BŁĄD NUMER JEDEN
Brak planu marketingowego
W moim doświadczeniu z doradztwem dla małych firm zauważyłem podobny atrybut, który jest
powszechny u większości przedsiębiorców i właścicieli firm. Większość z nich to „wykonawcy”, a nie
„planiści”. W rzeczywistości bycie „doer” jest być może ostatecznym znakiem sukcesu osoby. To
sprawia, że przedsiębiorcy są rzadką rasą. Zamiast myśleć i pragnąć, wychodzą tam i sprawiają, że coś
się dzieje. Ale spotkałem wielu właścicieli małych firm, którzy mają problemy z „robieniem”
niewłaściwych działań marketingowych we właściwy sposób lub „robieniem” właściwych działań
marketingowych w niewłaściwy sposób. Jeśli chcesz „robić” właściwe działania marketingowe we
właściwy sposób, musisz zacząć od planu marketingowego. Nie chcesz zamknąć sprzedaży, aby
stworzyć skuteczny plan marketingowy. W rzeczywistości możesz stworzyć udany plan dla swojej małej
firmy w ciągu jednego dnia. Na początek nie przejmuj się stylem pisania lub dostosowaniem planu. Po
prostu idź po ołówek i papier i zacznijmy.
Krok 1 - Poznaj swój rynek i konkurencję
Dużym błędem popełnianym przez wielu właścicieli małych firm jest zatrzaśnięcie się w fajnym
produkcie lub usłudze bez uprzedniego zrozumienia rynku i tego, czego chce (a nie tego, czego
potrzebuje). Jeśli spróbujesz sprzedać coś, czego ludzie nie chcą, nie kupią tego. To takie proste.
Zyskowny rynek składa się z ludzi, którzy mają poważne pragnienia, które są niespełnione, tak bardzo,
że skaczą, by kupić twoje rozwiązanie (produkt lub usługę). Rentowny rynek można porównać do
jeziora z tysiącami głodujących ryb. Wszystko, co musisz zrobić, to wrzucić bate i zamieni się ono w
szaleństwo karmienia. Aby zrozumieć swój rynek, powinieneś zadać sobie następujące pytania:
• Czy są segmenty na moim rynku, które są niedocenione?
• Czy segmenty mojego rynku dla mojego produktu lub usługi są wystarczająco duże, aby zarabiać
pieniądze?
• Jaką część tego rynku muszę przejąć, aby osiągnąć próg rentowności?
• Czy jest zbyt duża konkurencja w segmencie mojego rynku, aby być konkurencyjnym?
• Jakie są słabości oferty mojej konkurencji, które mogę wykorzystać?
• Czy mój rynek chce lub ceni moją unikalną konkurencyjną ofertę?
Krok 2 - Poznaj swojego klienta
Ścisła znajomość klienta jest pierwszym krokiem do łatwej sprzedaży. Dopóki nie dowiesz się (1) kim
są Twoi klienci, (2) czego chcą i (3) co motywuje ich do zakupu, nie możesz przygotować skutecznego
planu marketingowego.
****
Nie myl „chce” z „potrzebami”. Ludzie niekoniecznie kupują to czego potrzebują, kupują, najczęściej
kupują zawsze to, czego chcą. Na przykład, czy znasz kogoś, kto poszedł do sklepu, aby kupić parę
potrzebnych spodni i wrócił z nową koszulą, swetrem i butami? A może codzienny klient, który idzie do
supermarketu, aby kupić mleko i jajka, i wychodzi z mrożoną pizzą, sernikiem i innymi smakołykami.
Ludzie kupią to, czego chcą (nawet jeśli nie mają pieniędzy!), A nie to, czego potrzebują. I tak, dotyczy
to nawet tych „wyrafinowanych” korporacyjnych szefów.
****

Aby naprawdę poznać swoich klientów, musisz zadać sobie następujące pytania:
• W jaki sposób mój potencjalny klient zwykle kupuje podobne produkty (np. w sklepie, w Internecie,
od drzwi do drzwi)?
• Kto jest głównym nabywcą i głównym czynnikiem wpływającym na zakup w procesie zakupu (tj. mąż
lub żona, agent zakupów, projekt , lider, sekretarz)?
• Jakie nawyki ma mój klient? Na przykład, skąd biorą swoje informacje (np. telewizja, gazety,
czasopisma)?
• Jakie są główne motywacje mojego docelowego klienta do zakupu (tj. wyglądać dobrze, unikać bólu,
wzbogacać się, być zdrowym, być popularnym itp.)
Krok 3 - Wybierz niszę
Jeśli powiesz, że twoim docelowym klientem jest „każdy”, nikt nie będzie twoim klientem. Rynek jest
pełen konkurencji. Będziesz miał większy sukces, skacząc w górę i w dół w małej kałuży niż w dużym
oceanie. Wytnij konkretną niszę i zdominuj tę niszę, a następnie możesz rozważyć przejście do drugiej
niszy (ale nie wcześniej niż zdominowałeś pierwszą!). Możesz być „prawnikiem specjalizującym się w
odpowiedzialności za wypadki z udziałem dzieci” lub „C.P.A. dla dealerów używanych samochodów”
lub „pralnią chemiczną dla pododdziału Heritage Park w West Oaks, Kalifornia”. Dostajesz obraz.
Wybierz niszę, która Cię interesuje i łatwo się z nią skontaktować. Nie mogę wystarczająco podkreślić
tego punktu. Nie ma nic bardziej destrukcyjnego niż wybranie niszy, z którą nie można się
komunikować lub za którą trzeba zapłacić mnóstwo pieniędzy.
Krok 4 - Opracuj swój przekaz marketingowy
Twój przekaz marketingowy nie tylko mówi potencjalnemu klientowi, co robisz, ale także przekonuje
ich, aby zostali Twoimi klientami. Powinieneś opracować dwa rodzaje komunikatów marketingowych.
Twój pierwszy przekaz marketingowy powinien być krótki i na temat. Niektórzy mogą to nazwać mową
windy lub logo audio. To twoja odpowiedź na pytanie, kto cię pyta: „Więc co robisz?” Drugi typ to
kompletny przekaz marketingowy, który będzie zawarty we wszystkich materiałach marketingowych i
promocjach. Aby Twój przekaz marketingowy był przekonujący i przekonujący, powinien zawierać
następujące elementy:
• Wyjaśnienie problemu docelowego potencjalnego klienta
• Dowód, że problem jest tak ważny, że należy go teraz rozwiązać bezzwłocznie
• Wyjaśnienie, dlaczego jesteś jedyną osobą / firmą, która może rozwiązać problem potencjalnych
klientów
• Wyjaśnienie korzyści, jakie ludzie otrzymają dzięki korzystaniu z twojego rozwiązania
• Przykłady i referencje od klientów, którym pomogłeś w podobnych problemach
• Objaśnienie cen, opłat i warunków płatności
• Twoja bezwarunkowa gwarancja.
Krok 5 - Określ swoje nośniki marketingowe
Pamiętasz, kiedy powiedziałem, że niezwykle ważne jest wybranie niszy, z którą można łatwo się
skontaktować? Kiedy wybierzesz swoje medium marketingowe, zrozumiesz, dlaczego była to dobra
rada. Twoje medium marketingowe jest środkiem komunikacji, którego używasz do przekazywania

swojego komunikatu marketingowego. Ważne jest, aby wybrać środek marketingowy, który zapewnia
najwyższy zwrot z Twojego dolara marketingowego (ROMD). Oznacza to, że chcesz wybrać medium,
które przekazuje Twój przekaz marketingowy najbardziej niszowym perspektywom przy możliwie
najniższych kosztach. Oto kilka narzędzi, które masz do dyspozycji, aby przekazać wiadomość:
• Reklamy prasowe
• Plakaty
• Konkursy
• Talie kart
• Seminaria
• Reklamy telewizyjne
• Oznaki
• Loterie
• Od drzwi do drzwi
• Teleklasy
• Reklamy radiowe
• Banery
• Pokazy handlowe
• Żółte strony
• Artykuły
• Ogłoszenia drobne
• Biuletyny
• Akcje charytatywne
• Sieć
• Infomercials
• Billboardy
• Pudełko Take-one
• Telemarketing
• Reklamy w czasopismach
• Specjalne wydarzenia
• Listy sprzedażowe
• Ulotki
• E-mail

• Reklamy filmowe
• Reklamy Ezine
• Pocztówki
• Wieszaki na drzwi
• Agenci
• Informacje prasowe
• Transmisje faksowe
• Broszury
• Bony upominkowe
• Plotka
• Stronie internetowej
• Zarejestruj pikietę
• Wizytówki
• Katalogi
• Sterowniki powietrzne
• Publiczna przemowa
• Wystawa w oknie
Sztuczka polega na dopasowaniu wiadomości do rynku za pomocą odpowiedniego medium. Nie byłoby
dobrze, gdybyś reklamował swoją społeczność emerytalną za pomocą szybkiego, głośnego spotu
radiowego w stacji radiowej hip-hop. Jest to całkowite niedopasowanie rynku, przekazu i medium.
Sukces nadejdzie, gdy uda się dobrze dopasować te trzy elementy.
Krok 6 - Ustal cele sprzedażowe i marketingowe
Cele są kluczowe dla Twojego sukcesu. „Życzenie” to cel, który nie został spisany. Jeśli nie napisałeś
swoich celów, nadal pragniesz sukcesu. Podczas tworzenia celów używaj formuły SMART. Upewnij się,
że twoje cele są: (1) rozsądne, (2) mierzalne, (3) osiągalne, (4) realistyczne i (5) specyficzne dla czasu.
Twoje cele powinny obejmować elementy finansowe, takie jak roczny przychód ze sprzedaży, zysk
brutto, sprzedaż na sprzedawcę itp. Jednak powinny one również obejmować elementy niefinansowe,
takie jak sprzedane jednostki, podpisane umowy, pozyskani klienci, opublikowane artykuły itp.
wyznacz swoje cele, wdrażaj procesy ich internalizacji ze wszystkimi członkami zespołu, takie jak
przeglądanie ich na spotkaniach sprzedażowych, wyświetlanie plakatów z termometrem,
przyznawanie nagród za osiągnięcia itp.
Krok 7 - Opracuj swój budżet marketingowy
Budżet marketingowy można opracować na kilka sposobów, w zależności od tego, czy chcesz być
dokładniejszy, czy opracować szybką i nieprzyzwoitą liczbę. Dobrze jest zacząć od szybkiego i brudnego
obliczenia, a następnie poprzeć go dalszymi szczegółami. Po pierwsze, jeśli prowadzisz działalność od
ponad roku i śledzisz wydatki związane z marketingiem, możesz łatwo obliczyć „koszt pozyskania

jednego klienta” lub „koszt sprzedaży jednego produktu”, dzieląc roczne koszty sprzedaży i marketingu
przez liczbę sprzedane jednostki (lub nabywcy).
Następnym krokiem jest ponoszenie kosztów sprzedaży jednej jednostki lub pozyskania jednego
klienta i po prostu pomnożenie go przez cel sprzedaży jednostki lub pozyskania klienta. Wynik tego
prostego obliczenia da przybliżoną ocenę tego, co musisz zainwestować, aby osiągnąć swoje cele
sprzedażowe na następny rok.
Wniosek
Masz, Siedmiostopniowy, Jednodniowy plan marketingowy. To proste, naprawdę. Oczywiście musisz
dowiedzieć się nieco więcej na temat wybranych przez Ciebie mediów marketingowych, ich
adekwatności do przekazu i związanych z nimi kosztów. Ale staraj się, aby rozwój Twojego planu nie
był pracochłonnym i wyczerpującym zadaniem. Pamiętaj o regule 80/20. 80% twoich wyników będzie
pochodzić z 20% twojego wysiłku. Moją ostatnią radą jest upewnienie się, że przeznaczysz
nieprzerwany czas na opracowanie planu marketingowego. Może to być najważniejszy dokument, do
którego odniesie się Ty i członkowie Twojego zespołu.

BŁĄD NUMER DWA
Nie odróżniaj swojej firmy od konkurencji
Avis Rent a Car „Jesteśmy na drugim miejscu. Staramy się bardziej”. Federal Express „Kiedy jest to
absolutnie pozytywne, musi tam być”. Pizza Dominos „Świeża, gorąca pizza za 30 minut lub mniej” Co
mają wspólnego wszystkie trzy hasła? Są potężnymi stwierdzeniami wyjątkowości, które pomogły ich
firmom odnieść sukces. Avis Car Rental wiedział, że Hertz, numer jeden w branży wynajmu
samochodów, był o wiele większy od nich, że nie byli w stanie konkurować, dlatego zajęli pozycję
drugiego producenta samochodów, który ciężko pracował dla klienta. Hasło Federal Express opierało
się na obietnicy niezawodności dostaw. Dominos oparło swoje hasło na tym, że większość osób
jedzących pizzę nie dba o to, ile to jest, ale że jest gorąca, świeża i szybko dostarczana.
Twoja wyjątkowa propozycja sprzedaży
Każde z tych haseł jest unikalną sprzedażą ich propozycji firmy (USP). USP to coś, co wyróżnia Cię
spośród wszystkich konkurentów zarówno lokalnych, jak i branżowych. To sprawia, że jesteś tak
wyjątkowy, że ludzie decydują się na prowadzenie interesów z Tobą na tle konkurencji. Twój USP
stanowi wyraźną przewagę. Jednym z najbardziej śmiertelnych błędów popełnianych przez małe firmy
nie jest unikalność. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musisz wyróżnić swoją małą firmę. Dzisiaj
konsumenci mają do wyboru wiele możliwości. W wolnych chwilach tyle samo małych firm będzie
rywalizować o malejącą liczbę potencjalnych klientów. Kiedy tak się dzieje, krajobraz konkurencyjny
staje się trudniejszy, a wybory dla konsumentów stają się trudniejsze. Jeśli chcesz przetrwać w
powolnej gospodarce, musisz wyróżnić się w oczach swojej perspektywy. Twoje USP określa świat,
dlaczego jesteś inny. * Factoid *: Pochodzenie USP pochodzi od człowieka o imieniu Rosser Reeves,
który był uważany za „arcykapłana trudnej sprzedaży”. W latach 60. był prezesem agencji reklamowej.
Napisał książkę „Reality in Advertising”, która stała się bardzo popularna. Zostało przetłumaczone na
28 języków. Wprowadził i zdefiniował koncepcję o nazwie Unikalna propozycja sprzedaży.
Dlaczego Twój USP jest tak ważny?
Aby odnieść sukces w małej firmie, nie musisz być najlepszy, wystarczy być wyjątkowym.
Zidentyfikowanie, opracowanie i włączenie USP do wszystkiego, co robisz, stanowi wyzwanie. Ale
nagroda jest warta każdego wysiłku. To Cię wyróżni, wyróżni i da przewagę nad wszystkimi na rynku.
Firmy „Me to” rzadko przetrwają. Zwykle kończą w wojnach cenowych, ponieważ nie mają w sobie nic
wyjątkowego, co pozwoliłoby ustalić wartość w ich umysłach. Została im tylko jedna broń, z którą
można konkurować, cena. I jeśli nie będziesz miał znaczącej przewagi kosztowej nad innymi
konkurentami z małych firm, stracisz.
Uczyń swój USP Crystal Clear
Im wyraźniej ogłaszasz swój USP, tym częściej będą wybierać cię w stosunku do konkurencji. Musisz
użyć swojego USP, aby zdominować rynek lokalny. Kiedy konsument myśli o spa lub basenie, twoje
imię musi być pierwszym, które pojawia się w jego umyśle. Twój USP musi stworzyć rzeczywistą i
postrzeganą przewagę w umyśle potencjalnych klientów . Na przykład Dominos dał bardzo śmiałą
gwarancję, że jeśli nie dostarczy pizzy w ciągu 30 minut od zamówienia, będzie to bezpłatne. Dominos
wprowadzili swoje USP do akcji.
Być specyficznym
Ile małych firm słyszysz „Najlepszy wybór w mieście” lub „Obsługa z uśmiechem”. Muszę powiedzieć,
że te frazy są wyczerpanymi, zmęczonymi interpretacjami firmy „ja też”. Bądź konkretny z USP. Kiedy

Domino oświadczyło, że Twoja pizza będzie (1) świeża, (2) gorąca i (3) dostarczona w ciągu 30 minut,
była konkretna i mierzalna. „Kup dzisiaj i zainstaluj dziś wieczorem”, to jest konkretne i mierzalne.
Jak zidentyfikować i rozwinąć USP
Nie powinieneś spieszyć się ani spieszyć z decyzją swojego USP. Wydasz tysiące dolarów na reklamę i
promocję USP. Gdy zrobisz wrażenie, a następnie zdecydujesz się go zmienić, zaczynasz mylić swoją
perspektywę, a ponowna implementacja innego USP będzie kosztować jeszcze więcej pieniędzy. Jeśli
twoje USP jest obietnicą lub jest gwarantowane, musisz upewnić się, że możesz spełnić swoją obietnicę
USP. Domino miał bardzo odważny USP. Dostarczenie pizzy do dowolnego domu na rynku w ciągu 30
minut było czasem trudnym osiągnięciem. Ale nagrody były fantastyczne. Jak wybrać USP? Najpierw
musisz określić, które potrzeby będą niespełnione w Twojej branży lub na lokalnym rynku. Są to tak
zwane „luki w wydajności”. Wiele firm, które opierają swoje USP na lukach w wydajności branży, odnosi
sukcesy. Oto kilka przykładów w różnych branżach małych firm:
Przykład 1 - Przemysł napraw samochodowych
Luka w wydajności (problem) = Zakłady naprawy samochodów mają reputację nieuczciwości.
Potencjalne USP (rozwiązanie) = "Jeśli to nie jest zepsute, nie naprawimy tego!"
Przykład 2 - Przemysł dentystyczny
Luka w wydajności (problem) = Nikt nie lubi chodzić do dentysty, ponieważ jest to tak bolesne
doświadczenie.
Potencjalne USP (rozwiązanie) = "Stomatologia sedacyjna, bezpieczny, bezbolesny sposób na zdrowe
zęby"
Przykład # 3 - Przemysł nieruchomości
Luka w wydajności (problem) = Ludzie obawiają się pozwalać agentom nieruchomości sprzedawać
swoje domy, ponieważ nie wierzą, że będą agresywnie starać się je sprzedać wystarczająco szybko.
Potencjalne USP (rozwiązanie) = „Nasz 20-punktowy plan marketingowy sprawi, że Twój dom zostanie
sprzedany w ciągu 30 dni lub mniej”
Możesz zobaczyć, jak różnica w wydajności może prowadzić do potężnego USP. Możesz także mieć
lokalne luki w wydajności, które dadzą ci również świetne USP. Na przykład, jeśli jesteś sprzedawcą
elektroniki i masz więcej zapasów niż ktokolwiek inny w mieście, być może twój USP może być: „Mamy
10-krotny wybór niż jakikolwiek sklep w mieście. Idź Odwiedź resztę, a potem Przyjdź do sklepu z
najlepszym wyborem. ”
Twój USP nie musi być wyjątkowy
Chociaż USP jest wyrazem twojej wyjątkowości, nie zawsze musi być czymś, co jest unikalne tylko dla
ciebie ... jeśli ogłosisz to jako pierwsze! Na przykład, jeśli jesteś sprzedawcą mebli i ogłosiłeś, że USP
brzmi „Kup dziś, dostarczymy go dziś wieczorem”. Większość innych konkurentów też może to zrobić,
ale ponieważ głosiłeś to jako pierwszy, to wyłącznie do ciebie. Czasami nazywa się to „marketingiem
wyprzedzającym”. Możesz wyprzedzić swoich konkurentów, jeśli skorzystasz z silnej korzyści,
niezależnie od tego, czy jest wyjątkowa, i położysz na niej swój znaczek. Wszyscy inni, którzy przyjdą za
tobą, tylko wzmocnią przewagę, którą już umieściłeś w umysłach swoich potencjalnych klientów.
Zaspokój swój USP

Bądź odważny przy opracowywaniu USP, ale uważaj, abyś mógł sprostać wymaganiom USP. Twój USP
powinien mieć obietnice, gwarancje, zasady i procedury, oceny pracowników i inne procesy
wzmacniające, aby każdy USP ożył. Posiadanie silnego USP może sprawić, że Twoja firma odniesie
wielki sukces; z drugiej strony posiadanie USP, na które nie można zasłużyć, jest samobójstwem.
Jestem pewien, że Domino musiało zjeść dużo pizzy, gdy nie dotarły w ciągu 30 minut, ale opracowali
system, który pozwolił im konsekwentnie dotrzymywać obietnicy.
Zintegruj swój USP ze wszystkim, co robisz
Po dokładnym przemyśleniu i opracowaniu USP musisz zintegrować go ze wszystkim, co robisz. Twój
USP należy znaleźć gdzieś w nagłówkach, w kopiach reklam, w poczcie bezpośredniej i na żółtych
stronach. Powinieneś powtarzać jasno i konsekwentnie we wszystkich swoich reklamach radiowych i
telewizyjnych. Powinieneś dołączyć go do prezentacji sprzedaży, na ścianach swojej firmy, a nawet na
wizytówce. Nie możesz przesadzić ani zużyć USP, zwłaszcza jeśli jest potężny. Największy krajowy
sprzedawca mebli ma siedzibę w Houston w Teksasie. Nie można włączyć radia lub telewizji bez
usłyszenia USP sklepu meblowego „Oszczędność pieniędzy!” przez fale radiowe. To jest wszędzie. Jeśli
zatrzymałeś kogoś na ulicy tutaj w Houston i powiedziałeś dwa słowa: „Meble do galerii” i poprosiłeś
go o dokończenie zdania, dziewięciu na dziesięciu ludzi powiedzieliby: „Oszczędza pieniądze!” Dlatego
jest to najpopularniejszy sklep meblowy w Stanach Zjednoczonych.

BŁĄD NUMER TRZY
Brak systematycznego programu generowania poleceń
Jeśli nie masz systematycznego programu rekomendacji, tracisz jeden z najprostszych, najniższych
kosztów, sposobów na wygenerowanie najwyższej jakości klientówi. Polecenia są siłą napędową
małych firm, a jeśli jeszcze nie zinstytucjonalizowałeś programu rekomendacji, popełniasz ogromny
błąd.
Dlaczego polecenia są tak potężne?
Powodem, dla którego polecenia są tak skuteczne, jest to, że pochodzą one od wiarygodnej strony
trzeciej, która doświadczyła korzyści z prowadzenia interesów z tobą. Są jeszcze potężniejsze, gdy
pochodzą od przyjaciela, ponieważ wiesz, że przyjaciel nie ma żadnych ukrytych motywacji, ale robi to,
w twoim najlepszym interesie. Możesz uwierzyć w to, co mówi twój przyjaciel, a nie usłyszeć reklamę
od sprzedawcy, którego jedynym celem jest zarabianie pieniędzy od ciebie. Polecenia są również
cenne, ponieważ przez większość czasu są całkowicie bezpłatne. Jak chciałbyś otrzymywać korzyści z
najbardziej atrakcyjnych reklam sprzedażowych na świecie za absolutnie nic? Możesz poprzez
polecenia. Badania pokazują znaczenie poleceń. Według Paula i Sarah Edwards (autorów Getting
Business to Come to You) do 45% większości firm usługowych wybieranych jest przez klientów na
podstawie rekomendacji innych. Niedawna ankieta Dun i Bradstreet wykazała, że polecenia są jednym
z dwóch najpopularniejsze metody marketingowe dla małych firm (druga to reklama). Wreszcie, i
myślę, że jest to najpotężniejszy powód ze wszystkich, klienci, którzy przekazują polecenia, stają się
bardziej lojalni wobec Ciebie i Twojej firmy. Gdy ktoś wstanie i złoży publiczne oświadczenie o tobie,
psychologicznie stanie się bardziej lojalny wobec ciebie i twojego biznesu.
Obsługa klienta nie zawsze odpowiada wielu poleceniom
Obsługa klienta ma kluczowe znaczenie dla powodzenia programu rekomendacji. Jest to podstawa
procesu rekomendacji. Ale tylko dlatego, że zapewniasz dobrą obsługę klienta, nie oznacza to, że
otrzymasz wiele poleceń. Otrzymywanie poleceń na bieżąco jest zarówno funkcją świadomego
planowania, jak i doskonałą obsługą klienta. Wielu właścicieli małych firm zakłada, że polecenia odbędą
się same, jeśli zapewnisz dobrą obsługę klienta. To nie jest prawda. Jeśli nie jesteś rozmyślny i
proaktywny w tworzeniu poleceń, szanse na otrzymanie tylu poleceń, ile chcesz, są niewielkie. A twoi
najlepsi klienci są gotowi i chętnie udzielą Ci poleceń, jak pokazano w powyższych statystykach,
wystarczy im pokazać, jak to zrobić.
Reklama i polecenia nie są takie same
Reklama ustna ma miejsce, gdy jeden z twoich klientów lub przyjaciół wspomina o twojej małej firmie
w swobodnej rozmowie. To nie jest celowe ani planowane. To po prostu coś, co wyszło z ich ust. System
poleceń to metodyczny proces, który wprowadziłeś w celu zdobycia wykwalifikowanych potencjalnych
klientów poprzez swoje relacje z innymi ludźmi. „System” z definicji jest „procesem, który daje
przewidywalne wyniki”. System można włączać i wyłączać jak wyłącznik światła do woli. Twoja firma
potrzebuje reklamy ustnej, ale nie myl tego z opracowaniem metodycznego systemu wyszukiwania
rekomendacji.
Spraw, że deszcz poleń zaczyna się od twojej postawy!
Raz po raz przychodzi mi do głowy to samo pytanie: „Jak zdobyć więcej poleceń? ”Moja odpowiedź jest
zawsze taka sama:„ Musisz o nie poprosić. ”W rzeczywistości większość właścicieli małych firm wie, że
muszą poprosić o polecenia, aby uzyskać więcej poleceń, ale to strach przed pytaniem utrudnia im

przejście do przodu Ten strach przed pytaniem jest zakorzeniony w twoim nastawieniu. Jeśli twoje
nastawienie jest takie, że wierzysz, że prosisz tę osobę, aby wyszła za ciebie, prosząc ją o skierowanie
cię, to zawsze będziesz walczył ze strachem.
Ludzie chcą dać swoje polecenia
Jeśli naprawdę wierzysz, że to im pomoże, jeśli poprosisz ich o skierowanie, twój strach szybko zniknie.
Twoi klienci chcą przekazywać Ci polecenia. To sprawia, że czują się dobrze, że znaleźli świetną małą
firmę, z którą mieli dobre doświadczenia i chcą podzielić się swoim „małym sekretem” (tobą) ze swoimi
przyjaciółmi. Będą postrzegani jako bohater lub ktoś „wtajemniczony”. A kiedy ich przyjaciel również
otrzyma od Ciebie świetną obsługę, Twój polecający klient poczuje się, jakby był w stanie wyświadczyć
swoim przyjaciołom wielką przysługę. Gdy poprosisz o skierowanie i właściwie potraktowałeś tę osobę,
faktycznie robisz jej szczególną przysługę.
Jak poprosić o skierowanie
Czy ktoś kiedykolwiek poprosił cię o polecenie? Czy poszło mniej więcej tak: „Hej, John, czy
przypadkiem znasz kogoś, kto mógłby skorzystać z moich usług?” John zaczyna się zastanawiać i myśleć
o tym, aż w końcu mówi: „Cóż, nie z mojej głowy, ale będę się nad tym zastanawiał”. W ten sposób
zadawane jest 90% wszystkich pytań polecających i niestety możesz równie dobrze nie zadawać
pytania. Rzadko, jeśli w ogóle, otrzymasz pozytywną odpowiedź. Dlaczego? Ponieważ nie zadałeś
właściwego pytania. pytania „znać każdego, kto ...” są zbyt szerokie, aby ludzie mogli o nich myśleć.
Ludzie potrzebują ram odniesienia, aby pomóc im zawęzić szanse potencjalnych kandydatów na
polecenia. Wyobraź sobie na przykład, że rozmawiasz z jednym z dobrych klientów, który jest
zadowolony z twoich usług. Pytasz ją: „Mary, jesteś członkiem Stowarzyszenia Planowania
Finansowego Kobiet tutaj w Chicago, prawda?” Mary odpowiada: „Tak, jestem”. Pytasz: „Czy chodzisz
na ich spotkania regularnie?” „Tak, przez większość czasu.” Mary mówi. „Czy jest ktoś w twoim
stowarzyszeniu, który Twoim zdaniem mógłby skorzystać z moich usług? Może jedna lub dwie osoby,
które znasz w grupie, lub siedzą obok ciebie regularnie?” Widziałeś różnicę? Dałeś Mary wąskie ramy
odniesienia, o których warto pomyśleć. Pozwoliło jej to „zobaczyć” potencjalne skierowania w jej
umyśle. Może to ograniczać liczbę potencjalnych ludzi, których znajomi mogą znać, ale jest to o wiele
bardziej skuteczne niż otwieranie oceanu ludzi, których Mary może znać, ale których nie pamięta.
Twoja prośba pozostanie w umyśle Mary również długo po tym, jak o nią poprosiłeś, ponieważ
wizualizowała twoje usługi z dużo większą intensywnością.
Dwa rodzaje programów poleceń
Zasadniczo istnieją dwa źródła poleceń, twoi obecni klienci (ludzie, którzy prowadzili z tobą interesy) i
inne wpływowe osoby. Powinieneś mieć aktywny system poleceń dla obu rodzajów osób. Twoi klienci
są prawdopodobnie najbardziej entuzjastycznymi stronami polecającymi, ponieważ doświadczyli
Twojego produktu. Ale możesz uzyskać więcej rekomendacji od innych wpływowych osób, które nigdy
nie wypróbowały Twojego produktu. Opracuj system uzyskiwania skierowań najpierw od klientów, a
następnie od innych wpływowych osób lub „Centrów wpływów”.
Program poleceń klienta
Otrzymywanie poleceń od klientów zaczyna się od doskonałej obsługi klienta. Nie wchodząc w
szczegóły dotyczące obsługi klienta, chciałbym podzielić się z wami ośmioma „Momentami prawdy”,
które dają możliwości stworzenia lojalnego klienta na całe życie. Zwróć szczególną uwagę, aby uważać
na te siedem chwil prawdy i jeśli idziesz o krok dalej we właściwym czasie, masz dożywotniego klienta.
Moment of Truth # 1: Moment, w którym klient narzeka.

Moment of Truth # 2: Moment, w którym jeden z twoich nowych klientów powraca, aby złożyć drugie
zamówienie.
Moment of Truth # 3: Moment, w którym klient ci podziękował.
Moment of Truth # 4: Moment, w którym jeden z twoich klientów przeszedł ciężki okres z powodu
faulu na twojej (lub jej) części.
Moment of Truth # 5: Moment, w którym klient potrzebuje twojej przysługi.
Moment of Truth # 6: Moment, w którym publicznie widzisz swojego klienta.
Moment of Truth # 7: Moment, w którym klient wnosi polecenie.
Być może najprostszym sposobem na pozyskanie skierowań od klientów jest napisanie prostego listu
z prośbą o pomoc.
Centra wpływów i reguła 80/20
Najlepszymi polecającymi są Twoi klienci. Ludzie, którzy mają z tobą doświadczenie i mogą ręczyć za
twój produkt i usługę. Istnieje jednak wiele innych osób i organizacji, które należy uwzględnić w
systemie poszukiwania rekomendacji. Tymi osobami są ludzie, którzy znają się i mieszają z wieloma
innymi wpływowymi ludźmi. Ci ludzie są często znani jako „Centra wpływów”. Centra wpływów mogą
dziesięciokrotnie zwiększyć wysiłki marketingowe. Zmieniają Twoje działania marketingowe z jednego
na jednego na jednego na wielu. Są ciężkimi hitterami, którzy mogą mieć ogromny wpływ na Twój
biznes. Sprytny właściciel małej firmy spędza większość czasu na szukaniu rekomendacji z 20% swoich
Centrów Wpływu, które przyniosą 80% wyników.
Centra wpływów poziomów 1 i 2
Twoje Centra wpływów na poziomie 1 to ludzie, którzy są w jakiś sposób bezpośrednio związani z Twoją
branżą lub zawodem. Centra wpływów poziomu 1 mają związek z Twoją branżą, ponieważ zapewniają
one bezpłatne produkty i usługi. Polecenia pochodzące z twoich Centrów Wpływu 1 poziomu mogą być
bardzo potężne. Załóżmy na przykład, że jesteś kręgarzem. Centra wpływów na poziomie 1 dla Ciebie
będą lekarzami ortopedycznymi, masażystami, fizjoterapeutami, lekarzami rodzinnymi, lokalnymi
właścicielami i menedżerami siłowni, koordynatorami ambulatoryjnych itp. Wszystkie te zajęcia
zajmują się ludźmi, którzy mogą potrzebować chiropraktyki.
Jaki jest twój cel w przypadku dawców poleceń 1 poziomu?
Twoim celem w przypadku osób polecających poziom 1 jest bycie pierwszą osobą, która zaprosi ich do
zakupu spa lub basenu. Mając to na uwadze, powinieneś usiąść ze swoim personelem i wymyślić
pomysły, jak być pierwszą osobą stojącą w kolejce w myślach osób polecających poziomu 1. Oto kilka
pomysłów na dobry początek:
1. Bądź ich numerem jeden polecającym: upewnij się, że masz również sposób myślenia o polecaniu.
Zanim to zrobisz, musisz dać, co oznacza, że aby uzyskać dużo poleceń od tych osób, musisz im dawać
polecenia.
2. Sponsoruj dla nich wydarzenia sieciowe lub spotkania towarzyskie. Staraj się nie zapraszać
konkurentów. Dobry przekrój. Możesz organizować kilka takich imprez przez cały rok, aby zaprosić kilku
różnych potencjalnych stron odsyłających z tej samej branży.

3. Umieść każdy z nich na liście biuletynów. Przekaż im pomocne informacje, dzięki którym mogą
zwiększyć sprzedaż. Udzielaj im porad marketingowych i informacji o nowych osiągnięciach w branży,
o których powinni wiedzieć.
4. Zaproś ich na płatny lunch stowarzyszenia marketingowego, które ma wspaniałego mówcę.
Wynajmij limuzynę, aby je odebrać, podawaj wino lub drinki i traktuj je jak gwiazdy. (Znam brokera
kredytów hipotecznych, który robi to z agentami nieruchomości i zarabia fortunę na poleceniach)
5. Kup produkt informacyjny o marketingu w swojej firmie i przekaż go jako bezpłatny prezent. Będą ci
wdzięczni za zainteresowanie pomocą w rozwijaniu działalności.
6. Jeśli jest to duży potencjalny polecający, wyślij im całoroczny prezent Harry i David ,który otrzymają
co miesiąc. To pozwoli ci pamiętać przez cały rok. Nie tak dawno temu ktoś mi to zrobił, ja i moja żona
jarzyliśmy się, gdy co miesiąc otrzymywaliśmy kosz z owocami.
Jeśli nie masz czasu ani ochoty na rozwijanie relacji ze swoimi Centrami Wpływu na poziomie 1, nie
próbuj nawet. Jeśli jesteś kręgarzem, lepiej wybrać tylko jednego lokalnego lekarza rodzinnego i
zaprzyjaźnić się z nim, a następnie starać się przyjaźnie z 10 lekarzami przypadkowo.
Naucz swoje centra wpływów na poziomie 1 dzięki raportom specjalnym
Uzbrój swoje Centra wpływów na poziomie 1 za pomocą narzędzi, które pomogą im pomóc klientom
(i potencjalnym klientom). Możesz rozważyć przekazanie Twojemu Centrum Wpływu poziomu 1
specjalnych raportów, które opracowałeś. Ponownie, jeśli jesteś kręgarzem, a ktoś pyta o kręgarz w
twoim Centrum Wpływu, może dać mu specjalny raport, który odpowie na niektóre z jego pytań. To
sprawi, że Twoje Centrum Wpływu będzie dobrze wyglądać, a także będzie skuteczną metodą
skierowania Cię. Innym pomysłem jest zakup najlepiej sprzedającej się książki na taśmie, która Twoim
zdaniem może być zainteresowana, i przekazanie jej w prezencie, aby poinformować ich, że o nich
myślisz. Produkty informacyjne o tym, które uczą Twoje Centrum Wpływu, jak rozwijać działalność, są
zawsze mile widziane i informują, że jesteś zainteresowany rozwojem firmy.
Centra wpływów poziomu 2
Centra wpływów na poziomie 2 to ludzie, z którymi regularnie się kontaktujesz w życiu osobistym, ale
nie są związani z Twoją branżą. Są to osoby, które mają kontakt z dużą liczbą innych osób. Oni także
mogą zwielokrotnić twoje działania marketingowe. Twoje Centra Wpływów drugiego poziomu
obejmują między innymi:
1. Sąsiedzi
2. Przyjaciele
3. Duchowieństwo
4. Właściciele małych firm
5. Dyrektorzy korporacyjni
6. Księgowi
7. Planiści finansowi
8. Prawnicy
9. Ludzie zwalczający szkodniki

10. Itd.
Twoje Centra Wpływów na Poziomie 2 to ludzie, którzy mogą nie mieć pojęcia, co robisz. Poświęć czas
na jasne wyjaśnienie im nie tylko tego, czym się zajmujesz, ale także znaczenia skierowań dla Twojej
firmy. Idź o krok dalej, zapraszając ich na spotkania towarzyskie po godzinach. Opowiedz im o
niektórych wynikach, których doświadczył Twój klient w wyniku Twojego produktu lub usługi.
Podekscytuj ich tym, co robisz. Dowiedz się, co robią, zadając im pytania. Teraz każdy z was może być
podekscytowany, gdy dajecie cenne polecenia, które z kolei zostaną przeniesione do nowej
perspektywy.
Moc wzajemnej promocji
Być może najskuteczniejszym programem polecającym jest wzajemna promocja z wykorzystaniem
rekomendacji innych szanowanych osób. To prosty pomysł, współpracownik wysyła list polecający o
tobie i twoim produkcie lub usłudze do listy klientów, a ty z kolei robisz to samo z listą klientów. To
won-win. Powodem, dla którego listy polecające są tak potężne, jest to, że ludzie będą kupować od
ludzi, których znają i szanują. Ile razy pytałeś osobistego przyjaciela: „Czy znasz dobre miejsce do
kupienia __________?”. Lub „Zrób jesteś dobrym ____________,od którego mogę się dowiedzieć o
zrobieniu _____________? ”Ufasz ich opinii, więc czujesz się komfortowo kupując od nich. Możesz
sprawić, że będzie to jednokierunkowa wzajemna promocja, w której ktoś wyśle list na listę klientów i
poda opłatę za polecenie osobom, które kupią twoją usługę. Możesz też uczynić to dwukierunkowym
krzyżowaniem, w którym oboje wysyłacie listy do klientów na temat swoich produktów i usług. Oto
kilka przykładów bezpłatnych produktów lub usług dla firm, które mogą skorzystać z tej potężnej
strategii:
• Pizza i wypożyczalnia wideo
• Księgowy i planista finansowy
• Sklep z zabawkami i restauracja fast food
• Pralnia chemiczna i sklep z odzieżą
• Sklep z farbami i kafelkami
• Sklep jubilerski i zaopatrzenie weselne
Możliwości są nieskończone. Burza mózgów z ludźmi w sieci, aby wymyślić potencjalne promocje, które
możesz zrobić razem. Wypłata może być ogromna.
Dziesięć pytań, które pomogą Ci zostać Networking Pro
W poprzednich latach, kiedy byłem naiwny, myślałem, że mój sukces wzrośnie proporcjonalnie do
liczby rozdanych wizytówek Rozdawałem je w tłumach. Ale nie mogłem zrozumieć, dlaczego nie
dostałem żadnej odpowiedzi. Po kilku latach doświadczenia za pasem zdałem sobie sprawę, że nie liczą
się liczby, ale jakość relacji, które pielęgnowałem. Aby być świetnym networkerem, musisz skupić się
na „ty”, a nie „ja”. Uznaj, że ludzie chcą rozmawiać o sobie bardziej niż cokolwiek innego. Są ich
ulubionymi przedmiotami. Skorzystaj z tego i naucz się tych 10 pytań, które sprawią, że ludzie poczują
się ciepło, doceniani i ważni. Zig Ziglar, słynny trener sprzedaży, powiedział kiedyś: „Możesz uzyskać
wszystko, czego chcesz, jeśli tylko pomożesz innym ludziom uzyskać to, czego chcą”. To prawda. Dzięki,
panie Ziglar. Oto dziesięć pytań, które zadaje Bob Burg, autor książki „Endless Referrals”, aby pomóc ci
poznać potencjalne strony odsyłające i pozostawić trwałe pozytywne wrażenie.
1. Jak zacząłeś pracę w branży widgetów?

Ludzie lubią być filmem tygodnia w czyimś umyśle. Pozwól im dzielić się swoją historią z Tobą, gdy
będziesz aktywnie słuchać.
2. Co najbardziej lubisz w swoim zawodzie?
To pytanie wywołuje pozytywną odpowiedź i dobre uczucia.
3. Co wyróżnia Ciebie i Twoją firmę od konkurencji?
To pytanie pozwala im chwalić się swoją działalnością.
4. Jakiej rady udzieliłbyś komuś dopiero rozpoczynającemu działalność w branży widżetów?
To pytanie sprawia, że czują się lepsi i pozwalają im na mentoring.
5. Co byś zrobił ze swoim biznesem, gdybyś wiedział, że nie możesz zawieść?
To pytanie pozwala twojemu przyjacielowi fantazjować, a on będzie wdzięczny, że dbasz o niego
wystarczająco dużo.
6. Jakie znaczące zmiany zauważyłeś w swoim zawodzie na przestrzeni lat?
Pytanie do osób nieco starszych od lat może być idealne, ponieważ pozwala im wspominać dobre dni.
7. Co postrzegasz jako nadchodzące trendy w branży widgetów?
To pytanie spekulacyjne i stawia ich jako eksperta w ich branży , który sprawia, że czują się ważni
8. W jakim najdziwniejszym lub najśmieszniejszym wydarzeniu był Twój interes?
Ludzie lubią dzielić się historiami wojennymi, ale zazwyczaj mają szansę opowiedzieć każdemu o
swoich doświadczeniach.
9. Jakie metody okazały się najbardziej skuteczne w promocji Twojego biznesu?
To pytanie ponownie wywołuje pozytywną reakcję, a także daje szansę zobaczenia, jak myślą.
10. Jakie jedno zdanie chciałbyś, żeby ludzie opisywali jak prowadzisz interesy?
Pozwalacie im na komplement. Kto nie lubi komplementów?
Zauważysz coś wspólnego z każdym z tych pytań. Wszystkie skupiają się wokół osoby, z którą
rozmawiasz, i umożliwiają im rozmowę o sobie. Nie oczekuj, że zadasz swojemu Centrum Wpływów
każde z tych pytań, ale przygotuj kilka, gdy będziesz rozmawiać z innymi.
Rozpocznij (lub dołącz) do Grupy Poleceń
Wybierz dziesięć osób, które Twoim zdaniem będą dobrymi członkami Twojej grupy polecającej. Mogą
to być twoje Centra Wpływów. Poinformuj ich, że tworzysz grupę polecającą i że byli oni jedną z
pierwszych osób, które zapadły im w pamięć ze względu na ich doskonałą reputację. Poproś ich, aby
edukowali cię dokładnie na temat tego, co robią. Wet za wet. Bez przysług, bez żebractwa, bez długów,
bez uśmiechu. Po prostu czyste, uczciwe, intrygujące i potężne podejście. Odbywaj comiesięczne
obiady, kiedy twoja grupa może się spotkać, a następnie odwiedź jedną z firm należących do członka
grupy, aby wyjaśnić im, co robią. Znajdź sposób, aby służyć członkom grupy i edukować ich, jak rozwijać
własne firmy. Możesz zacząć powoli rozwijać swoją sieć i zapraszać inne osoby, które ty lub inni
członkowie chcielibyście polecić. To tylko kwestia rozszerzenia sieci, aby połączyć się z siecią innych

specjalistów. Proste, wykonalne, łatwe. Nie wymaga sprzedaży. Po prostu szczerość. Oto kroki, które
pozwolą zmaksymalizować Twoje polecenia i przychody:
1. Wyznacz siebie jako gospodarza tej sieci Innymi słowy, bądź ich liderem. (Nie trzeba jednak tego
mówić).
2. A zatem, skoro jesteście przywódcą, zadajcie sobie pytanie: „Czego moi wyborcy najbardziej
potrzebują, że mogę im zapewnić przy bardzo niewielkich kosztach dla siebie?”.
3. Odpowiedź? Szkolenie w zakresie budowania biznesu poprzez skierowania.
4. Wyślij comiesięczną notatkę i aktualizuj swoją grupę o sobie nawzajem. Musisz być spójny z tym
mailingiem (lub mailingiem) każdego miesiąca. W efekcie comiesięczna lista / e-mail działa również
jako skuteczne przypomnienie, że tam jesteś!
Mam przyjaciela w branży usług finansowych, który sponsoruje comiesięczny lunch. Członkowie płacą
kwartalną opłatę, która pokrywa koszt obiadu. Na swoich spotkaniach ma od 50 do 100 osób i
dosłownie wstrzymał wszystkie swoje działania reklamowe.
Przestroga dotycząca przekazywania opłat za polecenie
Użyj opłaty za polecenie jako ostatniej strategii rowu. Pieniądze nigdy nie rodziły lojalności. Przyjaźń,
zaufanie i pozytywne relacje są tym, co napędza lojalność wobec Ciebie i Twojej firmy. Jeśli podasz
opłaty za polecenie, z pewnością spotkasz się z sytuacją, w której osoba polecająca twierdzi, że
przekazała ci polecenie, a ty się nie zgadzasz. Albo jeden z twoich konkurentów zacznie podawać opłaty
za polecenie i czujesz potrzebę ciągłego dopasowywania ich, powodując wojnę o opłaty za polecenie
(widziałem, że tak się dzieje). Inna zawstydzająca sytuacja ma miejsce, gdy klient dowiaduje się, że
opłata za polecenie zmieniła ręce, co psuje zaufanie i pewność relacji. Wydaje się, że ilekroć pieniądze
wchodzą w równanie i nie ma pewnego sposobu, aby to wyśledzić, kłopoty się zbliżają. Widziałem zbyt
wiele dobrych relacji ulegają zepsuciu z powodu sporu dotyczącego opłaty za polecenie. Hoduje
wszystko, czego nie chcesz w zaufanym związku.
Wniosek
Ustanowienie programu rekomendacji z klientami i innymi wpływowymi osobami jest absolutnie
niezbędne. Wielu małych przedsiębiorców popełnia błąd, nie instytucjonalizując systematycznego
programu skierowań. Mylą one reklamę ustną z systemem polecania, a zatem pomijają
najskuteczniejszą reklamę dla małego biznesu. Nie popełnij tego samego błędu. Rozwiń swoje
umiejętności pracy w sieci i programy polecające już dziś i zacznij otrzymywać niekończący się strumień
nowych klientów

BŁĄD NUMER CZTERY
Zaniedbanie komunikacji i marketingu dla obecnych klientów
Niedawno rozmawiałem z klientem z branży spa i basenów, który wyraził zaniepokojenie, że jego
sprzedaż stała w miejscu. Wspomniał, że nadal aktywnie reklamuje i pracuje nad procesem
generowania leadów, ale jego nowi klienci zwolnili. Zapytałem go: „Ile procent stanowi jego wysiłek
marketingowy poświęcony pozyskaniu nowych klientów i ile pieniędzy poświęcono bieżącej sprzedaży
klientów. ” Spojrzał na mnie z dezorientacją i powiedział: „Co masz na myśli, mówiąc o bieżącej
sprzedaży klientów?” Kontynuował: „Gdy sprzedamy spa klientowi, to wszystko. Nie wrócą i nie kupią
kolejnego spa tydzień później. Wielu naszych klientów kupuje chemikalia i niektóre akcesoria, ale to
wszystko. Wszystkie nasze wysiłki koncentrują się na poszukiwaniu osób, które chcą kupić nowe spa
lub basen. ” W Twojej bazie klientów jest złoto, które czeka na wydobycie
Niestety mój klient nie rozumiał wartości jego bazy klientów. W Twojej bazie klientów jest złoto
oczekujące na wydobycie. Widzisz, wielu detalistów koncentruje się na pierwszej sprzedaży lub
sprzedaży „front-end” i spędza nieproporcjonalnie dużo czasu na poszukiwaniu nowych klientów, gdy
prawdziwa kopalnia złota znajduje się w sprzedaży „back-end” lub w ciągłej sprzedaży.
Prawdopodobnie wydałeś dużo pieniędzy na pozyskiwanie klientów. Nie tylko tracisz utracone
przychody, gdy je ignorujesz, ale także spłukujesz zwrot z inwestycji z pozyskania klientów od razu. Jeśli
przekonałeś osobę do prowadzenia interesów z tobą, oznacza to, że dała ci ona już wotum zaufania.
Jeśli zapewniłeś dobrą obsługę i spełniłeś (lub przekroczyłeś) ich oczekiwania, jest bardzo
prawdopodobne, że chętnie udzielą Ci drugiego wotum zaufania lub trzeciego lub czwartego. Jeśli
jesteś dobry, możesz nawet otrzymać dożywotnie zaufanie.
Aby dostać się do puli złota, musisz wiedzieć, gdzie wydobywać
Musisz być w stanie skontaktować się ze swoimi klientami, aby sprzedawać im produkty. Dlatego jedną
z pierwszych rad, które udzielam moim klientom, jest przechwycenie danych kontaktowych Twojego
klienta w punkcie sprzedaży. W niektórych firmach proces ten odbywa się automatycznie, ale w innych
musisz poprosić o dane kontaktowe klienta. Jeśli kiedykolwiek kupiłeś przedmiot w Radio Shack, wiesz,
że sprzedawca zawsze pyta o twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Nawet nie podają powodu,
po prostu o to proszą. Zakładają tylko, że im je przekażesz, a wiesz, co… 98% klientów Radio Shack daje
to bez żadnych pytań. Proces jest tak automatyczny, że wydaje się, że podanie danych kontaktowych
jest tylko częścią procesu zakupu. Każda mała firma w Ameryce powinna robić to samo, co Radio Shack.
Ale aby pójść o krok dalej, powinieneś również przechwytywać adres e-mail klienta (zakładając, że on
ma). Przechwytywanie adresu e-mail klienta to „święty graal” marketingu, ponieważ możesz
reklamować go bez końca. Jeśli Twój klient niechętnie poda Ci swój adres e-mail, daj mu łapówkę, taką
jak kupon na kolejną wizytę lub coś wartościowego. Wysiłek związany z uzyskaniem adresu e-mail
klienta zostanie wielokrotnie opłacony.
Skoncentruj się na swoich najlepszych klientach
Większość firm traci rocznie od 15 do 20 procent swoich klientów. Detaliści tracą jeszcze wyższy
odsetek. W zależności od prowadzonej działalności znaczna większość klientów pozostaje uśpiona,
dokonując transakcji tylko raz lub dwa razy. Pozostali klienci to ci, którzy są ci lojalni, od których twoje
zyski mogą być znaczące. Stara zasada 80/20 z pewnością dotyczy bazy klientów; 20 procent twoich
klientów przynosi 80 procent twoich przychodów. Te 20 procent to twoi lojalni klienci, którzy wracają,
aby robić z tobą interesy od czasu do czasu. Niektórzy są nawet „nadreaktywnymi” klienctami, którzy
wyciągają portfel za każdym razem, gdy składasz im ofertę. To są klienci, na których powinieneś skupić
swój czas i energię. Kilka korzyści wynika z koncentracji na obsłudze tych klientów:

• Twoje koszty marketingowe spadają, ponieważ nie musisz wysyłać wiadomości marketingowej na
cały świat. Nazywa się to „rozpylaj i módl się” i jest marnowaniem twoich marketingowych dolarów.
• Twoje działania marketingowe stają się bardziej wydajne, ponieważ masz do czynienia z wrażliwymi
klientami, co znacznie zwiększa współczynnik konwersji (liczbę kupujących, którzy stają się
kupującymi).
• Nagradza klientów, ponieważ otrzymują Twoją osobistą uwagę i okresowe oferty specjalne, których
inni klienci mogą nie otrzymać.
• Obniża koszty pozyskania klienta, inwestując oszczędności (wynikające z nie masowej reklamy) w
programy utrzymania klientów i budowania lojalności.
Ważne jest podzielenie bazy klientów na kategorie, aby zidentyfikować 20% najlepszych klientów.
Jednak aby to zrobić, musisz najpierw móc jednoznacznie zidentyfikować wszystkich swoich klientów i
kwotę, którą spędzili z Tobą w określonym przedziale czasu (ostatnie 12 miesięcy). Jeśli nie masz tych
danych, zacznij je teraz kompilować.
„Biznes idzie tam, gdzie zapraszany jest biznes” - studium przypadku
Brzmi prosto, ale zachęcanie klientów do prowadzenia interesów z tobą jest skuteczną strategią
znaczącej poprawy bieżącej sprzedaży. Weź to od Maxa Grassfielda, właściciela ekskluzywnego sklepu
z odzieżą męską Grassfield w Denver. Max założył sklep 35 lat temu i nadal prowadzi działalność. Max
ma tak duże umiejętności zapraszania swoich klientów do prowadzenia działalności gospodarczej, że
opracował znak towarowy o nazwie „Invitational Marketing”. Max wydaje osobiste zaproszenia do
swojego sklepu starannie wybranej grupie osób w Denver. Jego metoda działa. Kilka lat temu Max
Grassfield zadał sobie pytanie: „Co możemy zrobić, aby Grassfield był wyjątkowy (to pytanie muszą
sobie zadać wszyscy właściciele małych firm)”. Odpowiedzią, którą wyewoluował po wielu badaniach,
badaniach i wysiłkach, było opracowanie metod pozwalających poznać swoich klientów „lepiej niż inne
sklepy znają ich klientów”. Przez ostatnie dziesięć lat Grassfield gromadził bazę danych o swoich
klientach, którzy dobrowolnie je udostępniają. Pierwotnie dane obejmowały imię i nazwisko, adres,
numery telefonów, rozmiary, urodziny i imię żony. (Odkrył, że żony są często mocno zaangażowane w
zakup odzieży przez męża). Regularnie pisze do klientów na zasadzie indywidualnej, używając imienia
lub pseudonimu klienta (według preferencji klienta), ich rozmiarów, imienia żony, produktu
preferencje i odniesienia do tego, co kupili w poprzednim sezonie. Większość komunikacji jest
zaprogramowana tak, aby zawierała wiadomości przeznaczone tylko dla konkretnego adresowanego
klienta: „Pilnuję 44 długich garniturów…” Każdy list jest osobiście podpisywany przez sprzedawcę
klienta, którego spotkał podczas wizyty w sklepie. Niedawno wysłał falę trzech różnych
ponadwymiarowych pocztówek w odstępach miesięcznych do 4 100 stałych klientów. Każda karta
witała klienta po imieniu i była podpisana przez jego sprzedawcę. Było 117 respondentów (wskaźnik
odpowiedzi 2,85%) ze średnią sprzedażą 451 USD. To był wybitny sukces. Ostateczny koszt wysyłki
jednej sztuki wyniósł zaledwie 48 centów, w tym koszty wysyłki. Za inwestycję w wysokości 1 9868 USD
przyniósł 52 767 USD sprzedaży. (Porównaj to z kosztem całostronicowych reklam!) Kilka miesięcy
później Max wybrał osiem rozmiarów garniturów, które zostały przepełnione. Korzystając z bazy
danych, sporządził specjalną notatkę dla każdego klienta, którego rozmiar pasuje do jednej z tych
ośmiu grup. Ulga wyniosła 100 USD na dowolny kolor w tym ekwipunku i 200 USD na ekskluzywne
apartamenty Hickey Freeman. Wysłał 1164 zaproszenia o wartości 558 USD i sprzedał 56 garniturów
w 39 transakcjach. Średnia sprzedaż wyniosła 1110 USD przy łącznej wartości 43 307 USD! To studium
przypadku jest doskonałym przykładem siły marketingu dla twojej obecnej bazy klientów. Max wie,
kim są jego dobrzy klienci, i korzysta z tego, osobiście zapraszając ich do współpracy z nim, raz po raz.

Pokazuje także siłę i znaczenie gromadzenia informacji o kliencie oraz sposób, w jaki można je
wykorzystać, aby zarobić dużo pieniędzy.
Klient marnotrawny - Zagubione 20%
Średnia liczba klientów, którzy przestają współpracować z tobą, wynosi około 20 procent rocznie. Aby
osiągnąć tylko 10-procentowy wzrost sprzedaży, musisz dodać o 30 procent więcej klientów! Te
statystyki są zaskakujące, biorąc pod uwagę, że przeciętny biznes wydaje sześć razy więcej na
pozyskanie nowych klientów niż na utrzymanie starych. Jakie jest zużycie twojego klienta dla Twojej
firmy?
Faktoid:
Badanie „Dlaczego klienci rezygnują” wykazało, że z 20% osób, które przestają robić z Tobą interesy…
• 3 procent odchodzi
• 5 procent rozwija inne przyjaźnie
• 9 procent ma urlop z przyczyn konkurencyjnych
• 14 procent jest niezadowolonych z produktu lub usługi
• 68 procent rzuciło palenie z powodu postawy obojętności wobec klient przez właściciela, kierownika
lub pracownika.
Oznacza to, że 82% klientów, którzy przestają robić z Tobą interesy, jest niezadowolonych. Niestety
niezadowoleni klienci zwykle nie narzekają na swoje uczucia. Badanie przeprowadzone przez Research
Institute of America mówi, że przeciętny biznes nic nie usłyszy od 96 procent niezadowolonych
klientów, którzy doświadczają niegrzecznego lub niegrzecznego traktowania.
Nie tylko zadowolenie klientów, którzy nie robią interesów z tobą, podnosi koszty pozyskania klientów,
ale także kosztuje potencjalną utratę sprzedaży. To samo badanie wykazało, że niezadowoleni klienci
opowiedzą o swoich doświadczeniach co najmniej dziewięciu innym osobom, co zagrozi dalszej
potencjalnej sprzedaży. Co więc robisz, aby wszystkie te osoby znów kupowały w Twojej firmie?
Zakładasz, że statystyki są prawidłowe i jego twój małżonek znów zaczął z tobą rozmawiać po tym, jak
ich obraziłeś? Zgadza się, poniżasz się, przepraszasz i prosisz o wybaczenie. Powiedz im prawdę - że od
dłuższego czasu nie kupują produktów ani usług od Twojej firmy i czujesz, że coś jest nie tak. Upewnij
się, że przekazujesz to w sposób, który absolutnie przekazuje twoją prawdziwą troskę o ich
samopoczucie. Po troskliwym wyrażeniu troski o brak kontaktu i kontaktów biznesowych z firmą zadaj
pytanie: „Czy coś jest nie tak?” Kontynuuj, zanim klient odpowie, dodając: „Czy zrobiliśmy coś złego,
czy cię uraziliśmy? Gdybyśmy to zrobili, z pewnością nie byłoby to celowe. Czy wszystko w porządku z
twoim biznesem, pracą, rodziną, zdrowiem itp.? Wierzcie lub nie, to proste podejście ma magiczny
wpływ na nieaktywność klientów (podobnie jak u twojego małżonka). Nie lekceważ tej strategii.
Korzystają z niego nawet duże firmy. Kiedy w 1994 r. miał nastąpić upadek linii Continental Airlines,
Greg Brenneman, były konsultant, zasugerował Gordonowi Bethune, CEO firmy Continental, aby
odzyskał swoich klientów, dzwoniąc do nich i osobiście prosząc o wybaczenie i drugą szansę. Greg
Brenneman, który później został dyrektorem operacyjnym firmy Continental, oraz Gordon Bethune
obaj rozmawiali przez telefon z personelem kierowniczym i zaczęli dzwonić do swoich najlepszych,
nieaktywnych klientów, jeden po drugim. Działa jak gangbuster. Nieaktywni klienci, którzy byli
niezadowoleni z Continental, byli pod wrażeniem osobistej rozmowy telefonicznej i wrócili masowo.
Od tego czasu jego zapasy wzrosły o 1,700%.

Bądź dostawcą kompleksowych usług bez kłopotów
Wróćmy do mojego klienta z branży spa i basenów, który wspomniał, że nie wiedział, co więcej
sprzedać swojemu klientowi, ponieważ właśnie kupił spa, zakup jednorazowy. Miał ważny punkt.
Osobiście nie mógł sprzedać swojemu klientowi znacznie więcej niż chemikalia i akcesoriaw, ALE,
mógłby być dostawcą kompleksowych usług, oferując bezpłatne produkty i usługi, którymi mógłby
zainteresować się jego klient. W jaki sposób? Poradziłem mojemu klientowi, aby spotkał się z
właścicielami innych firm, którzy dostarczają bezpłatne produkty i usługi, którymi jego klient może być
zainteresowany, i zawierają prowizję lub polecenie. W ten sposób mógł nadal czerpać korzyści
ekonomiczne ze swoich relacji z klientami i nadal dostarczać swoim klientom inne produkty i usługi.
Aby zmaksymalizować tę strategię, możesz zapytać swoich klientów, czego im brakuje, a następnie
dowiedzieć się, jak je rozwiązać. Jak mówią powiedzenia… Znajdź potrzebę i wypełnij ją. Znajdź ból i go
ulecz. Znajdź swędzenie i podrap go. Praktycznie każdy odnoszący sukcesy mały przedsiębiorca, o który
poprosisz, powie ci, że znalezienie i zaspokojenie niezaspokojonych potrzeb to nazwa gry, jeśli chodzi
o zdobycie klientów. Im lepiej to zrobisz, tym więcej klientów wygrasz
Wniosek
Nie popełniaj jednego z największych błędów w książce, ignorując klientów. Dużo zapłaciłeś, aby je
zdobyć. Zapłacisz dużo, jeśli ich obrazisz. Czemu nie zarobić, rozkoszując się nimi.

BŁĄD NUMER PIĘĆ
„Zarabiaj z OPC (klienci innych osób)”
Ostatnio opracowałem podręcznik marketingowy dla niszowej branży, którą obsługuję. Po zapoznaniu
się z rozdziałem instrukcji na temat produkcji spotów telewizyjnych przyznałem sobie, że nie był tak
mocny jak większość innych sekcji. Znając konsultanta medialnego, który obsługiwał tę samą branżę,
skontaktowałem się z nim i zapytałem, czy może zechcieć rozwinąć rozdział dotyczący produkcji
telewizyjnej, a w zamian poleciłbym jego usługi właścicielom firm w branży. Niestety odmówił,
ponieważ uważał mnie za swoją konkurencję i nie sądził, że współpraca ze mną byłaby „mądra”.
Uprzejmie uśmiechnąłem się i podziękowałem. Odchodząc, pomyślałem sobie, jak głupi i
krótkowzroczny był ten facet, że nie skorzystał z mojej oferty. Właśnie odrzucił tysiące dolarów w
interesach. Oferowałem mu nie tylko pełny dostęp do bazy klientów, ale także promocję moich
klientów! Zbyt wiele małych firm popełnia błąd, nie spoglądając poza mury własnej firmy, aby zobaczyć
ogromne możliwości biznesu czekające na nich poprzez „marketing joint venture”. Marketing typu
joint venture (JV) to proces marketingowy skierowany do klientów komplementarnych firm. Nie mówię
o bezwzględnym podążaniu za klientami konkurencji. Ani trochę. Mówię o uzyskaniu dostępu do
nowych perspektyw za wyraźnym pozwoleniem i współpracą firmy, która pozyskała tych klientów.
„Wspólny klient” jest centrum koncepcji marketingu joint venture. Twoi klienci są również klientami
innych firm, które sprzedają powiązane produkty. Załóżmy na przykład, że jesteś osobistym trenerem
sportowym. Pomagasz swoim klientom odzyskać zdrowie. Najprawdopodobniej Twoi klienci kupują
także produkty i usługi od…
• Sklepu z butami sportowymi
• Sklepu z odzieżą sportową
• Dostawców sprzętu sportowego
• Centrów fitness
• Związanych ze zdrowiem katalogi wysyłkowe
• Czasopism i książek związane ze zdrowiem
• Sklepów ze zdrową żywnością i żywieniem
• Wydarzeń sportowych
• Dostawców telewizji związani ze zdrowiem
Wszystkie te firmy sprzedają mniej więcej tych samych klientów. Jako osobisty trener sportowy masz
coś wartościowego do zaoferowania klientom tych innych firm? Marketing joint venture polega na
opracowaniu specjalnej oferty i zachęceniu firmy powiązanym produktem lub usługą do
przedstawienia tej oferty swoim klientom, co daje obopólne korzyści.
Twoim jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia
Aby zademonstrować to, o czym mówię, pozwólcie, że podzielę się z Wami świetnymi przykładami
inteligentnego marketingu typu joint venture.
Przykład # 1 - Jeśli prowadzisz firmę zajmującą się tapetowaniem lub działalność związaną z budową
pokładów, możesz zaoferować tapetowanie i budowanie pokładów w lokalnych sklepach dla
majsterkowiczów w zamian za polecenia i ekspozycję.

Przykład # 2 - Jeśli sprzedajesz odzież męską, możesz zbliżyć się do lokalnych pralni chemicznych, aby
wyświetlić kupony w sklepie, podczas gdy oferujesz kupony do pralni użytkownikom sklepu.
Przykład # 3 - Jeśli jesteś właścicielem salonu fryzjerskiego, możesz rozważyć rozdanie bezpłatnych
permów, pozwalając lokalnym salonom paznokci na rozdanie ich jako premii. W ten sposób salon
paznokci zyskuje, oferując swoim klientom cenny gratis, a salon fryzjerski zyskuje, zyskując darmową
ekspozycję i nowych klientów.
Przykład # 4 - Jeśli posiadasz zakład naprawczy przekładni, możesz złożyć talię kart z lokalnymi firmami
oponiarskimi, warsztatami napraw hamulców, przedsiębiorstwami zajmującymi się wymianą smarów
i olejów, zakładami napraw powypadkowych itp. Nalicz każdemu uczestnikowi opłatę produkcyjną za
kartę. Po złożeniu talii kart poproś każdą firmę o wysłanie talii na listę klientów z listem polecającym
inne powiązane firmy.
Przykład # 5 - Jako prawnik możesz zwrócić się do swojego C.P.A. i zapytaj, czy byłby skłonny „polecić”
swoim klientom, a ty zrobiłbyś to samo dla C.P.A. Zatwierdzona korespondencja zawierałaby zwykły
list polecający usługi innej osoby, a być może nawet bezpłatną konsultację. Działa to bardzo dobrze dla
profesjonalistów.
Przykład # 6 - jeśli jesteś kręgarzem, możesz rozważyć skontaktowanie się z lokalnymi terapeutami
masażu i przekonać ich, aby rozdawali bezpłatne prezenty podarunkowe masażowi przyjaciołom i
współpracownikom. Gdy klient przyjdzie na bezpłatny masaż, terapeuta poprze twoje usługi i skieruje
klienta do ciebie. Jeśli klient przyjedzie do ciebie na bezpłatne badanie, możesz zapłacić terapeucie za
opłatę za bezpłatny masaż, który klient otrzymał.
Masz pomysł. Nie ma ograniczeń co do rodzajów wspólnych przedsięwzięć, które z zyskiem zakładasz
z innymi powiązanymi przedsiębiorstwami. W rzeczywistości możesz nawet prowadzić wspólne
przedsięwzięcia z niepowiązanymi przedsiębiorstwami. Ostatnio na wakacje w Meksyku, przy basenie,
nagle podano ogłoszenie o pokazie mody, który odbędzie się przy basenie (tuż przed nami). Moda
zaczęła się i pokazano wspaniałą linię karaibskich strojów zaprojektowanych przez utalentowaną damę
Reginę Roberts. Modelki spacerowały po basenie i pozwoliły wszystkim wczasowiczom rzucić okiem na
piękne ubrania, które były bardzo rozsądne wycenione. Po pokazie goście przy basenie zostali
zaproszeni do robienia zakupów tam (przyniosła całą linię ze sobą na basen). Panie rzuciły się aby
zdobyć pierwsze dibs na popularnych kawałkach. Okazuje się, że Regina ma umowę joint venture z
hotelami, aby zapewnić gościom zabawne pokazy mody, podczas gdy ona będzie mogła sprzedawać
swoją linię ubrań.
Jak skontaktować się ze swoim przyszłym partnerem Venture
Sztuką na pozyskanie potencjalnych partnerów JV jest „pokazanie im pieniędzy”. Twoje podejście
powinno być prostą propozycją: „Pan (y). właściciel firmy, czy chciałbyś natychmiast zarobić od 10 000
do 20 000 USD lub więcej bez żadnego wysiłku, ryzyka lub inwestycji z Twojej strony? Jaki rozsądny
biznesmen mógłby odmówić tej propozycji. W rzeczywistości będą bardziej sceptyczni niż
podekscytowani. Jakakolwiek będzie ich reakcja, na pewno będą ciekawi. Gdy tylko zwrócisz ich uwagę,
musisz uspokoić ich obawy, że JV jest zbyt dobrą propozycją. Upewnij się, że odnoszą się do
następujących punktów:
• Twój produkt lub usługa jest absolutnie niekonkurencyjna w stosunku do ich produktu lub usługi. W
rzeczywistości twój produkt jest komplementarny do ich i będzie postrzegany przez klienta jako
troskliwy gest.
• JV nie zaszkodzi ani nie odbierze zysków, które normalnie mogą zrealizować.

• Nie będą musieli wykonywać żadnej dodatkowej pracy ani wydawać dodatkowych pieniędzy na
wdrożenie przedsięwzięcia (jesteś przygotowany na przyjęcie wszystkich kosztów produkcji).
• Zobowiązasz się do odszkodowania i unieszkodliwić je oraz zapewnisz bezwarunkową gwarancję na
wszystkie swoje produkty sprzedawane za ich pośrednictwem.
• Wszystkie zamówienia zostaną przekierowane przez nie w celu weryfikacji oraz do celów audytu.
Te oświadczenia uspokoją wszelkie obawy, jakie może mieć Twoja powiązana firma. Właśnie
stworzyłeś to przedsięwzięcie całkowicie pozbawione ryzyka. Niestety wiele firm nadal nie rozumie
pojęcia i korzyści, jakie przyniesie im to. Dobrze jest mieć sprawdzone materiały marketingowe i
procesy, które pomogą ci oszacować przychody, których mogą oczekiwać od przedsięwzięcia. Na
przykład, jeśli masz sprawdzone listy sprzedaży, który już przetestowałeś. List sprzedaży ma
potwierdzony, przyzwoity wskaźnik odpowiedzi. Możesz prawie zagwarantować kwotę, którą zarobi
Twój potencjalny partner JV. Jest to potężne narzędzie, którego można użyć, aby przekonać
potencjalnego partnera do powiedzenia „tak”. Wskazówka: należy podać zniżkę lub zachętę jako
wyjątkową ofertę prywatną przeznaczoną wyłącznie dla klientów. Sprawi to, że klienci twojego
partnera poczują się tak, jakby partner wyświadczył im przysługę, organizując specjalną promocję
właśnie dla nich.
Rozpatrywanie potencjalnych zastrzeżeń
Zastrzeżenie nr 1 - „Nie czuję się dobrze, kiedy komunikujesz się z moimi klientami. Nie lubię, gdy ktoś
inny kontroluje relacje z moimi klientami ”.
Odpowiedź - „W porządku. W rzeczywistości byłoby lepiej, gdybyś kontaktował się bezpośrednio ze
swoimi klientami w naszym imieniu. Jesteśmy bardziej niż chętni do wykonania całej pracy nóg, która
zdejmie z ciebie ciężar. Możemy okresowo spotykać się na spotkaniu JV, aby sprawdzić, jak wszystko
idzie i upewnić się, że czujesz się komfortowo z tym procesem. ”
Zastrzeżenie nr 2 - „Jak mogę być pewien, że otrzymam część mojej przychodu?”
Odpowiedź - „Nie ma problemu. Możesz kontrolować wszystkie pieniądze. Możesz mi okresowo płacić.
Ufam, że będziesz traktować wpływy z naszego JV rzetelnie i poprawnie. Jeśli chcesz, możemy założyć
niezależne konto i bank zewnętrzny z instrukcjami depozytowymi. W ten sposób nie ma ryzyka dla
żadnego z nas ”.
Uwaga: bądź całkowicie szczery, otwarty i ufny. Twoim ostatecznym celem jest nawiązanie trwałej
synergicznej relacji z partnerem. To stanie się tak tylko w przypadku relacji win-win opartej na
uczciwości i zaufaniu.
Zastrzeżenie nr 3 - „Skąd mam wiedzieć, że twoja propozycja przyniesie mi pieniądze?"
Odpowiedź - „Rozpoczniemy projekt od ograniczonego testu pilotażowego z małą grupą twoich
klientów. Po pojawieniu się wyników możemy sprawdzić nasze docelowe przychody i opinie od twoich
klientów. Jeśli czujesz się dobrze z wynikami, pójdziemy do przodu ”.
Uwaga: podczas negocjacji umowy joint venture zawsze staraj się uzyskać zgodę na przedłużenie
relacji. Na przykład uzyskaj zgodę na początku,, że jeśli test się powiedzie, wspólne przedsięwzięcie
potrwa przez następne 12 miesięcy. Nie chcesz, aby Twoja firma partnerska kradła Twój dobry pomysł
i grała Cię z konkurencją. (Tak, niestety jest kilku nieuczciwych właścicieli firm, którzy by to zrobili).
Podejmij poniższe kroki, aby rozpocząć działalność

Krok 1 - Zrozum swoje liczby. Będziesz ich potrzebować, aby pokazać, ile pieniędzy może zarobić Twój
partner. Na przykład, jeśli jesteś właścicielem klubu fitnes, dowiedz się, jaki jest Twój wskaźnik
odpowiedzi dla typowej kampanii direct mail oraz wartość dolara każdego nowego klienta.
Krok 2 - Zrób listę potencjalnych komplementarnych lub powiązanych produktów i usług. Nie pomijaj
produktów lub usług, które niekoniecznie są powiązane, którymi klient może być nadal
zainteresowany.
Krok 3 - Zrób listę firm, które sprzedają te produkty i usługi. W szczególności zwróć uwagę na firmy, w
których znasz właściciela lub masz kontakty. Następnie wyślij list do tych osób i zaproponuj spotkanie
w celu dalszego wyjaśnienia Twojej strategii. Zawsze zaczynaj od przedstawienia się i jeśli byliby
zainteresowani zarabianiem pieniędzy (użyj określonej kwoty) bez większego wysiłku. Wykonaj kolejne
połączenie telefoniczne, aby umówić się na spotkanie.
Krok 4 - Przedstaw przekonujący, oparty na faktach przypadek wspólnego przedsiębiorstwa. Możesz
nawet wspomnieć, że masz telefon do jednego (lub dwóch) ich konkurentów, aby przedstawić im
również potencjalne przedsięwzięcie.
Krok 5 - Realizuj swoje obietnice z uczciwością, uczciwością, etyką i entuzjazmem.
Potencjalne wspólne przedsięwzięcia są wszędzie wokół - zdejmij żaluzje!
Jako właściciel małej firmy zawsze powinieneś myśleć o tworzeniu wspólnych przedsięwzięć, nawet
jeśli jest to wspólne przedsięwzięcie generacji wiodącej. Mój kręgarz ma swoje „pudła” w różnych
lokalizacjach biznesowych, oferując bezpłatny masaż pleców i badanie przesiewowe, a także
losowanie, aby wygrać bezpłatną usługę lub produkt oferowany przez firmę hostingową drop box.
Wykonanie tego zajęło mu niecały tydzień, a firmy chętnie mu pomogły. Otrzymuje wiele poleceń bez
żadnego wysiłku dzięki temu prostemu JV. Niestety, jako właściciele małych firm uczymy się, jak
walczyć z naszymi konkurentami, aby zdobyć ich klientów. W Joint Venture Marketing współpracujesz
ze swoimi konkurentami, aby pozyskać nowych klientów. Potencjalni JV czekają na Ciebie, abyś mógł z
nich skorzystać. Przestań myśleć konkurent i zacznij myśleć!

BŁĄD NUMER SZEŚĆ
Nie zdajesz sobie sprawy, że zajmujesz się marketingiem Twojego produktu lub usługi?
Kilka tygodni temu odwiedziłem mojego przyjaciela z działu marketingu. Z ekscytacją opowiadałem mu
o nowym kursie marketingowym, który właśnie opracowałem, i jak wspaniale było. Cierpliwie siedział
i słuchał mnie. Widział, że byłem naprawdę zachwycony tym, co właśnie stworzyłem. Po tym, jak
skończyłem chwalenie się i radowanie, wstał, a kiedy zaczął odchodzić, powiedział: „To wspaniale, teraz
prawdziwą sztuczką będzie nakłonienie ludzi do zakupu”.
Jaki jest główny cel Twojej małej firmy?
Moją pierwszą reakcją na jego komentarz było: „Co masz na myśli. Oczywiście ludzie to kupią. To
najlepsza praca, jaką do tej pory wykonałem ”. Kiedy jednak zastanawiałem się przez chwilę nad jego
komentarzem, zdałem sobie sprawę, że popadłem w odwieczny śmiertelny błąd małego biznesu, na
który popada większość przedsiębiorców, zapominając o moim głównym celu biznes. Mój przyjaciel
marketingowy subtelnie przypomniał mi, że moim głównym zajęciem NIE jest doradztwo
marketingowe; to MARKETING usług doradczych.
„Każdy głupiec może zrobić mydło, a sprytny człowiek musi go sprzedać”
Jest stary cytat reklamowy, który mówi: „Każdy głupiec może zrobić mydło, ale sprytny człowiek musi
go sprzedać”. Jest to tak samo dzisiaj, jak po raz pierwszy wypowiedziane wiele lat temu. Każdy Tom,
Dick i Harry mogą zrobić kostkę mydła. W rzeczywistości Harry może zrobić mydło tak zaawansowane,
że nawet samo się oczyszcza! (Nawiasem mówiąc, istnieje mydło samooczyszczające się o nazwie
„Sanitizer do rąk” firmy Purell… jest fantastyczne) Nawet jeśli jest to najbardziej zaawansowane mydło
na Ziemi, nie ma znaczenia, że nikt go nie kupi. Nienawidzę myśleć o moim mistrzowskim kursie
marketingowym jako o kolejnym kawałku mydła, ale właśnie o to chodzi. Istnieje tysiące świetnych
kursów marketingowych…… ale sprytny mężczyzna (lub kobieta) sprzedaje go! Niezrozumienie (lub
zaakceptowanie) tej zasady jest tak trujące, że może szybko zabić każdą małą firmę. Widzisz, aby
odnieść sukces w małej firmie, potrzebujesz przepływów pieniężnych. Aby uzyskać przepływ gotówki,
potrzebujesz klientów. Aby zdobyć klientów, musisz sprzedać swój produkt lub usługę. Możesz być
hydraulikiem lub elektrykiem, ale podobnie jak pięćdziesięciu innych hydraulików i elektryków, których
reklama znajduje się obok ciebie na żółtych stronach. Bez względu na to, jak wielkie są twoje
umiejętności techniczne lub jak innowacyjny jest twój produkt, Twoja firma obumrze i umrze jak 80%
wszystkich małych firm, jeśli nie będziesz mógł go sprzedać.
** Jak postąpiłbyś inaczej inaczej… **
Załóżmy przez chwilę, że naprawdę zinternalizowałeś tą krytyczną zasadę. Załóżmy, że szczerze
wierzysz, że twoją najważniejszą funkcją jest marketing twoich produktów i usług. Co zrobiłbyś inaczej
jutro rano?
• Czy zmieniłaby się zawartość Twojej codziennej listy rzeczy do zrobienia?
• Czy rozdzielisz swój czas i uszeregujesz go według priorytetów w inny sposób?
• Czy rozważyłbyś zmianę swojej roli w organizacji?
• Czy zmieniłbyś kryteria i proces, za pomocą których przeprowadzasz kontrolę nowych pracowników?
• Czy zmieniłby się twój osobisty program szkoleń i szkolenie pracowników?

Sugerowałbym, że jeśli naprawdę głęboko wierzysz, że twoim głównym celem biznesowym (i numerem
jeden) jest * marketing * twoich produktów i usług, lista rzeczy do zrobienia, sposób, w jaki
przeznaczasz swój czas, rola w firmie, proces rekrutacji oraz osobisty i szkolenie pracowników byłoby
radykalnie inne niż obecnie.
Działania o wysokiej wartości
Teraz, kiedy wiesz, jaki jest twój główny cel biznesowy, powinieneś wiedzięć, co zamierzasz z tym
zrobić? W poprzednim życiu jako konsultant korporacyjny działający na dużą skalę czasami czułem się
nieswojo z powodu tego, ile moja firma naliczała klientom za mój czas. Często zadawałem sobie
pytanie: „Czy w tej chwili dodaję wartość równą cenie, którą płaci mój klient?” Pomogło mi to ustalić
priorytety moich działań. Sugeruję, abyś miał zwyczaj zadawania sobie tego samego pytania
codziennie. Pozwólcie, że wymienię kilka działań, które uważam (i powinieneś) za „wysoką wartość”.
• Tworzenie (lub rozwijanie) czegoś unikalnego w twoim produkcie lub usługa.
• Uczestniczenie w konferencjach / warsztatach / bootcampach związanych z marketingiem
bezpośrednim.
• Spotkanie ze swoją grupą marketingową mózgów.
• Budowanie osobistego pliku machnięcia marketingowego.
• Znalezienie tanich reklam ukierunkowanych.
• Badanie strategii marketingowych konkurencji i innych firm spoza branży.
• Tworzenie sieci z innymi właścicielami i przedstawicielami firm, które są skierowane na ten sam
rynek.
• Testowanie reklamy i marketingu w celu poprawy obecnych wskaźników odpowiedzi.
• Pisanie artykułów do czasopism branżowych, lokalnych gazet, czasopism, biuletynów branżowych
itp.
• Pisanie listów sprzedażowych i zarządzanie kampaniami marketingu bezpośredniego.
• Szkolenie pracowników w zakresie aktualnych ofert i sposobu prezentacji ich klientom
Okej, wystarczy. Masz pomysł? Zwykle dyrektor ds. marketingu wykonuje te czynności. Musisz zostać
dyrektorem marketingu! To powinna być twoja nowa rola w twoim biznesie.
Po co pozostawić absolutnie najbardziej krytyczną część swojej firmy komuś innemu? Słyszę, jak
mówisz teraz: „Ale robię już te wszystkie rzeczy”. A moja odpowiedź brzmi: „Ile czasu poświęcasz na te
działania„ o wysokiej wartości ”? Czy potrzebujesz zatrudnić kierownika lub asystenta, aby zwolnić cię
ze wszystkich innych obowiązków, abyś mógł skupić się wyłącznie na czynnościach, które mają
największy wpływ na Twój biznes? Brian Tracey, słynny autor i mówca, powiedział: „Aby odnieść
prawdziwy sukces, powinieneś przestać robić jakąkolwiek działalność, która normalnie nie byłaby dla
ciebie opłacalna”. Na przykład, jeśli uważasz, że jesteś wart 50 USD za godzinę, dlaczego miałbyś
składać dokumenty, gdy ktoś inny mógłby to zrobić za 8 USD za godzinę?
Zostań mistrzem reklamy bezpośredniej reakcji
Gdybyś mnie zapytał: „Mam tylko 1000 USD na reklamę mojego produktu. Gdzie mam wydać te
pieniądze, aby uzyskać najwyższy zwrot z mojej inwestycji? ” Moją odpowiedzią byłoby
zainwestowanie tego w osobistą edukację. Nic nie przyniesie większego zwrotu z marketingu dolara

niż Twoja osobista inwestycja w zdobycie tytułu mistrza bezpośredniego marketingu odpowiedzi.
Każdego roku regularnie wydaje tysiące dolarów, inwestując w książki, kasety, płyty CD, warsztaty,
konferencje, filmy i każdą inną formę edukacji. W rzeczywistości, przeprowadzając wywiady z wieloma
odnoszącymi sukcesy biznesmenami, konsekwentnie znalazłem jedną wspólną cechę. Każda osoba
miała pasję i nienasyconą chęć uczenia się i inwestowania dużych środków w swoją prywatną edukację.
Co łączy Billa Gatesa i Oprahę
Co łączy Billa Gatesa i Oprahę, oprócz ich osobistego Fortu Knox? Nienasycona chęć uczenia się. Czy
wiedziałeś o tym ,że co roku Bill Gates wyjeżdża na tydzień z walizką pełną książek do przeczytania.
Jeśli Bill może znaleźć czas, aby to zrobić, ty też możesz. Oprah słynie z „klubu miesiąca książki”. Czy
masz listę czytelniczą, a jeśli tak, to co na niej jest?
Wniosek
Jednym z najgorszych błędów, jakie możesz popełnić jako właściciel małej firmy, jest oszukiwanie w
myśleniu, że zajmujesz się produkcją i dostarczaniem produktów i usług. Źle! Jesteś w branży *
marketingu * produktów i usług. Im szybciej zdasz sobie z tego sprawę, tym szybciej wpłynie gotówka.
Zawsze mówiłem, że dobry marketing może nadrobić pakiet grzechów operacyjnych (po prostu zapytaj
Microsoft). Marketing jest Twoją firmą, a nie tylko jej częścią. Zostań ekspertem w marketingu
bezpośredniej reakcji, inwestując znaczne środki we własne kształcenie. Ponownie oceń sposób
zarządzania firmą, zadając sobie pytania, o których wspomniałem. To, co wam udostępniłem, może
wymagać nowej zmiany paradygmatu. Ale jeśli chcesz nie tylko przetrwać, ale także odnieść wielki
sukces, musisz dokonać zmiany.

