

szkolnym. Było to dla nas zabawne i bardzo zainteresowało uczniów. Organizacje charytatywne 

zajmujące się rakiem piersi i liga ochrony koni to organizacje charytatywne, które wspieramy ze 

względu na szczególne powinowactwo, jakie mamy z nimi. Znajdź wartościową sprawę, która współgra 

z Tobą i Twoim zespołem. Znajdź sytuację, w której Twoje umiejętności mogą mieć wielką wartość. 

Nie musisz wiele dawać, aby oddać. Wystarczy akt dawania. W wielu sytuacjach tylko 5 funtów 

miesięcznie wystarczy na wyżywienie lub ubranie całej rodziny w kraju trzeciego świata lub uratuje 

zwierzę. Nie musisz też czekać, aż odniesiesz sukces, aby oddać. Dawaj, gdy rozwijasz się jako firma, i 

nie pokazuj, jak zamierzasz iść dalej. Daj zgodnie z tempem swojego sukcesu. 

CO JEST WŁAŚCIWE DLA CIEBIE I TWOJEJ ORGANIZACJI - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Przeprowadź burzę mózgów ze swoim zespołem. 

* Z jakimi organizacjami charytatywnymi ludzie mają powiązania? 

* Jakie organizacje charytatywne pasowałyby do Twojego rodzaju działalności? 



* Co się w tej chwili dzieje na świecie, co mógłbyś wesprzeć? 

* Gdzie darowizna twoich produktów miałaby DUŻĄ różnicę? 

* Jakie organizacje lokalne, krajowe lub globalne potrzebują teraz Twojego wsparcia? 

* Jak możesz zaangażować swoich klientów w pomoc w znalezieniu nowych sposobów na oddawanie 

pieniędzy? 

* Jak możesz wykorzystać własne działania marketingowe, aby uzyskać większe wsparcie? 

Jak korzystać z tych informacji 

Potencjalnie istnieją setki możliwości pomocy innym. Organizacje zawsze szukają wyjątkowych firm, 

które pomogą im w ich sprawie. Odszukaj ich i podaj pomocną dłoń. 

Pomyśl, oddaj się i pokaż swoje wartości w działaniu 



64. Otwarcie zimnego połączenia 

Bezpośredni kontakt telefoniczny z potencjalnymi klientami może być dobrym sposobem na zbadanie 

możliwości sprzedaży i umówienie spotkań sprzedażowych. Wiele osób boi się zimnych telefonów, co 

może przeszkodzić w wykorzystaniu tego potencjalnie potężnego sposobu na generowanie dobrych 

leadów sprzedażowych. 

Spraw, by zimne połączenie było cieplejsze 

Może to znacznie ułatwić otwarcie nowego połączenia telefonicznego, gdy odpowiadasz na list lub e-

mail z przedstawieniem. 

Co chcesz osiągnąć? 

Na początek o wiele bardziej przydatne jest myślenie o tych połączeniach jako o badaniach, w 

przeciwieństwie do zimnych połączeń. Słowo „zimny” oznacza, że osoba, do której dzwonisz, 

prawdopodobnie będzie ci zimno. Nieprzyjemna myśl! To, co robisz, to używanie kontaktu 

telefonicznego jako sposobu na sprawdzenie, czy istnieje ktoś, kto ma problem lub wymaganie, które 

potencjalnie mogłyby zostać rozwiązane przez Twoją usługę. Nie będziesz korzystać z telefonu tylko w 

celu umówienia spotkania twarzą w twarz lub telefonicznego z decydentem. Nie myślenie o tym, że 

musisz coś sprzedać, może odciążyć i znacznie ułatwić otwarcie połączenia. 

Zdobądź nazwisko decydenta 

Ważne jest, aby wcześniej dowiedzieć się, z kim należy porozmawiać. Możesz to zrobić bardzo łatwo, 

wykonując osobny telefon do organizacji i bardzo grzecznie pytając, czy personel recepcji lub 

pracownik działu może ci pomóc. Bądź bardzo jasny, jakie są obowiązki osoby, której chcesz. Podaj 

dobry powód, by zapytać o imię tej osoby. Gdy masz już prawidłowe imię i nazwisko oraz tytuł osoby, 

możesz zadzwonić przy innej okazji. Otwarcie rozmowy z punktu widzenia potencjalnego klienta 

Wyobraź sobie, że przez chwilę stoisz w miejscu potencjalnego klienta i żyjesz typowym dniem w ich 

intensywnym życiu biznesowym. Większość ludzi jest rozkojarzona, gdy dzwoni ich telefon, a ich myśli 

są skupione na innych rzeczach. Musisz pokazać, że rozumiesz ich stanowisko i możesz dać im dobry 

powód do słuchania. 

Więc jak to robisz? 

Dzień dobry/wieczór [imię osoby, z którą zostałeś połączony jako decydent], nazywam się [twoje imię] 

z [nazwa naszej firmy]. Rozumiem, że jesteś osobą, która zarządza/zajmuje się [dodaj obszar, który jest 

ważny dla Twojego połączenia]. Czy dzwoniłem w dogodnym czasie? (Jeśli nie, umów się na 

oddzwonienie.) Na tym etapie osoba, do której zadzwoniłeś, nie wie, dlaczego zadzwoniłeś, więc 

pytanie, czy zadzwoniłeś w dogodnym czasie, jest powszechną uprzejmością i pokaże jej, że masz 

pewną empatię w stosunku do presji obciążenia pracą. Kiedy już będziesz miał ich ucho, będziesz miał 

okazję ponownie wyjaśnić, kim jesteś i jaki jest cel twojego połączenia. Bądź bezpośredni, szczery i 

uczciwy. Nazywam się Jackie Jarvis z Marketingco; Dzwonię po list, który wysłałem do ciebie w zeszłym 

tygodniu. Współpracujemy z małymi i średnimi firmami, pomagając im w skutecznym marketingu. Na 

tym etapie nie wiem, czy obecnie szukasz pomocy w tej dziedzinie, ale chciałem sprawdzić, czy możesz 

być zainteresowany naszą bezpłatną godzinną konsultacją. Poniższe podejście może zadziałać, jeśli nie 

wysłałeś listu z wyprzedzeniem. Poszukujemy organizacji, które są zainteresowane [wymień ogólną 

potrzebę lub doświadczenie, które możesz spełnić lub rozwiązać], które możemy zapewnić/rozwiązać. 

Nie mam pojęcia, czy jest to coś, co w tej chwili badasz, ale pomyślałem, że zadzwonię, aby się 



dowiedzieć. Czy jest to coś, co masz na swoim planie teraz lub prawdopodobnie będziesz mieć w 

przyszłości? 

Dowiedz się, czy masz perspektywę biznesową 

Stwórz okazję do zadania kilku szybkich pytań, aby ustalić, czy osoba, do której dzwoniłeś, jest w 

rzeczywistości potencjalnym klientem. 

To, o co poprosisz, będzie zależeć od branży, w której się prowadzisz, i od tego, co musisz wiedzieć o 

osobie po rozmowie telefonicznej, aby ustalić, czy jest ona potencjalnym klientem. Mądrze wybieraj 

pytania i jak najszybciej dowiedz się, czy mają one potencjał. Być może trzeba będzie zapytać osobę, 

czy obecnie korzysta z produktu lub usługi x. Jeśli tak, czy mają w tej chwili coś, czego potrzebują? Czy 

szukają rozwiązań, które masz, czy też doświadczają któregokolwiek z opisanych przez Ciebie wyzwań? 

Być może będziesz musiał poznać proces, przez który przechodzą, aby wybrać dostawców i czy są 

otwarci na spotkanie z tobą na pewnym etapie. Będziesz musiał zamknąć wezwanie, organizując 

odpowiednie działania uzupełniające. Rezultatem rozmowy może być  

* Spotkanie 

* Kolejna okazja na dłuższą konsultację telefoniczną 

* Notatka w systemie CRM, aby oddzwonić na pewnym etapie w przyszłości, gdy istnieje większe 

prawdopodobieństwo pojawienia się zapotrzebowania 

* Nie, nie jesteśmy perspektywami. 

Następnie podziękuj tej osobie za poświęcony czas i informacje oraz potwierdź e-mailem wszelkie 

umówione działania. 

Jak korzystać z tych informacji 

Skorzystaj z podstawowej struktury rozmowy przedstawionej w tej sekcji i zastanów się, jak możesz ją 

dostosować do swoich produktów i usług. Wypróbuj i monitoruj, co działa, a co nie. 

Pomyśl o badaniach i spraw, aby Twoje zimne rozmowy były ciepłe 

65. Umawianie wizyt 

Dlaczego spotkania są ważne? 

Spotkania sprzedażowe to okazja, by stanąć twarzą w twarz z potencjalnymi klientami i dowiedzieć się, 

jak możesz im pomóc. Umówiwszy się z Tobą na spotkanie, Twój potencjalny klient zrobił pierwszy krok 

naprzód, ruch, który mówi „tak, chcę wiedzieć, czy masz dla mnie rozwiązanie”. Dotarcie do tego etapu 

w procesie sprzedaży daje ci ważną okazję, aby dowiedzieć się z pierwszej ręki, jakie są ich potrzeby. O 

wiele łatwiej jest to zrobić twarzą w twarz niż przez telefon lub e-mail. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie upewnienie się, że umówione spotkania sprzedażowe odbywają się z 

odpowiednio wykwalifikowanymi decydentami. Możesz tracić dużo czasu, pieniędzy i wysiłku, 

umawiając się na spotkania z osobami o słabych kwalifikacjach, które nie mogą podjąć decyzji o 

kontynuowaniu. 

Sposoby umawiania wizyt 

Korzystanie z telefonu 



Możesz umawiać się na spotkania, jak wyjaśniono w poprzedniej sekcji, prosząc telefonicznie. Być 

może będziesz musiał przejść przez kilka etapów, zanim wizyta stanie się odpowiednia. Może to 

wymagać kilku dalszych rozmów telefonicznych oraz dostarczenia informacji o produkcie lub usłudze. 

Sieć 

Spotkania można również umówić, gdy spotkasz potencjalnego kandydata na imprezie 

networkingowej, konferencji biznesowej lub wystawie. Krótka rozmowa z kimś może stworzyć okazję 

do zasugerowania dalszej, bardziej prywatnej rozmowy w celu głębszego omówienia jego potrzeb. 

Może to być początkowo swobodne i nieformalne. 

Zachęć ofertą bezpłatnej konsultacji 

Oferta bezpłatnej konsultacji, demonstracji produktu lub kontroli stanu firmy może być sposobem na 

zapewnienie potencjalnemu klientowi czegoś wartościowego bez presji zakupu. Może to zmotywować 

ich do spotkania się z Tobą twarzą w twarz. Po stworzeniu takiej okazji możesz zacząć budować z nimi 

relację. Oferuję bezpłatne konsultacje marketingowe jako pierwszy krok w procesie umawiania się na 

wizytę. Konsultacje trwają godzinę i odbywają się w naszej prywatnej sali konferencyjnej. Oferuję 

bezpłatne konsultacje za każdym razem, gdy przemawiam na wydarzeniach networkingowych, 

prowadzę seminaria lub piszę artykuły. Konsultacje promuję również na naszej stronie internetowej. 

Nie wszystkie osoby, które podejmą bezpłatne konsultacje od razu stają się klientami. Rozpoczyna 

jednak relację z potencjalnym klientem, która może prowadzić do dalszego biznesu w tym przyszłego. 

Istnieje wiele przykładów małych firm, które stosują tego rodzaju podejście do generowania spotkań. 

Konsultant finansowy oferuje bezpłatną ocenę finansów osobistych i raporty zwrotne, konsultant ds. 

BHP oferuje bezpłatną kontrolę BHP z raportem podkreślającym rzeczy, które należy, należy zrobić i co 

można zrobić, a firma zajmująca się marketingiem witryn internetowych oferuje bezpłatny raport „jak 

dobrze reklamowana jest Twoja witryna”, który podkreśla wszystkie obszary wymagające poprawy. Są 

to wszelkiego rodzaju raporty, które potencjalni klienci uważają za wartościowe. Mogą dowiedzieć się 

czegoś o sobie i swoim biznesie. Spraw, aby Twoja rekomendacja dotycząca spotkania brzmiała jak 

okazja dla potencjalnego klienta. 

JAK WYDAJNa JEST TWOJA UMOWA? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Jak umawiasz się na spotkania? 

* Jak skuteczna jest Twoja wstępna kwalifikacja potencjalnych klientów? 

* Jak skutecznie umawiasz się na spotkania z kluczowymi decydentami? 

* Jak możesz przyciągnąć więcej osób, aby poprosiły Cię o spotkanie? 

* Jak możesz sprawić, by zalecenia dotyczące wizyt wydawały się okazją dla potencjalnego klienta? 

* Jak możesz poprawić swój proces umawiania wizyt? 

Jak korzystać z tych informacji 

Zastanów się, co możesz zrobić, aby wykorzystać te pomysły, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi 

uzyskać więcej spotkań. Pomyśl o spotkaniu i przekonwertuj więcej potencjalnych klientów na klientów 

66. Budowanie natychmiastowego kontaktu 

Czym jest relacja? 



Relacja ma miejsce, gdy dwie lub więcej osób odkrywa, że wzajemnie się rozumieją, dzielą pewne 

wartości, ideały lub doświadczenia, dzięki czemu mogą się łatwo komunikować. Kiedy masz kontakt, 

zwykle oznacza to, że istnieje połączenie między tobą a inną osobą. To połączenie może mieć miejsce 

na różnych poziomach w różnych okresach czasu. Z punktu widzenia sprzedaży, im szybszy kontakt, 

tym lepiej. Porozumienie zwykle oznacza, że obie strony lubią się nawzajem. Nie musisz kogoś lubić, 

aby móc robić z nim interesy, ale to pomaga, jeśli to robisz. Z różnymi ludźmi będą istnieć różne 

poziomy relacji. Nie spodziewałbyś się, że każdy klient, którego spotkasz, będzie miał taki sam poziom 

relacji, jaki masz z najlepszym przyjacielem. Spodziewałbyś się stworzyć odpowiedni poziom relacji z 

ludźmi, z którymi prowadzisz interesy. 

Dlaczego to jest ważne? 

Twoja zdolność do skutecznej pracy z ludźmi lub sprzedawania im usług będzie w dużym stopniu 

zależała od poziomu relacji, jaki jesteś w stanie zbudować. Im więcej masz relacji, tym łatwiej będzie 

budować dobre relacje biznesowe. Kiedy wracasz myślami do swoich własnych doświadczeń 

związanych z prowadzeniem biznesu, czy kiedykolwiek zdecydowałeś się robić interesy z kimś, z kim 

nie miałeś żadnych relacji? Czy kiedykolwiek wybrałeś pracę z kimś, ponieważ czułeś, że cię lubi i 

rozumie? Rapport to olej, który smaruje wszystkie dobre relacje międzyludzkie. Bez jego obecności 

może być ciężka praca - z nim wszystko może być o wiele łatwiejsze. 

Twoje wyzwanie 

W ciągu typowego miesiąca w Twojej firmie możesz spotkać wiele osób. Nie będziesz w stanie stworzyć 

tego samego poziomu relacji z nimi wszystkimi. Będą ludzie, których spotkasz, którzy są tak różni od 

ciebie, że możesz mieć trudności z nawiązaniem więzi. Twoim wyzwaniem będzie zainteresować się 

tymi ludźmi, którzy różni się od ciebie i znajdź jakiś wspólny grunt. Tą wspólną płaszczyzną jest 

podstawa, która wspiera relacje. 

Jak zbudować natychmiastowy kontakt z osobami, którym chcesz sprzedawać swoje usługi 

*  Rozpocznij rozmowę od znalezienia wspólnej płaszczyzny. 

*  Podziel się czymś odpowiednim o sobie jako osobie. 

*  Postaw się na ich miejscu. Zastanów się, jakie są ich wyniki. 

* Naprawdę poznaj ich jako osobę, zainteresuj się ich życiem, wyzwaniami i celami. 

*  Bądź otwarty i zdecyduj się znaleźć coś do polubienia w każdej napotkanej osobie. 

* Naprawdę, naprawdę zależy mi na tym, aby pomóc im odnieść sukces. 

*  Bądź świadomy tego, jak oni na ciebie reagują. 

*  Dowiedz się dokładnie, jak potrzebują Twojej pomocy. Dowiedz się, czego chcą. 

*  Spraw, aby osoba czuła się ważna i pokaż, że Ci zależy. 

*  Tempo i dopasowanie mowy ciała i tonu głosu. 

*  Śmiej się razem i stwórz pozytywny stan. 

JAK DOBRE SĄ TWOJE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA RAPORTÓW? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

SPECJALNYCH 

* Co oznacza dla Ciebie dobry kontakt? 



* Skąd wiesz, że masz z kimś kontakt? 

* Skąd wiesz, że nie masz kontaktu? 

* Z którym z Twoich klientów masz najlepsze relacje? 

* Z jakimi ludźmi trudniej ci nawiązać kontakt? 

* Co robisz, aby nawiązać kontakt z nowymi potencjalnymi klientami? 

* Czy lepsze relacje pomogłyby Ci w rozwijaniu działalności? 

* Co możesz zrobić, aby poprawić swoje umiejętności budowania relacji? 

Jak korzystać z tych informacji 

Ludzie, którzy są dobrymi konstruktorami relacji, zwykle przyciągają nowe firmy znacznie szybciej i 

łatwiej niż ludzie, którzy nie są. Warto zastanowić się nad własnymi umiejętnościami budowania relacji 

i co możesz zrobić, aby je dostroić. Myśl o relacjach i buduj silniejsze relacje biznesowe 

67. Sztuka i moc słuchania 

Co to jest słuchanie? 

Bycie wysłuchanym jest bardzo ważne dla większości ludzi. To znak szacunku i szczerego 

zainteresowania. Prawdziwe słuchanie ma miejsce, gdy istnieje całkowite skupienie na mówcy. To, co 

mówią i czują, jest słyszane i rozumiane. Nie ma rozproszeń ani nieporozumień wynikających z własnej 

interpretacji lub percepcji słuchacza. Ci, którzy są wprawnymi słuchaczami, usłyszą więcej niż tylko 

słowa. Usłyszą głos mówcy  

* rzeczywistość 

*  obawy 

* oraz opinie i spostrzeżenia 

*  wierzenia 

*  uczucia i emocje 

* pragnienia 

* potrzeby. 

Będą również świadomi niewerbalnej komunikacji mowy ciała oraz tonu i tempa głosu. Dobrzy 

słuchacze są w stanie dotrzeć do sedna tego, co jest najważniejsze dla osoby, z którą mają kontakt. 

Dlaczego to jest ważne? 

Naprawdę słuchanie swoich klientów pozwoli Ci dowiedzieć się nie tylko, czego mogą potrzebować, 

ale także co naprawdę cenią i kim są jako ludzie. Każdy lubi być rozpoznawany za to, kim jest, a także 

zwracać na siebie indywidualną uwagę. Z tego powstają najlepsze relacje. Bycie doskonałym 

słuchaczem to rzadka umiejętność i, oczywiście, jest jednym z największych ruchów w stosunkach. Czy 

pamiętasz, kiedy ostatnio naprawdę cię słuchano? Pamiętając ten czas, czy pamiętasz, jak to było mieć 

czyjeś całkowite skupienie i uwagę i wiesz, że słuchanie ciebie było dla niego naprawdę ważne? 

Twoje wyzwanie 



Twoje własne spostrzeżenia, osądy i rozmowy, które prowadzisz we własnej głowie, mogą blokować 

to, co mówi osoba, która do ciebie mówi. Możesz przegapić to, co jest dla nich najważniejsze. 

Pozwolenie sobie na rozproszenie lub bycie zbyt chętnym, aby przenieść rozmowę do miejsca, w 

którym chcesz, będzie przeszkadzać. Słuchanie może być bezinteresowną czynnością. Będziesz musiał 

się zrelaksować i być w odpowiednim stanie psychicznym i emocjonalnym, aby móc poświęcić całą 

swoją uwagę. 

Jak słuchać 

Dobre słuchanie zaczyna się od podjęcia decyzji o poświęceniu osobie mówiącej pełnej i niepodzielnej 

uwagi. Wejdź w stan słuchania, przygotowując się wcześniej. Jeśli byłeś zajęty i masz dużo na głowie, 

daj sobie dziesięć minut na oczyszczenie głowy i relaks. 

*  Zaaranżuj miejsce spotkań, które jest wolne od zakłóceń i jest ciche i spokojne. Zaaranżuj miejsce do 

siedzenia przy okrągłym stole lub za rogiem biurka lub stołu. Obróć krzesła do siebie, pozostawiając 

między sobą wystarczającą przestrzeń osobistą, abyś mógł słyszeć, ale nie tłoczyć się nawzajem. 

*  Upewnij się, że patrzysz na swojego mówcę, zadajesz odpowiednie pytania i od czasu do czasu 

podsumowujesz, aby sprawdzić, czy rozumiesz, co do Ciebie mówi. 

*  Zwróć uwagę na odpowiedzi mówcy, podnieś jego język i tam, gdzie to konieczne, przekaż mu go z 

powrotem. To sprawi, że osoba poczuje się wysłuchana. 

*  Zwróć uwagę na energię, ton i tempo głosu mówiącego. Dopasuj tę energię i tempo, gdy zadajesz 

pytania i podsumowujesz. Pomoże to w utrzymaniu relacji i sprawi, że mówca poczuje się słyszany. 

*  Sprawdzaj od czasu do czasu zrozumienie i interpretację ich problemów podczas rozmowy, a jeśli 

potrzebujesz wyjaśnień, poproś o nie. 

*  Upewnij się, że jesteś w stanie dokładnie przekazać, jakie są ich priorytety i co jest dla nich ważne w 

każdej kolejnej propozycji. 

JAK DOBRE SĄ TWOJE UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHANIA - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Pomyśl o sytuacji, kiedy naprawdę potrafiłeś kogoś wysłuchać – co zrobiłeś? 

* Pomyśl o sytuacji, kiedy nie byłeś w stanie kogoś dobrze wysłuchać – jaka była różnica? 

* Kto powiedziałby, że jesteś dobrym słuchaczem? 

* Kto powiedziałby, że nie byłeś? 

* W jakich sytuacjach słuchasz? 

* W jakich sytuacjach uważasz, że jest to trudne? 

Czy kiedykolwiek 

* Rozproszyłeś się, gdy ktoś mówił? 

* Przerwałeś rozmowę jedną z własnych opinii, pomysłów lub historii? 

* Pozwoliłeś swojemu umysłowi dryfować, gdy osoba mówi? 

* Spójrzałeś na zegarek, gdy ktoś mówi? 

* Źle zinterpretowałeś lub nie zrozumiałeś, co ktoś powiedział? 



*Wyłączyłeś się? 

* Zadałeś nieistotne pytania? 

Jak myślisz, co musisz zrobić, aby poprawić swoją zdolność słuchania? Jak myślisz, jaki wpływ na Twoje 

spotkania sprzedażowe miałoby lepsze słuchanie? 

Jak korzystać z tych informacji 

Jeśli po przeczytaniu tego zauważysz, że twoje umiejętności słuchania mogą się poprawić, pierwszym 

etapem byłoby uświadomienie sobie, co dzieje się z tobą, gdy słuchasz ludzi. Zwróć uwagę na to, co 

dzieje się w Twojej głowie, na Twój stan fizyczny i emocjonalny oraz na własne zachowania związane 

ze słuchaniem lub niesłuchaniem. Podejmij świadomą decyzję, aby słuchać więcej i zauważ, jaki wpływ 

ma to na twoje relacje z klientami i współpracownikami. 

Pomyśl, słuchaj i naprawdę słuchaj, co się mówi 

68. Dotarcie do bólu potencjalnego klienta - pytania, które należy zadać 

Jaki jest poziom bólu twojego klienta? 

Ludzie kupują, aby osiągnąć wyniki i rozwiązać problemy za pomocą rozwiązań. Osoby, które są na 

rynku niektórych produktów i usług, często mają problem, na który potrzebują odpowiedzi. „Ból” 

potencjalnego klienta będzie prawdziwym powodem, dla którego szukają rozwiązania na rynku. Ból, 

jaki odczuwa potencjalny klient, zwykle nie jest pierwszą rzeczą, którą ci powiedzą podczas spotkania. 

Będziesz musiał odkryć to za pomocą pytań, a następnie pokazać im, jak możesz sprawić, że ból zniknie 

dzięki swojemu produktowi lub usłudze. 

Dlaczego ważne jest, aby go znaleźć? 

Prawdziwym bolesnym problemem stojącym za chęcią znalezienia rozwiązania przez potencjalnego 

klienta będzie ogień, który rozpali jego chęć zakupu. Jeśli go znajdziesz, będziesz miał silniejszą pozycję 

podczas opisywania swojego rozwiązania. Bardziej prawdopodobne jest, że zmotywujesz osobę do 

kupowania u Ciebie, gdy zobaczy, że rozumiesz, czego naprawdę chcą i dlaczego tego chcą. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie zadawanie właściwych pytań i budowanie wystarczającego zaufania i relacji 

między Tobą a potencjalnym klientem, aby czuli się na tyle komfortowo, aby powiedzieć Ci to, co 

musisz wiedzieć. Będziesz musiał uzyskać ich pozwolenie na sondowanie. Będziesz także musiał 

słuchać, podsumowując w celu uzyskania wyjaśnień w kluczowych odstępach czasu. Pytania, które 

należy zadać, które znajdują ból 

*  Czego potrzebujesz, aby dowiedzieć się o x lub y? 

*  Co jest najważniejsze, czego dowiadujesz się o tym x? 

* Dlaczego to jest dla Ciebie najważniejsze? 

*  Kiedy wybierasz x lub y, co jest najważniejsze? 

*  Jakie są twoje priorytety? 

*  Jakie problemy, które napotkałeś, spowodowały chęć zbadania x? 

*  Co skłoniło Cię do podjęcia decyzji o poszukiwaniu rozwiązania x? 



*  Co motywowało twoją potrzebę znalezienia rozwiązania dla x? 

*  Co było dla Ciebie największym wyzwaniem? 

*  Jak masz nadzieję, że możemy Ci pomóc? 

*  Co czujesz, że naprawdę potrzebujesz, aby osiągnąć x? 

*  Jakie są twoje ramy czasowe? 

ZNAJDŹ BÓL - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH REAKCJI 

* Jakie problemy mają ludzie, które motywują chęć zakupu Twojego produktu lub usługi? 

* Jaki ból kieruje ich decyzjami? 

* Jakie pytania ujawniłyby ten ból? 

Jak korzystać z tych informacji 

Pierwsza część każdego spotkania sprzedażowego powinna dotyczyć potencjalnego klienta. Będziesz 

potrzebować dobrego zestawu pytań, które pozwolą ci zarówno odkryć ich ból, dowiedzieć się, czego 

potrzebują, jakie są ich priorytety i ramy czasowe. Po podsumowaniu pełnego i pełnego zrozumienia 

ich stanowiska będziesz w najlepszym miejscu do pozycjonowania swojego rozwiązania. Skorzystaj z 

tej sekcji, aby pomóc w stworzeniu ukierunkowanego zestawu pytań konsultacyjnych. Pomyśl o bólu 

potencjalnego klienta i sprzedaj więcej zysków 

69. Dopasowanie oferty sprzedażowej i pozycjonowanie korzyści 

Czym jest propozycja sprzedaży? 

Propozycja sprzedaży to Twoja prezentacja rozwiązania. Rozwiązanie, które potencjalnie rozwiąże 

problemy i potrzeby, które ustaliłeś podczas eksploracyjnej części rozmowy sprzedażowej. Twoja 

propozycja sprzedaży może przybrać formę prezentacji, propozycji, dialogu lub wszystkich trzech. 

Metoda, którą wybierzesz, aby przedstawić swoją propozycję sprzedaży, będzie zależeć od tego, co jest 

najbardziej odpowiednie. 

Co oznacza pozycjonowanie korzyści? 

Pozycjonowanie korzyści polega na nawiązaniu połączenia między tym, co jest ważne dla 

potencjalnego klienta, a tym, co jesteś w stanie spełnić. Pozycjonowanie korzyści polega na tym, aby 

powiedzieć lub pokazać dokładnie, co Twoje rozwiązanie zrobi dla Twojego potencjalnego klienta. 

Korzyści ożywiają rozwiązanie i sprzedają wartość. 

Dlaczego to jest ważne? 

Dostosowanie oferty sprzedaży i pozycjonowanie korzyści to sposób, w jaki upewnisz się, że 

potencjalny klient wykorzysta pełną potencjalną wartość rozwiązania. To o wiele lepsze niż zwykłe 

zapoznawanie się z ogólnymi faktami. Twój potencjalny klient będzie zainteresowany jego potrzebami, 

problemami i ich rozwiązaniem. Będą chcieli poczuć się wyjątkowo. Dostosowanie propozycji i użycie 

ich języka do tego jest bardzo potężnym sposobem na zapewnienie, że trafisz wszystkie właściwe 

przyciski. Im lepsze dopasowanie, tym większa szansa na pozytywną reakcję. 

Twoje wyzwanie 



Aby dostosować ofertę sprzedaży i skutecznie pozycjonować korzyści, musisz przede wszystkim jasno 

określić korzyści płynące z Twojego rozwiązania. Słuchanie i zadawanie właściwych pytań będzie 

istotną częścią tego procesu. Bez posiadania prawidłowych informacji o potrzebach, problemach 

potencjalnego klienta i wartości, niemożliwe będzie dostosowanie Twojej propozycji. Będziesz także 

musiał być elastyczny i być w stanie na różne sposoby komunikować to, co robisz dla ludzi. Nie będziesz 

mógł polegać na standardowej prezentacji sprzedażowej. Każda prezentacja, którą tworzysz, może 

nieznacznie różnić się od poprzedniej. 

Jak dostosować ofertę sprzedaży do każdego indywidualnego klienta? 

*  Podsumuj obecne problemy potencjalnego klienta i pożądane rezultaty. 

*  Używaj ich języka. 

*  Upewnij się, że masz ich pełną zgodę w ich sprawach. 

*  Weź każdą odrębną potrzebę lub grupę potrzeb i połącz z opisem rozwiązania dla nich. Powiedz im 

dokładnie, co możesz zrobić, aby pomóc im osiągnąć to, co najważniejsze. 

*  Projektuj w przyszłość, odnosząc proponowane rozwiązanie do szerszego obrazu. 

*  Podziel się odpowiednimi przykładami tego, jak pomogłeś organizacjom rozwiązać podobne 

problemy i osiągnąć dobry wynik. Upewnij się, że wybierasz przykłady, do których potencjalny klient 

będzie się odnosił. 

*  Stwórz swoje rekomendacje z ufnością. 

CZY MOŻESZ POPRAWIĆ SWOJE PROPOZYCJE SPRZEDAŻY? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

SPECJALNYCH 

* Jak masz tendencję do tworzenia swoich propozycji sprzedaży? 

* Jak dobrze działają? 

* Czy dostosowujesz swoje propozycje sprzedaży? 

* Czy komunikujesz się bardziej o tym, co potencjalny klient otrzyma, niż o tym, co robisz? 

* Co możesz zrobić, aby poprawić swoje propozycje sprzedażowe? 

Jak korzystać z tych informacji 

Po przekazaniu propozycji sprzedaży będziesz chciał dojść do punktu, w którym potencjalny klient 

powie „Tak, chcę robić z tobą interesy”. Jeśli po prezentacji werbalnej uda Ci się dojść do tego punktu 

koncepcyjnie, końcowym etapem będzie propozycja i cena. Jeśli podczas pierwszych rozmów udało Ci 

się ocenić budżety i oczekiwania cenowe, znacznie ułatwi to ustalenie ceny w ostatecznej propozycji. 

Pomyśl o korzyściach i zdobądź biznes 

70. Zaprojektowanie zwycięskiej propozycji 

Czym jest propozycja? 

Propozycja to Twoje podsumowanie tego, co Twój klient dostanie za swoje pieniądze. Zazwyczaj 

propozycję przygotowujesz dopiero po uzyskaniu koncepcyjnej zgody na współpracę z klientem. Może 

to nastąpić po wstępnej wizycie, podczas której zbadasz, jakie są problemy, potrzeby i priorytety 

klienta. Być może zbadałeś również budżety, w których mogliby swobodnie pracować. Twoja 



propozycja może być dostarczona w formie elektronicznej, papierowej lub obu. Co więcej, możesz 

dostarczyć osobiście, co daje kolejną szansę, aby stanąć przed nimi. Twój styl dostawy będzie w dużej 

mierze zależał od indywidualnych oczekiwań klienta oraz charakteru i wartości pracy, którą 

proponujesz. 

Dlaczego to jest ważne? 

Ważne jest, aby Twoja propozycja była dobrze wykonana, ponieważ nawet jeśli potencjalny klient 

zgodził się koncepcyjnie, transakcja nie zostanie sfinalizowana. Twój potencjalny klient może 

wykorzystać tę propozycję do podjęcia ostatecznej decyzji. Mogą zechcieć porównać twoją propozycję 

z innymi. Twoja propozycja pokaże im, jak dobrze wysłuchałeś i zrozumiałeś ich stanowisko i 

wymagania. Reprezentuje Ciebie, Twoją organizację i odsprzedaje potencjalną wartość rozwiązania 

przed ostatecznym zaangażowaniem się w Twoją propozycję. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem może być to, że masz do przygotowania wiele bardzo czasochłonnych propozycji. 

Jeśli w rezultacie twoja propozycja jest spóźniona i brakuje jej w jakikolwiek sposób, ryzykujesz 

przekazanie potencjalnemu klientowi negatywnej wiadomości o twojej wiarygodności lub zdolności do 

spełnienia wymaganych standardów wymaganych w pracy. Twoja propozycja i wszystko, co się z nią 

wiąże, jest odzwierciedleniem Ciebie i tego, co obiecuje Twoja firma. Może zadecydować o 

ostatecznym wyniku lub go złamać. Nigdy nie składaj propozycji dotyczących spekulacji. Zmarnuje twój 

czas i nie będziesz miał wystarczającej ilości informacji, aby dobrze to zrobić. 

Struktura zwycięskiej propozycji 

Dobrym pomysłem jest utworzenie podstawowego szablonu oferty, który obejmuje kluczowe sekcje 

ważne dla Twojej oferty. W razie potrzeby możesz dodać dane indywidualnego klienta. Dzięki temu 

będzie to o wiele łatwiejsze i szybsze. Niektóre elementy Twojej propozycji mogą zostać uznane za 

standardowe. Twoja propozycja będzie musiała zawierać wystarczająco dużo szczegółów, aby klient 

mógł podjąć decyzję. Musi również wyglądać atrakcyjnie oraz być łatwe do odczytania i interpretacji. 

Nagłówki sekcji zawierającesłowo „Twój” sprawi, że będzie wyglądać bardzo osobiście. Kluczowe 

elementy zwycięskiej propozycji będą obejmować: 

*  Wprowadzenie - odnieś się do swojego ostatniego spotkania wraz z przeglądem tego, czego można 

się spodziewać w tej propozycji. 

*  Twoja sytuacja - To jest podsumowanie Twojej sytuacji, co było ważne podczas ostatniego spotkania. 

Używaj ich języka, priorytetów i ram czasowych. 

*  Twoje cele - Punktuj dokładnie to, co ci powiedzieli. 

*  Twoje rozwiązanie - rozwiązanie, które proponujesz, zostało podzielone, aby klient mógł wyraźnie 

zobaczyć wszystkie kluczowe elementy. W tej sekcji możesz zawrzeć standardowe opisy elementów 

Twojej usługi, produktu i proponowanej przez Ciebie metodologii. 

*  Wartość - Upewnij się, że przekazana jest ostateczna wartość każdego elementu rozwiązania. To, co 

w tym jest dla nich najważniejsze. Kupują wyniki, a nie procesy. Właściwe może być odniesienie się do 

oszczędności finansowych lub innych namacalnych rezultatów, z których skorzystają. 

*  Twoja cena - zarys opłat i wszelkie założenia dotyczące cen. Jeśli masz gwarancję ceny, nadszedł czas, 

aby ją uwzględnić. 



*  Twój plan - może zawierać sugerowane cele i ramy czasowe. Kalendarz działań jest użytecznym 

sposobem planowania przyszłości, zakładając, że projekt będzie kontynuowany. 

*  Twój następny krok - w tym miejscu sugerujesz uzgodnione działania następcze. 

*  Sign off - pozytywne oświadczenie dotyczące współpracy w przyszłości. Wskazówki dotyczące 

sukcesu 

Upewnij się, że w pełni rozumiesz sytuację swojego klienta, zanim złożysz swoją propozycję. 

*  Nie rób tego zbyt długo: wystarczą dwie lub trzy strony. 

*  Staraj się, aby język, którego używasz, był prosty i jasny. 

*  Jeśli możesz, zapewnij klientowi wybór opcji. 

*  Jeśli nakreślisz swoją metodologię, zachowaj to ogólnie; zbyt wiele szczegółów i zdradzasz wszystkie 

swoje sekrety. 

*  Zawsze obserwuj siebie - nie zostawiaj tego dłużej niż tydzień. 

JAK DOBRE SĄ TWOJE PROPOZYCJE - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Poświęć trochę czasu, aby dobrze przyjrzeć się standardom własnych propozycji. 

* Jak długo trwa średnio ich ukończenie? 

* Czy wyciągasz je na czas? 

* Ile z nich zamienia się w nowy biznes? Ilu nie? 

* Jak dobrze odzwierciedlają wizerunek, który chcesz przedstawić swoim klientom? 

* Jak możesz wykorzystać dostarczoną strukturę? 

* Czy dbasz o to, aby Twoje propozycje wyglądały na indywidualne i szyte na miarę? 

* Jak możesz ulepszyć projekt swojej propozycji? 

Jak korzystać z tych informacji 

Stwórz prosty system tworzenia zwycięskich propozycji i wykonywania ich na czas. Pomyśl o 

zwycięskiej propozycji i zwiększ swoje prawdopodobieństwo zdobycia biznesu 

71. Kontynuacja i kontynuacja ciągła 

Co to jest kontynuacja? 

Kontynuacja jest przeprowadzana telefonicznie lub e-mailem po nawiązaniu pierwszego kontaktu z 

potencjalnym klientem. Być może trzeba będzie wykonać następujące czynności. 

*  Leady generowane na wydarzeniach networkingowych lub konferencjach. 

*  Leady lub kontakty nawiązane podczas rozmów. 

*  Listy sprzedaży lub poczta bezpośrednia. 

*  Oferty sprzedaży. 

*  Oferty dotyczące Twoich produktów i usług skierowane do Twoich najlepszych klientów. 



*  Badania lub testowanie nowych pomysłów. 

Dlaczego kontynuacja jest ważna? 

Kontynuacja listów handlowych lub korespondencji bezpośredniej może zwiększyć otrzymywaną 

odpowiedź od 20% do 50%. Ogólnie rzecz biorąc, kontynuacja jest niezbędna. Kontynuacja obu działa 

jako przypomnienie i pokazuje, że jesteś zainteresowany. Większość ludzi podziękuje za dalsze 

działania. Innym terminem na kontynuację jest pielęgnowanie. Kontynuując, pielęgnujesz swoich 

potencjalnych klientów. 

Twoje wyzwanie 

Zastanów się, ile czasu zazwyczaj zajmuje Ci w końcu zdobycie biznesu w Twojej branży. Zastanów się, 

czy byś to otrzymał, gdybyś nie był zdyscyplinowany w swoim opiece. Twoim wyzwaniem będzie 

wejście w rutynę wykonywania dalszych czynności. Będzie to wymagało stworzenia systemu i 

utrzymania koncentracji. 

Jak skutecznie kontynuować 

*  Jeśli kontynuacja odbywa się telefonicznie, zawsze pytaj, czy jest to wygodne do rozmowy. 

*  Przypomnij o ostatnim kontakcie. 

*  Wyjaśnij cel swojego połączenia. 

*  Zawsze miej przed sobą pełne dane ostatniego kontaktu. 

*  Uzyskaj właściwe szczegóły. 

*  Użyj ich imienia. 

*  Połącz się z relacją, którą miałeś podczas ostatniego spotkania lub rozmowy. Znajdź jakiś wspólny 

grunt od samego początku. 

*  Bądź zdyscyplinowany i kontynuuj, aż wyciągniesz wnioski. 

*  Nie męcz się - dzwonienie i zostawianie wiadomości każdego dnia nie jest dobrą praktyką. 

*  Lepiej nie prosić tej osoby o oddzwonienie. W ten sposób masz kontrolę nad tym, kiedy spróbujesz 

ponownie. Możesz zostawić wiadomość, że dzwoniłeś, i dowiedzieć się, kiedy najlepiej oddzwonić, aby 

złapać tę osobę. 

*  Utrzymuj aktualny system zarządzania klientami. 

JAK DOBRA JEST TWOJA KONTROLA? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Jak radzisz sobie z monitorowaniem swoich propozycji sprzedaży? 

* Jak radzisz sobie z kontynuacją nawiązanych kontaktów? 

* A leady sprzedażowe – ile „nie” dostajesz, zanim się poddasz? 

* Ile transakcji możesz stracić, jeśli nie będziesz kontynuował? 

* A co z kolejnymi listami sprzedażowymi lub pocztą bezpośrednią, czy kiedykolwiek próbowałeś tego? 

* Jak możesz poprawić swoje działania następcze i kontynuację? 

* Jaki wpływ może to potencjalnie mieć na Twoją firmę? 



Jak korzystać z tych informacji 

Jeśli widzisz wartość kontynuacji i chcesz przetestować wpływ, jaki może to mieć na Twoją firmę, 

wyznacz sobie cele i zadania. 

Pomyśl o kontynuacji i zdobądź biznes, który inni przegapią 

 



72. Ustalanie celów sprzedażowych i marketingowych 

Jaki jest cel? 

Cel jest pisemną deklaracją intencji. Stanowi ważny cel, do którego dążysz. Twoje cele sprzedażowe i 

marketingowe będą obejmować cele finansowe, takie jak przychody, zysk i dochód oraz cele 

niefinansowe, takie jak sprzedane produkty, pozyskani nowi klienci, podpisane umowy, opublikowane 

artykuły, dostarczone rozmowy, wygenerowane leady. Za spisanym celem kryje się więcej 

zaangażowania niż z tym, który pozostaje w twojej głowie jako myśl. Poziom zaangażowania, jakie 

podejmujesz w celu osiągnięcia każdego celu, wpływa na energię potrzebną do jego realizacji. 

Dlaczego cele są ważne? 

Znajomość góry, na którą się wspinasz, i tego, jaki widok ma wyglądać, gdy dotrzesz na szczyt, jest 

ważne, aby pomyśleć o tym, zanim zaczniesz przygotowywać się do wyprawy. Posiadanie celu, do 

którego należy się udać, tworzy kierunek i koncentrację. Jasne cele sprzedażowe i marketingowe, które 

zarówno Ty, jak i Twój zespół tworzycie i do których zobowiązujecie się, są ważnym krokiem do 

udanego planu marketingowego. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie upewnienie się, że cele, które tworzysz, są SMART. SMART to prosty sposób 

na tworzenie celów, które mają dla Ciebie znaczenie. Twoje cele muszą być konkretne, mierzalne, 

osiągalne, istotne i ograniczone w czasie. Jeśli są włochate, nieosiągalne i zupełnie nieistotne dla Twojej 

wizji przyszłości, to tworzenie ich w pierwszej kolejności nie ma sensu. Więc Twoim pierwszym 

wyzwaniem będzie upewnienie się, że Twoje cele zdają test SMART. 

Jak sprawić, by Twoje cele były SMART 

Konkretny 

*  Jaki jest konkretnie cel/zadanie? 

*  Napisz to tak, jakbyś już to osiągnął. 

Wymierny 

*  Skąd będziesz wiedzieć, że osiągnąłeś swój cel? 

*  Co się wydarzy lub będzie się działo? 

*  Jak zmierzysz wyniki? 

Musisz mieć coś namacalnego, co potwierdza twoje wyniki. 

Osiągalny 

*  Czy ten cel jest w zakresie możliwości Twoich lub Twojego zespołu? 

*  Jakie zasoby posiadasz/potrzebujesz, aby to się stało? 

I czy wierzysz, że to możliwe? 

Odpowiedni 

*  Jak ten cel ma związek z twoją wizją firmy? 

Osiągnięty  na czas 



*  Do kiedy chcesz to osiągnąć? 

*  Kiedy można to osiągnąć? 

WYZNACZANIE WŁASNYCH CELÓW SPRZEDAŻY I MARKETINGU - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH 

ODPOWIEDZI 

* Przyjrzyj się swojej wizji biznesowej. 

* Przypomnij sobie niektóre rzeczy, które chcesz osiągnąć dzięki swojemu marketingowi. 

* Stwórz kilka ogólnych celów sprzedażowych i marketingowych, aby wskazać kierunek i 

skoncentrować się na początku. 

* Teraz podziel te szerokie obszary na kilka kluczowych obszarów – przychody ze sprzedaży, 

generowanie nowych klientów, budowanie biznesu z istniejącymi klientami, budowanie profilu, 

marketing w witrynach internetowych. 

* Rozważ cele sprzedażowe i marketingowe, jakie masz dla każdej sekcji. 

* Zapisz je - czy są SMART? 

* Czy możesz podzielić którykolwiek z nich na konkretne cele? 

Umieść te cele w teście SMART 

Cele sprzedażowe 

*  Osiągnięcie całkowitego przychodu w wysokości 250 000 GBP do końca następnego roku 

finansowego. 

*  Osiągnąć zysk na poziomie 70%. 

Nowi Klienci 

*  Dziesięciu nowych klientów wydających 3000 funtów rocznie do grudnia 2007 roku. 

*  Pięciu nowych klientów wydających 300 GBP miesięcznie. 

Istniejący klient 

*  Zachowanie 75% naszej istniejącej bazy klientów. 

*  Zwiększenie wydatków o 50% naszej istniejącej bazy klientów o 10%. 

Budowanie profilu 

*  Zbudować nasz profil w obszarze x poprzez osiągnięcie pięciu publikacji regularnie publikujących 

nasze artykuły. 

*  Osiągnąć trzy nowe strony z plakatami i billboardami. 

*  Stworzyć możliwość pojawienia się w lokalnej telewizji lub radiu przez x rok. 

Marketing internetowy 

*  Aby ukończyć naszą nową witrynę przed x datą. 

*  Aby skonfigurować kampanię reklamową Google przed x datą. 



*  Aby zakończyć nasz pakiet przesyłania do wyszukiwarki przed x datą. 

*  Aby wyszukać linki do naszej witryny o wysokiej jakości do dnia x. 

*  Aby osiągnąć dziesięć wysokiej jakości linków do stron internetowych. 

Jak korzystać z tych informacji 

Po ustaleniu celów będziesz musiał stworzyć proces, który zapewni, że pozostaną one w czołówce 

zarówno dla Ciebie, jak i Twojego zespołu. Możesz mieć je wyświetlane w swoim biurze i omawiać i 

przeglądać na spotkaniach. Będziesz musiał zrobić wszystko, aby utrzymać koncentrację. Cel nie stanie 

się cudem w wyniku jego stworzenia. Jest jak ziarno - aby wyrosło, trzeba je nakarmić i podlać. Aby tak 

się stało, musisz podjąć odpowiednie działania. Myśl o celach i bądź mądry 

73. Opracowanie budżetu 

Czym jest budżet? 

Budżet to szacunkowa kwota wydatków na marketing Twojej firmy w określonym czasie. Budżet to 

kwota wymagana do wsparcia zasobów potrzebnych do osiągnięcia wyznaczonych celów. Twój budżet 

musi zrównoważyć się z szacowanymi danymi dotyczącymi przychodów ze sprzedaży. Musi to być 

kwota, która pomoże w rozwoju Twojej firmy, ale nie doprowadzi Cię do bankructwa. Twój budżet 

marketingowy może być jednym z wielu budżetów, które ustalasz dla swojej firmy. 

Dlaczego to jest ważne? 

Posiadanie budżetu zapewni, że będziesz na bieżąco z zaplanowanymi działaniami marketingowymi. 

Po dokładnym przeanalizowaniu, jakie są najlepsze metody marketingu Twojej firmy i wyznaczeniu 

jasno określonych celów, stworzysz podstawę, na podstawie której możesz tworzyć swój budżet. 

Posiadanie budżetu sprawi, że zatrzymasz się i pomyślisz, kiedy w ciągu roku pojawią się nowe 

możliwości marketingowe. Może się okazać, że będziesz musiał zrezygnować z niektórych reklam w 

późnych godzinach, ponieważ nie mieści się to w Twoim budżecie. Sprawi, że będziesz bardziej ostrożny 

i wnikliwy przy podejmowaniu decyzji o tym, jak wydajesz pieniądze. To dobrze, bo dużo pieniędzy 

można zmarnować na źle zaplanowane, przypadkowe działania marketingowe. 

Twoje wyzwanie 

Twoim największym wyzwaniem będzie dokładne ustalenie budżetu, a następnie trzymanie się go. 

Będziesz musiał poświęcić trochę czasu na ustalenie, jakich zasobów będziesz potrzebować, aby 

zrealizować swoje cele. Tworzenie budżetu nie polega na wybieraniu losowej liczby i trzymaniu się jej, 

ani nie jest tak proste, jak obliczanie, ile wydałeś w zeszłym roku i dodanie 10% na dobry pomiar. 

Jak stworzyć budżet marketingowy 

Twój budżet można utworzyć na kilka sposobów, w zależności od tego, jak dokładny chcesz. Możesz 

oszacować lub obliczyć dokładną liczbę. 

Jak oszacować 

Jeśli prowadzisz działalność od ponad roku i śledzisz wydatki związane z marketingiem, będziesz w 

stanie obliczyć, ile kosztuje pozyskanie jednego nowego klienta lub sprzedaż jednego produktu. 

Wszystko, co musisz zrobić, to zsumować, ile wydałeś i ilu nowych klientów pozyskałeś lub ile 

sprzedałeś jednostek swojego produktu. Kiedy już masz te dwie liczby, po prostu podziel wydatki przez 

nowych klientów lub sprzedane jednostki. To da ci koszt pozyskania jednego klienta lub sprzedaży 

jednej jednostki. Teraz weź cele, które wyznaczyłeś dla pozyskania klienta lub docelowej sprzedaży 



jednostkowej i pomnóż je przez jednostkowy koszt pozyskania. To da ci przybliżone oszacowanie, ile 

możesz potrzebować zainwestować, aby osiągnąć swoje cele na przyszły rok. 

Jak wypracować dokładną liczbę 

Będzie to wymagało pewnych badań z twojej strony. Będziesz musiał dokładnie określić, jakich 

zasobów będziesz potrzebować, aby osiągnąć swoje cele sprzedażowe i marketingowe oraz ile te 

zasoby mogą Cię kosztować. Twoja lista może zawierać wszystkie metody marketingowe, które według 

Ciebie mają największe szanse na uzyskanie największego zwrotu. Gdy już będziesz mieć dokładną 

liczbę, będziesz musiał porównać ją z przychodami, które planujesz osiągnąć w ciągu najbliższych 12 

miesięcy. Twój budżet marketingowy powinien stanowić realistyczny procent kwoty, którą masz 

nadzieję wnieść do firmy. Marketing to wydatek biznesowy, który chociaż podlega odliczeniu od 

podatku, nadal musi zostać poniesiony, aby przyniósł wymierny zwrot. 

OPRACOWANIE BUDŻETU - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Jakie metody marketingowe wybrałeś do wdrożenia? 

* Jaki będzie koszt wykorzystania wybranych metod marketingowych? 

* Jakie zasoby będą potrzebne do wdrożenia tych metod? 

*Co będziesz musiał zainwestować w każdym segmencie, aby osiągnąć swoje cele? 

* Jakiego zwrotu oczekiwałbyś? 

* Jak zmierzysz zwrot z inwestycji? 

Jak korzystać z tych informacji 

Jeśli nie ustawiłeś wcześniej budżetu, może to być ten czas, aby zacząć. Jeśli tak, to być może istnieją 

sposoby na ulepszenie stosowanego procesu. Co powinieneś wydawać? To pytanie, które zadaje sobie 

wiele osób, gdy dopiero zaczynają marketing swojej firmy. Odpowiedź zależy w dużej mierze od tego, 

co planujesz osiągnąć i najlepszej do tego drogi. Jeśli Twoje wydatki marketingowe przynoszą Ci dobry 

zwrot, to jest to inwestycja, a nie tylko wydatek. Im więcej zyskasz, tym więcej będziesz wygodniej 

wydawać.  

Myśl o budżecie i wydawaj mądrze 

74.Planowanie strategii 

Czym jest strategia? 

Twoja strategia to opis tego, w jaki sposób planujesz osiągnąć każdy wyznaczony cel. To Twoja mapa 

dojazdu do wyniku końcowego, do którego się zobowiązałeś. Twoja strategia to sposób, w jaki 

zamierzasz to zrealizować. 

Dlaczego posiadanie strategii jest ważne? 

Poświęcenie czasu na stworzenie strategii zapewni, że pomyślisz i zaplanujesz swoją drogę naprzód. 

Jeśli tego nie zrobisz, wszystko, co będziesz miał, to zestaw celów i brak metodologii. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem jest pozostawienie sobie czasu na pracę nad swoim biznesem, a nie na jego pracę. 

Zawsze będzie coś pilnego i ważnego do zrobienia. Planowanie strategii nie jest pilnym, ale niezwykle 



ważnym zadaniem, na które musisz przeznaczyć czas. Będziesz musiał przestać robić, zacząć myśleć i 

planować. 

Jak stworzyć strategię 

Będziesz potrzebować strategii dla każdego z Twoich celów marketingowych. 

Przykład 1 – Zbuduj silny profil w regionie Doliny Tamizy 

Każdy mini cel będzie wymagał własnej strategii i będzie musiał być podzielone na plan ścieżki 

krytycznej. 

                    3                     6                   9                    12 

TERAZ -> miesiące -> miesiące -> miesiące -> miesiące 

                   ......               .......              .......              ...... 

Narysuj linię, która reprezentuje czas potrzebny do osiągnięcia celu. Podziel ten okres na odpowiednie 

sekcje. Stwórz konkretny cel dla każdej sekcji czasu (są to etapy prowadzące do ostatecznego celu). Dla 

każdego celu w każdej sekcji musisz sprawdzić następujące elementy: 

*  Co musi się wydarzyć, aby osiągnąć ten cel? 

* Co musisz osiągnąć, zanim będziesz mógł iść dalej? 

*  Co musi się stać do kiedy? 

*  Jak długo to potrwa? 

*  Jakich zasobów potrzebujesz? 

*  Jakie masz zasoby? 

Teraz zaplanuj swoje kroki w ich krytycznej kolejności. 

Przykład 2 - Stworzenie możliwości przemawiania na jednym wydarzeniu networkingowym w miesiącu 

*  Zbadaj różne wydarzenia networkingowe. 

*  Sprawdź dopasowanie z idealnymi klientami docelowymi. 

*  Dowiedz się o możliwościach wypowiadania się, wymaganiach i dostępnych slotach. 

*  Odwiedzaj wydarzenia jako gość. 

*  Skróć listę najlepszych. 

*  Stwórz krótki zestaw gorących tematów, które spodobają się publiczności. 

*  Skontaktuj się z organizatorami ze swoją ofertą. 

*  Zaplanuj kalendarz. 

*  Stwórz przemowę i wszelkie wspierające materiały promocyjne. 

Trzeba to zrobić dla każdego z celów sprzedażowych i marketingowych. Kiedy skończysz, będziesz miał 

pełną strategię sukcesu. Znacznie łatwiej będzie zaplanować nadchodzące dni i miesiące, gdy będziesz 

dokładnie wiedzieć, co musisz zrobić, aby tak się stało. 



 

TWOJA STRATEGIA - LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

Poniższe pytania pomogą Ci zaplanować własną strategię. 

* Jak zamierzasz rozwijać każdy element swojego planu? 

* Jaka jest ścieżka krytyczna dla każdego z wyznaczonych celów? 

* Jakie są kamienie milowe i terminy? 

* Jakie są kroki? 

* Co wymaga konfiguracji? 

* Jakie są priorytety? 

* Jakie konkretne działania praktyczne należy podjąć, aby tak się stało? 

* Przez kogo i do kiedy? 

* Jak będziesz monitorować, oceniać i weryfikować swoją strategię? 

Jak korzystać z tych informacji 

Poświęć trochę czasu na zaplanowanie strategii marketingowej. Zaangażuj swój zespół w jego 

tworzenie. Pamiętaj, ludzie wspierają to, co pomagają tworzyć.  

Myśl o strategii i pracuj nad swoim biznesem nie tylko w nim 

75. Pisanie planu marketingowego 

Aby ukończyć swój plan marketingowy, będziesz musiał odwołać się do wszelkich notatek, które 

mogłeś poczynić podczas pracy z poszczególnymi sekcjami. 

Dlaczego ważne jest, aby mieć spisany plan? 

To Twoja okazja, aby zebrać wszystkie myśli i pomysły, które miałeś na temat marketingu biznesowego. 

Napisanie tego planu zmusi cię do wyjaśnienia i wyartykułowania tych myśli. Twój plan opowie historię 

o Twojej firmie i będzie dowodem na wszystkie staranne przemyślenia, które w niego włożyłeś. 

Będziesz mógł korzystać z tego planu, aby pozostać skoncentrowanym i na dobrej drodze. Napisanie 

planu tworzy coś namacalnego, do czego się zobowiązałeś. To będzie twój plan sukcesu. 

Jak korzystać z tych informacji 

To nie jest plan odciśnięty w kamieniu, musi być płynny – poruszający się i dostosowujący się do 

sposobu, w jaki Twoja firma i rynek rosną i rozwijają się. Twój plan marketingowy zapewnia strukturę, 

a strategia, po wdrożeniu, daje informację zwrotną. 

Pomyśl o planie marketingowym i uzyskaj wyniki 



76. Ułatwienie ludziom kupowania od Ciebie 

Idealnie byłoby, gdyby wszyscy w Twojej firmie, wszystko, co robi Twoja firma, wszystko, za czym się 

opowiadasz, zapewniało przyjemne, przyjemne i łatwe doświadczenie dla Twojego klienta. 

Dlaczego to jest ważne? 

Wszyscy są zajęci, a rosnąca presja, jaką niesie ze sobą nowa technologia, oznacza, że wszystko jest 

oczekiwane szybciej i szybciej. Jeśli coś nie trafia między oczy w ciągu pierwszych kilku sekund 

kontaktu, wielu po prostu nie chce podejmować wysiłku, aby bardziej zrozumieć, docenić i 

wykorzystać. Natychmiastowa, pozytywna komunikacja jest niezbędna w każdej branży. Im łatwiej jest 

robić interesy z tobą, tym więcej interesów najprawdopodobniej zrobisz. Im trudniejsze, tym więcej 

ryzykujesz utraty. Więc jak łatwo i jak fajnie jest robić z tobą interesy? 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie zachowanie takiego spojrzenia na swój biznes, które pozwoli Ci widzieć go 

oczami klientów. Łatwo jest tak pochłonąć się szczegółami codziennego prowadzenia firmy, że 

zrobienie kroku wstecz staje się trudne. Musisz ciągle zadawać pytanie „Jak możemy jeszcze bardziej 

ułatwić ludziom kupowanie u nas?” 

Jak ułatwić kupowanie 

*  Upewnij się, że jest oczywiste, co sprzedajesz - wiesz, ale czy Twoi klienci? 

*  Upewnij się, że osoby sprzedające Twoje produkty lub usługi znają i potrafią przekazywać wartość 

Twoich produktów i usług. 

*  Używaj przyjaznego dla klienta języka – uważaj na żargon i zbyt wiele szczegółów. 

*  Unikaj dawania swoim klientom zbyt dużego wyboru, może to być przytłaczające. 

Miej wyraźne oznakowanie wewnątrz i na zewnątrz firmy. 

*  Ogranicz papierkową robotę do minimum. 

*  Skróć kroki w procesie sprzedaży. 

*  Zaprojektuj stronę internetową, która jest łatwa w nawigacji. 

*  Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do podejmowania 

decyzji zakupowych. 

*  Upewnij się, że wszystkie Twoje materiały promocyjne zawierają pełne i oczywiste dane kontaktowe. 

*  Jeśli wysyłasz mapy lokalizacji potencjalnych klientów, upewnij się, że są one łatwe do odczytania i 

śledzenia. 

*  Informuj swoich klientów w prosty i przejrzysty sposób. 

CZY KUPIĆ U CIEBIE JEST ŁATWO? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Czy rynek docelowy może łatwo dowiedzieć się, czym się zajmujesz? 

* Nazwa Twojej firmy - czy jest niezapomniana; czy potencjalni klienci mogą łatwo nawiązać jasne 

skojarzenie z oferowanymi przez Ciebie usługami? 

* Jak łatwo jest ludziom dowiedzieć się, gdzie jesteś? 



* Jeśli masz witrynę internetową, czy jest ona atrakcyjna? 

* Jak łatwo jest ludziom uzyskać potrzebne informacje i nawiązać z Tobą kontakt? 

* Czy konieczna jest jakakolwiek edukacja klienta dotycząca kupowania i używania Twoich produktów? 

Jeśli tak, to jak łatwo to zrozumieć? 

* A co ze strukturą spotkań i spotkań z Twoimi klientami – czy łatwo jest ludziom zobaczyć, jakie 

korzyści mogą odnieść z relacji z Tobą? 

* A co z Twoimi propozycjami biznesowymi? Jak wyglądają - czy są atrakcyjne? Czy klientowi łatwo 

przyswaja informacje? 

* A co z adresem e-mail lub adresem strony internetowej. Czy łatwo to zapada w pamięć? 

Jak korzystać z tych informacji 

Przejrzyj każdy proces komunikacji biznesowej i zakupu, który skonfigurowałeś dla swoich klientów. 

Sprawdź je z pozycji faktycznie bycia klientem. Zanotuj swoje pełne doświadczenie od początku do 

końca. Ucz się na tej podstawie i wprowadzaj zmiany, których potrzebujesz, aby ułatwić im zakupy. 

Pomyśl o ułatwieniu zakupów i zwiększeniu sprzedaży 

77. Zadowolenie klientów 

Dlaczego to jest ważne? 

Jeśli Twoi klienci są zadowoleni z Ciebie i świadczonych przez Ciebie usług, pozostaną lojalni i będą 

kupować od Ciebie. Będziesz pierwszy na liście dostawców. Chętnie zarekomendują lub przekażą Twoje 

usługi innym. Im szczęśliwszy możesz zatrzymać swoich klientów, tym większe prawdopodobieństwo, 

że będą kupować od Ciebie więcej. Jest też mniej prawdopodobne, że przestaną kupować od Ciebie 

bez bardzo ważnego powodu. Podwyżki cen w mniejszym stopniu wpłyną na zadowolonych klientów, 

ponieważ doceniają wartość, którą otrzymują od Ciebie. 

Twoje wyzwanie 

Kiedy dokonujesz pierwszej sprzedaży, możesz dołożyć szczególnych starań, aby przekazać klientowi 

wartość, jaką otrzymuje. Ten dodatkowy szczególny wysiłek może się skończyć, gdy ta osoba zostanie 

długoterminowym klientem, przy założeniu, że wie o wartości, którą otrzyma i może otrzymać od 

Ciebie. Może tak nie być. Potrzeby i pragnienia ludzi zmieniają się, zapominają, konkurencja oferuje im 

inne opcje, zmieniają zdanie i mogą mieć wyrzuty sumienia kupującego. Twoim wyzwaniem będzie 

upewnienie się, że Twoi klienci są zadowoleni z Twojej firmy, niezależnie od tego, czy kupują, czy nie. 

Jak zadowolić klientów? 

Zadowolenie klientów wymaga długoterminowej strategii komunikacji, która obejmuje niektóre z 

działań opisanych w poprzednich rozdziałach. Oto kilka dodatkowych szybkich i łatwych wskazówek 

dotyczących sukcesu. 

* Zawsze dziękuj im za ich interesy. 

* Pamiętaj o nich coś osobistego. 

*  Postaraj się zapamiętać ich imię. 

*  Rozdaj pomysły i pomoc. 



*  Od czasu do czasu zrób dla nich coś wyjątkowego - wyślij im odpowiedni artykuł, który odnosi się do 

ich działalności, książkę, która Twoim zdaniem pomoże im z czymś, z czym zmagają się, informacje o 

niektórych urządzeniach lub obiektach, których szukają. 

*  Zapamiętaj urodziny swoich najlepszych klientów - ustaw swój kalendarz tak, aby przypominał Ci i 

zadzwoń do nich w dniu urodzin. 

*  Wyślij kartki świąteczne i w inne specjalne dni. 

*  Przypomnij swoim klientom o mądrej decyzji, którą podjęli kupując od Ciebie, wzmacniając wartość, 

jaką otrzymują po sprzedaży. 

*  Upewnij się, że utrzymujesz otwarte kanały komunikacji między tobą a twoją bazą klientów i 

regularnie proś ich o opinie. 

*  Informuj ich o nowych produktach i usługach oraz wszelkich zmianach w Twojej działalności, które 

mogą na nie wpłynąć. 

CZY TWOI KLIENCI SĄ ZADOWOLENI? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Jak mierzysz poziom zadowolenia Twoich klientów? 

* Ilu masz nieaktywnych klientów? 

* Ilu klientów przestało od Ciebie kupować? 

* Jak z roku na rok otrzymujesz informacje zwrotne od klientów? 

* W jaki sposób zapewniasz, że Twoi klienci pamiętają wartość, jaką otrzymują od Ciebie po dokonaniu 

pierwszego zakupu? 

* Ile nazw Twoich klientów pamiętasz? 

* Co możesz wysłać pocztą do swoich wyjątkowych klientów, aby ich zaskoczyć i zachwycić? 

Jak korzystać z tych informacji 

Kiedy pracuję z klientem, zaczynam zauważać artykuły w gazetach lub magazynach, które są dla niego 

istotne. Wszystko, co robię, to kseruję go i umieszczam w poście z krótką notatką. Jestem pewien, że 

to sprawia, że się uśmiechają. Jednym z powodów, dla których napisałem tę książkę, było to, aby dać 

moim klientom coś wartościowego, co sprawi, że będą szczęśliwie o mnie myśleć, a jednocześnie będą 

mieli dobre pomysły. Istnieje wiele sposobów wykorzystania tych informacji. Zacznij myśleć o tym, jak 

możesz zwiększyć poziom zadowolenia swoich klientów i obserwuj, jak Twój biznes rośnie wprost 

proporcjonalnie. 

Pomyśl o szczęściu klienta i rozwijaj się 

78. Pozytywne postępowanie z reklamacjami 

Co to jest skarga? 

Reklamacja jest wyrazem niezadowolenia klienta. Łatwo odciągnąć klientów, jeśli ich skargi zostaną 

zignorowane lub źle rozpatrzone. Reklamacja to oświadczenie o niespełnionych oczekiwaniach. 

Reklamacja może być prezentem, jeśli zdecydujesz się na to w ten sposób. 

Dlaczego otrzymywanie skarg jest ważne? 



Twoi klienci i klienci mają dwie opcje, gdy czują się niezadowoleni. Mogą porozmawiać lub po prostu 

odejść. Jeśli po prostu odejdą, nie masz możliwości rozwiązania problemu, nawet nie wiesz, co to jest. 

Wiele osób nie narzeka, mimo że są z czegoś niezadowoleni. Ich powody mogą obejmować to, że nie 

chcą nikomu niepokoić lub powodować zamieszania, ryzykować konfrontację lub po prostu nie wiedzą, 

jak to zrobić. Zapewne zgłoszą skargę tylko innym osobom, co piąta osoba mówi do 20 innym. Jedna 

skarga może bardzo szybko przerodzić się w negatywny marketing. Jeśli zostaniesz poinformowany o 

skardze, będziesz miał okazję dowiedzieć się o swojej firmie, zatrzymać klienta, który złożył skargę, i 

upewnić się, że opinie, które następnie przekazują innym, są pozytywne. Jeśli Twoi klienci mają odwagę 

złożyć skargę, masz szansę przeprosić i naprawić to. Niektóre relacje z klientami mogą być silniejsze w 

wyniku prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. Możesz pokazać swoim klientom, jak bardzo zależy Ci 

na zapewnieniu im usług, na które zasługują. Reklamacje mogą być jedną z najlepszych form informacji 

zwrotnej. Mogą Ci powiedzieć, jak ulepszyć Twój produkt i usługę. Ta ciągła poprawa jest niezbędna 

dla każdego biznesu, który chce utrzymać i zwiększyć swój udział w rynku. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie stworzenie w Twojej firmie atmosfery, która zachęci klientów do 

narzekania, jeśli czują, że ich oczekiwania nie zostały spełnione. Będziesz potrzebować systemu do ich 

obsługi, który natychmiast zapewni czynnik dobrego samopoczucia. Ty i Twój zespół musicie słuchać i 

wprowadzać swoje wartości w życie – dostarczając dokładnie to, co obiecujesz. W obliczu reklamacji 

Ty i Twój zespół będziecie musieli przypomnieć sobie życiową wartość dobrego klienta. Twój zespół 

będzie musiał przejść szkolenie w zakresie rozpatrywania skarg i otrzymać uprawnienia do jak 

najszybszego udzielania odpowiedzi i rozwiązań. Z reklamacji należy wyciągnąć wnioski i wprowadzić 

odpowiednie zmiany, które zapobiegną ich powtarzaniu się. Twoim ostatecznym celem musi być 

zmniejszenie liczby skarg, które otrzymujesz. Jak pozytywnie zajmować się reklamacjami 

*  Słuchaj, dokładnie zrozum, z czego klient jest niezadowolony i przeproś. 

*  Zaproponuj rozwiązanie, które daje klientowi więcej niż oczekuje i wywołuje uśmiech na jego twarzy. 

Przykłady 

Jeśli klient jedzący posiłek w restauracji narzeka na danie główne, zaproponuj mu zamiennik i darmową 

butelkę wina, aby zrekompensować mu rozczarowanie. Jeśli klient skarży się na spóźnioną dostawę 

zamówionej paczki, podziękuj mu za opinię, nie pobieraj opłat za dostawę i zaoferuj bezpłatną dostawę 

przy następnym zamówieniu z Tobą. Są to małe dodatki, które sprawiają, że ludzie uśmiechają się ze 

zdziwienia i są to rzeczy, którymi chętniej dzielą się z innymi, zapominając, że skarga kiedykolwiek się 

zdarzyła. Napisz do klienta list z przeprosinami lub, jeszcze lepiej, jako dyrektor firmy zadzwoń do niego 

osobiście. Niedawno pojawiła się historia o kliencie, który skarżył się na problem z lotem 

zarezerwowanym przez Virgin Atlantic. Doznał szoku, gdy sam Richard Branson zadzwonił, 

przepraszając za problemy i zadał pytanie: „Co możemy dla ciebie zrobić, aby zapewnić ci dobre 

samopoczucie?” W rezultacie uzyskano awans do pierwszej klasy z wolnym miejscem na Gość. Dzień 

klienta nagle się poprawił. Pozwól klientowi wyrazić negatywne emocje, jakie mógł mieć w związku ze 

skargą, nie odbierając jej osobiście. Pamiętaj, na co narzekają , na usługę nie n Ciebie. Zadawaj pytania, 

aby wyjaśnić swoje zrozumienie problemu i rób notatki. Gdy klient poczuje się wysłuchany, będziesz 

mógł wyrazić uznanie dla jego uczuć i przeprosić. Oto kilka słów, dzięki którym klient poczuje, że jego 

frustracje są zrozumiałe. 

„Doceniam, że musiało to być dla ciebie bardzo frustrujące. Przepraszamy za związane z tym 

niedogodności. Chcielibyśmy mieć możliwość natychmiastowego rozwiązania tego problemu”.  



Daj swojemu klientowi wybór rozwiązań. Da to klientowi poczucie odzyskania kontroli, które często 

jest stracone, gdy coś pójdzie nie tak z jego zamówieniem. Upewnij się, że Ty i Twój zespół prowadzicie 

rejestr skarg. Rejestr reklamacji powinien zawierać: datę, dane klienta, szczegóły reklamacji, przyczynę, 

dostarczone rozwiązanie oraz - co najważniejsze - zmiany systemowe zapewniające brak ponownego 

rozpatrzenia reklamacji. 

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Jak Twoja firma zajmuje się reklamacjami? 

* Jakiego rodzaju skargi masz tendencję do otrzymywania? 

* Czy są jakieś motywy lub wzory? 

* Czego dowiedziałeś się o tym, jak ulepszyć swój produkt lub usługę ze skarg, które miałeś? 

* Jak możesz ułatwić klientom wyrażanie swojego niezadowolenia, jeśli to odczuwają? 

* Jak rejestrować informacje dotyczące reklamacji klienta? 

Jak korzystać z tych informacji 

Każda firma od czasu do czasu doświadcza niezadowolenia klientów. Nikt nie jest idealny. Błędy się 

zdarzają. Jeśli ty i twój zespół postrzegacie skargi, które otrzymujecie jako prezenty, zróbcie wszystko, 

co możliwe, aby się z nich uczyć, utrzymuj pozytywne relacje z klientami, którzy rozmawiają, możesz 

tylko iść do przodu. Pomyśl o reklamacji jako darze nauki 

79. Motywowanie swojego zespołu 

Czym jest zmotywowany zespół? 

To zespół, który ma niezmienną energię, entuzjazm i koncentrację, aby coś się wydarzyło. Dzielą się 

wizją przyszłości, która ich inspiruje. Są zaangażowani w osiąganie celów zespołowych. Czują się 

ważnymi i cenionymi członkami zespołu. Zbierają się razem i czują się dobrze z tym, co robią każdego 

dnia. Czują się podekscytowani, że mogą być częścią czegoś, co się rozwija i rozwija. 

Dlaczego to jest ważne? 

Energia i entuzjazm Twojego zespołu mają kluczowe znaczenie dla Twojej produktywności i doskonałej 

obsługi klienta. Zespół, który czuje się zmotywowany, da więcej i więcej osiągnie. Ich energia jest 

paliwem potrzebnym, by iść naprzód. Twój biznes jest tak dobry, jak ludzie, którzy w nim działają. W 

wielu przypadkach twoi ludzie są twoją firmą. Im lepiej się czują, tym większe prawdopodobieństwo, 

że będą wydajni, skuteczni i twórczy. W Twoim interesie jest upewnienie się, że zrobisz wszystko, co w 

Twojej mocy, aby podtrzymać ich motywację i zaangażowanie. Ludzie będą pracować ciężej i okazywać 

większą lojalność, gdy poczują się docenieni i docenieni za swój wkład. 

Twoje wyzwanie 

Łatwo jest przyjąć swój zespół za pewnik i oczekiwać, że wykona on swoją pracę, ponieważ płacisz mu 

za to. Każdy zespół będzie musiał inspirować się swoim liderem. Wręczenie premii świątecznej jest 

miłym gestem, ale nie wystarcza do podtrzymania motywacji na dłuższą metę. Twój zespół będzie miał 

wpływ na sposób, w jaki komunikujesz mu swoje oczekiwania. Twoim wyzwaniem będzie 

zastanowienie się, co możesz zrobić, aby stworzyć atmosferę zespołu, w której przyjemnie jest być 

częścią. Jak zmotywować swój zespół 

*  Poświęć czas na przekazanie im swojej wizji biznesu. 



*  Podkreśl znaczenie ich roli. 

*  Zaangażuj zespół w proces planowania – pamiętaj, że ludzie wspierają to, co pomagają tworzyć. 

*  Pomóż im ustalić sensowne cele i zadania. 

*  Chwal ich ciężką pracę i osiągnięcia. 

*  Organizuj regularne krótkie spotkania, na których można się skupić i docenić sukces. 

*  Rozpoznawaj i nagradzaj wyniki. 

*  Daj okazję do zdrowej rywalizacji. 

*  Regularnie dziękuj poszczególnym osobom za ich wkład. 

*  Uśmiechnij się. 

*  Organizuj okazjonalne spotkania towarzyskie i baw się dobrze. 

*  Zapewnij możliwości uczenia się. 

*  Opieka. 

JAK ZMOTYWOWANY JEST TWÓJ ZESPÓŁ? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Jak oceniasz poziom motywacji swojego zespołu? 

* Skąd wiesz, kiedy są zmotywowani? Co zauważasz? 

* Skąd wiesz, kiedy są zdemotywowani? 

* Jaki wpływ na Twoje miesięczne wyniki ma motywacja Twojego zespołu? 

* Co możesz zrobić inaczej, aby dodać iskry energii i entuzjazmowi zespołu? 

* A co powiesz na zorganizowanie dnia zespołowego lub wieczornego wyjścia? Co mogłeś zrobić? 

Jak korzystać z tych informacji 

Jako właściciel firmy możesz być naturalnym liderem zespołu. Bądź świadomy wpływu swojego stylu 

przywództwa na zespół. Czy Twoje zachowanie jest inspirujące, czy nie? Masz wpływ na różne poziomy 

motywacji swojego zespołu i możesz wiele zrobić, aby coś zmienić. Pomyśl o zespole i wykorzystaj jego 

moc i energię 



80. Prowadzenie ewidencji klientów 

Co to jest rekord klienta? 

Rekordy klientów zawierają ważne informacje niezbędne do utrzymywania stałych relacji z klientami. 

Rejestry te będą zawierać pełne imię i nazwisko klienta, nazwę firmy, adres, telefon, telefon 

komórkowy, faks, e-mail, stronę internetową, datę urodzin, informacje biznesowe, historię 

pracy/klienta, próbki pracy, dane osobowe (w stosownych przypadkach) i schematy wydatków. 

Rekordy klientów mogą być przechowywane w bazie danych lub relacji z klientem w systemie 

zarządzania (CRM). Na rynku istnieje obecnie wiele dobrych systemów CRM, które pozwolą Ci 

przechowywać, uzyskiwać dostęp i zarządzać swoimi kontaktami oraz komunikować się z tymi 

klientami. 

Dlaczego to jest ważne? 

Twoi klienci to Twoja firma. Twoi obecni klienci tworzą podstawę, z której możesz się rozwijać. Twoje 

perspektywy to Twoja przyszłość. Jedynym sposobem na zbudowanie relacji z tymi ludźmi jest 

komunikowanie się z nimi. Jeśli masz to robić skutecznie, będziesz potrzebować systemu. Każdy system 

zaczyna się od rekordów klientów. Nazwiska zapisane na skrawkach papieru, trzymane w głowie lub 

zawarte w skrzynce odbiorczej nie są skutecznym sposobem zarządzania bazą danych. Operacja w ten 

sposób może być niezwykle czasochłonna, a skończy się to nieustanną pogonią za ogonem. Jeśli 

posiadasz pełną i szczegółową dokumentację klienta, będziesz w stanie lepiej zrozumieć swój biznes. 

Będziesz mógł analizować wzorce wydatków i obserwować trendy. Informacje te mogą pomóc w 

podejmowaniu przyszłych decyzji biznesowych i działań marketingowych. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie po pierwsze wybór i konfiguracja bazy danych klientów lub systemu CRM, 

który odpowiada Twoim potrzebom, a po drugie utrzymanie dyscypliny wymaganej do 

przechwytywania, przechowywania i aktualizowania danych klientów. 

Jak uzyskać dane klienta 

W zależności od tego, jak zwykle przyjmujesz zamówienia klientów, musisz upewnić się, że Ty i Twój 

zespół opracujecie łatwy sposób uzyskiwania wszystkich potrzebnych informacji w tym samym czasie. 

Kiedy dana osoba staje się nowym klientem, oczekuje, że zostanie zapytana o jej dane. Podjęli decyzję 

o zakupie i prawdopodobnie w tym momencie aby poczuć największą więź. Mogą być zainteresowani 

potencjalną wartością bycia informowanym, wspieranym i kontaktowanym przez firmę, z którą właśnie 

prowadzili interesy. 

*  Zapytaj o pełne dane klienta w punkcie sprzedaży. 

* Nabierz nawyku robienia tego i tworzenia systemu, który działa i nie zajmuje klientowi zbyt wiele 

czasu. 

*  Jeśli możesz, weź dane elektroniczne - jeśli nie, pisz wielkimi literami. 

*  Upewnij się, że podajesz im dobry powód do zabrania ich danych. 

*  Upewnij się, że wszystko jest napisane poprawnie. 

*  Upewnij się, że Twoi klienci dzwonią co najmniej raz w roku, a ich dane są aktualizowane. To kolejna 

cenna okazja do komunikacji. 



*  Upewnij się, że ktokolwiek jest odpowiedzialny za aktualizowanie dokumentacji klienta, robi to 

religijnie. O wiele łatwiej jest robić to z dnia na dzień, niż zostawiać to, pozwolić mu się nagromadzić i 

ryzykować utratę informacji. 

JAK DOBRE SĄ REKORDY KLIENTÓW? - LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Jak prowadzisz ewidencję klientów? 

* Czy system, którego używasz, jest przyjazny dla użytkownika? 

* Jak aktualne są Twoje aktualne dane? 

* Czy Twoje dane zawierają wszystkie potrzebne informacje? 

* Jakich dodatkowych informacji potrzebujesz? 

* Jak często Twoje dane są aktualizowane? 

* Co możesz zrobić, aby poprawić prowadzenie ewidencji klientów? 

Jak korzystać z tych informacji 

Każdy klient, którego pozyskasz, ma wartość na całe życie. Ta życiowa wartość zostanie spełniona tylko 

wtedy, gdy będą szczęśliwi, zadowoleni i będą się z nimi komunikować. Wykorzystaj te informacje, aby 

skłonić do rzetelnej oceny obecnego systemu ewidencji klientów. Zrób wszystko, aby Twój system 

działał w najlepszy możliwy sposób. Pomyśl o rekordach klientów i ułatw sobie stały kontakt 

81. Budowanie listy mailingowej opt-in 

Co to jest lista mailingowa opt-in? 

Lista opt-in to lista kontaktów, które zbudowałeś samodzielnie. Zawierać będzie nazwiska, adresy i 

dane kontaktowe osób, które wyraziły zgodę lub poprosiły o kontakt z Tobą. Będą to osoby, które 

zaznaczyły pole w jednym z formularzy na Twojej stronie, mówiąc, że chciałyby otrzymywać bezpłatny 

comiesięczny biuletyn, bezpłatny raport, regularne aktualizacje produktów lub specjalną promocję. 

Być może wręczyli ci wizytówkę na spotkaniu networkingowym i poprosili o otrzymanie twoich 

informacji. 

Dlaczego to jest ważne? 

Tworzenie własnej listy ma kilka zalet. Będziesz wiedział, że każde nazwisko, które masz na tej liście, to 

ktoś, kto udowodnił, że jest zainteresowany tym, co robisz. Kiedy się z nimi komunikujesz, chętniej 

zwracają uwagę na to, co im wysyłasz, ponieważ o to prosili. Możesz mieć również pewność, że 

nazwiska, adresy i numery telefonów są aktualne. Jeśli ktoś podniósł rękę i powiedział „Tak, chcę się z 

tobą skontaktować”, jest o krok bliżej do zostania twoim klientem. O wiele bardziej opłacalne jest 

komunikowanie się z listą osób, które są potencjalnie głodne tego, co oferujesz, niż robienie tego 

samego z tymi, o których podejrzewasz, że mogą być zainteresowani. Kupowanie lub wynajmowanie 

list mailingowych lub list mailingowych może oznaczać, że duża część Twojej poczty trafia do kosza, a 

Twoje wiadomości stają się irytującym spamem. To straszna strata czasu, pieniędzy i wysiłku. 

Stworzenie własnej listy opt-in pozwoli na lepsze ukierunkowanie marketingu. 

Twoje wyzwanie 

Twoim wyzwaniem będzie umieszczenie odpowiedniej przynęty przed właściwymi osobami, aby 

zachęcić ich do wpisania się na listę. Ludzie powiedzą „tak” tylko wtedy, gdy sądzą, że w rezultacie 

dostaną coś wartościowego. Najpierw musisz dowiedzieć się, gdzie znajdują się osoby, które mogą być 



zainteresowane Twoim produktem lub usługą. Po drugie, zastanów się, co przyciągnęłoby ich do ciebie. 

Po trzecie idź na ryby ze swoją smaczną przynętą. Stworzenie listy opt-in pełnej właściwych osób będzie 

wymagało przemyślanej i starannie zaplanowanej strategii. 

Jak stworzyć swoją listę 

*  Daj ludziom przekonujący powód do powiedzenia „chcę więcej”. 

*  Utwórz bezpłatny raport, zaoferuj darmową próbkę, bezpłatny newsletter, bezpłatną kontrolę 

zdrowia, bezpłatną konsultację związaną z Twoją usługą, która jest dokładnie tym, czego ludzie 

potrzebują. 

Oto kilka przykładów 

Dietetyk oferuje bezpłatny raport zatytułowany „Jak poczuć się super naładowanym” wraz z 

bezpłatnym raportem zdrowotnym. 

Konsultant finansowy oferuje bezpłatny raport zatytułowany „Jak pozyskać finansowanie dla swojego 

przedsięwzięcia biznesowego” oraz bezpłatną ocenę finansową. 

Firma zajmująca się nieruchomościami oferuje bezpłatne comiesięczne informacje o branży 

nieruchomości, zawierające wskazówki i porady dotyczące kupna i sprzedaży. 

Profesjonalne stowarzyszenie oferuje bezpłatny biuletyn, który zawiera cenne i aktualne dane z badań 

rynkowych i biznesowych. 

*  Opracuj tytuł swojego biuletynu lub bezpłatnego raportu, który obiecuje korzyści i sugeruje ważne 

informacje. Następnie możesz użyć tego wraz z wiadomością, prosząc zainteresowane osoby o 

odpowiedź. Tytuł powinien sprzedawać wartość i motywować do działania. Oto dwa przykłady 

komunikatów do generowania leadów,  używanych w Marketingco. 

Potrzebujesz bardziej spójnego napływu nowych klientów? 

Pobierz bezpłatny raport już teraz. Dziewięć kroków do stworzenia skutecznego systemu sprzedaży i 

marketingu dla Twojej firmy. Pobierz kopię z naszej strony internetowej www.marketingco.biz 

Lub 

Czy chcesz mieć stały dopływ pomysłów marketingowych? 

Otrzymuj nasz bezpłatny comiesięczny biuletyn „Sukces marketingowy”. Zarejestruj się na naszej 

stronie www.marketingco.biz 

*  Będziesz musiał umieścić te wiadomości typu lead generation w miejscach, w których 

najprawdopodobniej będzie Twój „głodny tłum”. Dowiedz się, gdzie odwiedza, bierze udział i czyta 

Twój docelowy klient. 

*  Zrób listę najlepszych miejsc do opublikowania wiadomości. Mogą to być biuletyny i czasopisma 

stowarzyszeń zawodowych, strony internetowe grup sieciowych, fora klubów biznesu, czaty, 

internetowe grupy dyskusyjne, gazety i czasopisma specjalistyczne, reklamy Google, drobne ogłoszenia 

w ukierunkowanych bezpłatnych e-zinach biznesowych. 

*  Niektóre kluby lub grupy biznesowe pozwalają członkom na składanie specjalnych ofert 

członkowskich. To dobra okazja do promocji swojej bezpłatnej oferty. 



*  Możesz zaoferować bezpłatną wskazówkę do e-zina skierowanego do Twojego rynku w zamian za 

promowanie bezpłatnego biuletynu lub raportu. 

*  Możesz oferować bezpłatne pomysły i porady każdemu, kto zadaje pytania dotyczące Twojej 

dziedziny wiedzy na internetowych forach dyskusyjnych. 

*  Możesz promować swój bezpłatny biuletyn i bezpłatne raporty w swojej witrynie. 

TWORZENIE WŁASNEJ LISTY - SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Co możesz zaoferować jako przynętę, aby przyciągnąć głodny tłum i stać się częścią Twojej listy? 

* Co wiesz, czym interesuje się twój głodny tłum? 

* Jak możesz uzyskać informacje zwrotne i dowiedzieć się? 

* Jak możesz nazwać swój bezpłatny biuletyn, raport lub ofertę, która pozwoliłaby sprzedać go 

Twojemu klientowi docelowemu? 

* Gdzie mógłbyś to promować? 

* Ile osób chciałbyś dostać się na swoją listę? 

Jak korzystać z tych informacji 

Tworzenie listy to najlepszy sposób na zapewnienie solidnych podstaw do rozwoju firmy. Kiedy już 

masz listę, stworzysz bardzo ciepły rynek na to, co robisz. Warto więc zapoznać się z tymi informacjami 

i dokładnie zastanowić się, w jaki sposób możesz wdrożyć te strategie, aby zbudować swoją największą 

i najlepszą listę. Pomyśl listę. . . i zbuduj swój biznes 

82.Tworzenie kalendarza komunikacji 

Czym jest kalendarz komunikacji? 

Kalendarz komunikacji to Twój plan na wszystkie indywidualne działania marketingowe, które 

zamierzasz wykonać w ciągu dowolnego 12-miesięcznego okresu. To kompletny harmonogram 

wydarzeń i zajęć. Kalendarz komunikacji to rejestr wszystkich różnych sposobów pozostawania w 

kontakcie z klientami. Może to być marketing e-mailowy, e-zine, biuletyn, aktualizacje informacji, 

telekomunikacja, promocje stron internetowych, kartki świąteczne lub inne okolicznościowe kartki, 

zaproszenia na imprezy towarzyskie, bezpłatne rozmowy, promocje pocztą elektroniczną i wiele 

innych. 

Dlaczego to jest ważne? 

Utrzymywanie kontaktu z klientami polega na utrzymywaniu klientów na bieżąco. Chodzi o 

przypominanie im, że dbasz o ich zainteresowania i potrzeby. Posiadanie kalendarza, który kreśli każdą 

aktywność w kontakcie, ułatwi planowanie. Możesz analizować przepływ dotyków z punktu widzenia 

klientów i zadać sobie ważne pytania, takie jak 

*  Wystarczy? 

* Czy to za dużo? 

*  Czy czynności są właściwe, we właściwej kolejności? 

Twoje wyzwanie 



Twoim wyzwaniem będzie stworzenie kalendarza, który oferuje dokładnie odpowiednią ilość dotknięć. 

Odpowiednia ilość komunikacji jest subtelna, ponieważ nie może być ani za dużo, ani za mało. Twoi 

klienci nie będą chcieli być bombardowani informacjami od Ciebie. W poprzednim , każda metoda 

komunikacji została omówiona bardziej szczegółowo. Dowiedz się, co chcesz osiągnąć, a następnie 

zaprojektuj swój kalendarz działań odpowiednio do potrzeb. 

Jak stworzyć kalendarz komunikacji 

Każda część twojego planu powinna ostatecznie pasować do siebie jak kawałki układanki. Każdy 

element może się wspierać i łączyć ze sobą. Twój elektroniczny biuletyn może być wykorzystany do 

dostarczania przydatnych informacji, a także do promowania aspektu Twojej firmy, który Twój klient 

uzna za wartościowy. Promocja, którą wybierzesz, może być następnie połączona z Twoją witryną i 

linkami podanymi w biuletynie, aby zachęcić do ruchu. Rozmowy telefoniczne w celu aktualizacji 

rekordów klientów mogą być połączone z zaproszeniami na wydarzenia lub ocenami potrzeb klientów. 

Aktualizacje bezpośrednie i e-mailowe mogą być uruchamiane jednocześnie, dzięki czemu jedno z nich 

obsługuje drugie. Możesz wybrać różne kalendarze komunikacji dla swoich obecnych klientów i tych 

potencjalnych klientów, którzy zdecydowali się na otrzymywanie od Ciebie wiadomości, ale jeszcze nie 

zostali klientami. Możesz też mieć specjalne kalendarze komunikacji dla klientów indywidualnych, 

których pielęgnujesz. 

Przykładowy kalendarz 

To przykładowy kalendarz, który można wykorzystać dla obecnych klientów i jego elementy dla nowych 

potencjalnych. 

Styczeń : Biuletyn Szczęśliwego Nowego Roku - wyprzedaż - promocja strony internetowej 

Luty : Newsletter - aktualizacja nowych produktów 

Marzec : Newsletter - specjalna promocja wielkanocna - promocja strony internetowej 

Kwiecień : Newsletter - aktualizacja danych o klientach telekomunikacyjnych 

Maj : Newsletter - coroczny przegląd klienta - promocja strony 

Czerwiec : Newsletter - e-mail konferencyjny/poczta bezpośrednia 

Lipiec : Newsletter - specjalne wydarzenie gościnności - promocja strony internetowej 

Sierpień : Newsletter - e-mail konferencyjny/poczta bezpośrednia 

Wrzesień : Newsletter - telekomunikacja - promocja strony internetowej 

Październikowy Newsletter - konferencja - badanie satysfakcji klienta 

Listopadowy Newsletter - e-mail z pomysłami na prezenty świąteczne - promocja strony internetowej 

Grudzień : Newsletter - Kartka świąteczna - Przyjęcie wigilijne 

TWÓJ WŁASNY KALENDARZ- SPECJALNA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI 

* Co chcesz osiągnąć w kalendarzu komunikacji? 

* Jakich metod będziesz używać, aby docierać do klientów przez okres 12 miesięcy? 

* W jaki sposób zamierzasz zapewnić, że każdy dotyk obsługuje i łączy się z drugim? 



* Do czego będziesz używać każdego dotyku? 

* Zrób plan i sprawdź, jak on wygląda. 

* Zastanów się, co planujesz z punktu widzenia klientów. 

* Uzyskaj informacje zwrotne od swojego zespołu. 

* Jak zamierzasz wdrożyć ten plan? 

Jak korzystać z tych informacji 

Kalendarz komunikacji to doskonały sposób, aby zapewnić planowanie i dostarczanie stałego 

marketingu na czas i zgodnie z harmonogramem. Przestudiuj te informacje i wykorzystaj je, aby 

zmotywować się do tworzenia własnych. Zmierz wyniki, jakie przynosi w ciągu 12 miesięcy. 

Pomyśl o kalendarzu komunikacji i otrzymuj stałą uwagę 



83. Dopracuj swój plan 

Co to znaczy? 

Dopracowanie planu oznacza ocenę jego sukcesu rok po roku i wprowadzanie zmian wymaganych do 

dalszego powodzenia. Twój plan marketingowy zostanie przez Ciebie dopasowany do Twoich celów i 

celów. Idealnie byłoby, gdybyś co roku tworzył nowy, zaktualizowany plan marketingowy. 

Dlaczego to jest ważne? 

Dwanaście miesięcy to dużo czasu i może się okazać, że wszystko się zmieni. Twoje pierwotne plany 

będą wymagały dopracowania, aby działały zgodnie z nowymi lub dodatkowymi priorytetami. 

Stworzony przez Ciebie plan zapewni Ci solidną i przemyślaną strukturę. Może to wymagać pewnej 

elastyczności, funduszu na nieprzewidziane wydatki lub korzystania z metody prób i błędów, aby 

wszystko było w porządku. Gdy zaczniesz realizować swój plan, stanie się on aktywny i aktywny w 

prawdziwym świecie. Tu rozpocznie się prawdziwa nauka. 

Twoje wyzwanie 

To może być pierwszy raz, kiedy tak dużo zastanawiałeś się nad planem marketingowym dla swojej 

firmy. To może być jedyny raz, kiedy wyartykułowałeś i spisałeś wszystkie pomysły, które masz w 

głowie od wielu lat. Może to wymagać wysiłku. Kiedy coś tego rodzaju jest już gotowe, łatwo można 

pomyśleć „to już koniec”. Gdyby to było takie proste. Tak jak zmieniają się pory roku, zmieniają się 

również potrzeby i pragnienia Twojego rynku. Zmienisz również sposób myślenia, a pomysły, które 

masz dzisiaj, będą się dalej rozwijać w nadchodzących miesiącach i latach. Nic nie stoi w miejscu, a 

zwłaszcza Twój plan marketingowy. 

Jak dopracować swój plan 

Ponieważ będziesz realizował swój plan tydzień po tygodniu i miesiąc po miesiącu, będziesz miał okazję 

przetestować niektóre ze swoich strategii. Gdy zobaczysz, jak dobrze działają, możesz dostroić je na 

bieżąco. Twój plan marketingowy jest twoją strukturą roboczą, do której od czasu do czasu trzeba się 

odwoływać. Nie należy go trzymać w szufladzie poza zasięgiem wzroku, w przeciwnym razie zostanie 

zapomniany. Organizowanie regularnych, comiesięcznych spotkań marketingowych to przydatny 

sposób na stworzenie okazji do regularnego przeglądu tego, co jest wdrażane. Nadaj spotkaniu 

strukturę, która pozwoli Ci skupić się na kluczowych elementach Twojego planu. Spotkanie to może 

odbyć się z każdym, kto zajmuje się marketingiem Twojej firmy. Przykładowa struktura spotkania 

marketingowego 

*  Najważniejsze wydarzenia miesiąca. 

*  Jakie działania marketingowe wdrożyliśmy w tym miesiącu? 

*  Jak dobrze one działały – jakie są nasze dowody? 

*  Co możemy dostroić lub ulepszyć? 

*  Co zaplanowaliśmy na następny miesiąc? 

*  Przydział zadań i odpowiedzialności. 

* Cele marketingowe. 

*  Plan działania na miesiąc. 

TWOJA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 



* Jak dobrze działa plan? 

* Czy mądrze wykorzystujemy nasze zasoby? 

* A jeśli coś może wpłynąć na ten plan w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 

* Co jeszcze musimy uwzględnić w planie? 

Jak korzystać z tych informacji 

Zobacz swój plan jako żywy dokument roboczy i trzymaj go blisko siebie. Tworzenie planu 

marketingowego powinno stać się coroczną dyscypliną. Zapewni to, że będziesz angażować się w 

ważny proces myślowy, który jest niezbędny do stworzenia planu marketingowego przynoszącego 

zysk, a nie przynoszącego straty.  

Pomyśl dobrze i bądź na bieżąco 

84. Utrzymywanie świadomości i uczenie się z doświadczenia 

Co to znaczy? 

Utrzymywanie świadomości polega na utrzymywaniu otwartych oczu i uszu oraz wiedzy o tym, co 

dzieje się w Twojej firmie. Chodzi o otwartość na informacje zwrotne, o możliwość cofnięcia się od 

czasu do czasu i zobaczenia, co się dzieje. Chodzi o rozpoznanie tego, co jest potrzebne, aby iść 

naprzód. Uczenie się z doświadczenia pozwoli ci szybko i łatwo przestać robić rzeczy, które oczywiście 

nie działają. 

Dlaczego to jest ważne? 

Utrzymanie świadomości ma kluczowe znaczenie dla trwałego sukcesu marketingu biznesowego. 

Ciągła nauka pozwala rozwijać się Tobie i Twojej firmie. W świecie, który nieustannie się zmienia i z 

coraz większą presją, by być lepszym, szybszym i sprawniejszym, jeśli nie uczysz się i nie idziesz z 

duchem czasu, wkrótce zostaniesz w tyle. Twoje oczy i uszy muszą być otwarte i czujne; nie możesz 

sobie pozwolić na założenie, że cokolwiek będzie trwać w ten sam sposób w nieskończoność. 

Twoje wyzwanie 

Z doświadczenia wiem, że może być łatwo zbliżyć się do firmy i tak bardzo zaangażować się w codzienną 

presję, że może być trudno cofnąć się o ten ważny krok i ocenić, co się dzieje. Czas wydaje się lecieć i 

zanim się zorientujesz, minął kolejny rok. Jeśli nie zatrzymasz się i nie poświęcisz czasu na myślenie, 

ryzykujesz, że Twoja firma będzie Cię prowadzić. Świetny marketing wymaga świetnego myślenia, a nie 

można tego robić w biegu od jednej rzeczy do drugiej i z powrotem. Nie ugrzęźnij w pętli ciągłego 

mówienia o tym, czego nie chcesz, aby się wydarzyło, kontynuując te same stare sposoby. Zapamiętaj 

definicję szaleństwa: „robienie tej samej rzeczy, jednocześnie chcąc uzyskać inny rezultat”. Zmiana ma 

miejsce, gdy podejmujesz działania, aby uzyskać to, czego chcesz. Może to oznaczać, że będziesz musiał 

pozbyć się starych nawyków i stworzyć nowe. Będziesz potrzebować nawyków, które pomogą Ci 

osiągnąć satysfakcjonujące życie biznesowe i wyniki, na które zasługujesz. 

Jak utrzymać świadomość 

Z wszystkiego, co robisz, możesz się nauczyć. Co działa, a co nie, to dwa pytania, które musisz zadawać 

sobie i swojemu zespołowi. Zachowaj zmysły i patrz na swoje działania marketingowe oczami klientów, 

a także własnymi. Słuchaj informacji zwrotnych, które otrzymujesz. Zwróć uwagę na sposób, w jaki 

ludzie, którzy są ważni dla Ciebie i Twojej firmy, reagują na wszystko, co robisz. Zachowaj czujność i 

czujność. Nie pozwól sobie na powrót do starych nawyków i wygodnej rutyny. 



TWOJA LISTA KONTROLNA ODPOWIEDZI SPECJALNYCH 

* Czego mogę się nauczyć z moich dzisiejszych doświadczeń? 

* Czego jestem teraz bardziej świadomy, czego nie byłem wcześniej? 

* Co tak naprawdę chcę zmienić? 

* Co ja z tym robię? 

* Jakie są moje dowody na to, że coś się zmienia? 

* Co jest dobrego w tym, co się dzieje? 

Jak korzystać z tych informacji 

Zadaj sobie pytania. Właściwe pytania pobudzą twój umysł i zapewnią, że trenujesz swój mózg w 

poszukiwaniu odpowiedzi, których potrzebujesz, aby iść naprzód. Zachowaj czujność i nakarm swój 

umysł tym, czego potrzebuje, aby odnieść sukces. Myśl, bądź świadomy i utrzymuj swoje zmysły przy 

życiu 

85. Pozostań na dobrej drodze 

Co to znaczy? 

Bycie na dobrej drodze oznacza zwracanie uwagi na swoje cele i plany oraz upewnianie się, że Ty i Twój 

zespół podejmujecie te ważne codzienne kroki naprzód. Nie poddawaj się, gdy jest ciężko lub coś nie 

działa za pierwszym razem. 

Dlaczego to jest ważne? 

Marketing działa, jeśli nad nim pracujesz. . . i to jest to, czego potrzeba. Nie może być ani jednego cudu, 

który wszystko odwróci, ale pojawi się szereg prostych, praktycznych pomysłów, które po wdrożeniu 

zapewnią uzyskanie tak ważnych wyników. Magia zaczyna się dziać, gdy pozostajesz na dobrej drodze 

i robisz wszystko, aby to się stało. Musisz być naprawdę dobry w marketingu swojej firmy. Warto 

podjąć ten wysiłek. Im lepiej radzisz sobie z marketingiem, tym szybciej rozwiniesz swój biznes. 

Twoje wyzwanie 

Łatwo jest poczuć motywację i inspirację po przeczytaniu takiej książki, uczestnictwie w seminarium 

lub po zobaczeniu dobrych początkowych wyników działań marketingowych. Od teraz ciężka praca 

będzie polegać na utrzymaniu się na szczycie i odczuwaniu energii każdego dnia. 

Jak pozostać na dobrej drodze? 

Zadaj sobie pytanie, a następnie spróbuj w inny sposób. Bardzo niewielu z nas za pierwszym razem 

rozumie to całkowicie. Organizuj regularne spotkania przeglądowe i rozmawiaj o swoich sukcesach 

oraz o tym, co jeszcze możesz poprawić. Przeczytaj i przeczytaj ponownie tę książkę. Zawsze będzie 

stymulować nowy sposób patrzenia na coś, skłaniać do działania i na nowo inspirować. 

POZOSTAĆ NA DRODZE - TWOJA LISTA KONTROLNA SPECJALNYCH ODPOWIEDZI 

* Od czasu do czasu pytaj siebie i swój zespół - jak nam idzie? 

* Co działa dobrze, a co nie? 

* Jak moglibyśmy się poprawić? 



* Co moglibyśmy zrobić więcej, aby coś zmienić? 

* Co zrobiliśmy naprawdę dobrze? 

* Z czego jesteśmy najbardziej dumni? 

* Czy muszę ponownie przeczytać tę książkę? 

Jak korzystać z tych informacji 

Twoje podejście do tego, aby to się stało, będzie kluczem do Twojego sukcesu. Bądź zdeterminowany, 

aby to działało dla Ciebie. Zatrzymaj przypadkowe działania marketingowe oraz czas, wysiłek i 

pieniądze, które marnujesz, gdy nie działa tak dobrze, jak mogłoby. Zacznij myśleć o tym, co robisz i 

zaplanuj swoje podejście. To naprawdę będzie tego warte na dłuższą metę, kiedy w końcu zbierzesz 

nagrody, na które zasługujesz. 

Pomyśl – czy jestem teraz na dobrej drodze? 


