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Część Druga 

Prosty Proces Sprzedaży … 

Wyciskacz  > Oferta > Zakup > Produkt 

Od	  strony	  klienta	  	  

Prosty Proces Sprzedaży … 

Wyciskacz  > Oferta > Zakup > Produkt 

Potencjalni 
Klienci  AR 

Strona OK 
Klienci  AR 

Potencjalni klienci po dokonaniu zakupu 
przechodzą automatycznie na listę 
klientów, którzy już zakupili.  

Za kulisami…. 

Oferta 
+ Opłata 
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Twój Cel:  Stworzenie Klienta 

Myśl dwa produkty naprzód! 

Koncentruj sie na dobrze 
wybranej grupie docelowej 

§  Idź wąsko ale głęboko 
§  Łatwiej i taniej dotrzesz do rynku 
§  Twoja marka stanie się bardziej znana 
§  Uzyskasz szybciej status eksperta 
§  Będzie większy popyt na twoje produkty 
§  Klienci będą mieć głębsze zaufanie 
 

Jak wybrać grupę docelową 

Doświadczenie? 

Twoja	  Pasja	  

Rynek 

Wystartuj tutaj 
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Twoja Specjalność  

§  Co wiesz? 
§  Co inni u ciebie chwalą? 
§  Co nie wiesz, ale chcesz wiedzieć? 
§  Co cię naprawdę pasjonuje? 
§  Co jest twoim Disneylandem? 
§  Czemu jesteś gotów się POŚWIĘCIĆ? 

Specjalizacja:  weterynarz 
Grupa docelowa (z grubsza):  właściciele psów i kotow 

 

Specjalizacja:  adwokat 
Grupa docelowa (z grubsza): ludzie przed rozwodem 
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Specjalizacja:  podatki 
Grupa docelowa: Polacy pracujący za graniacą 

 

Specjalizacja:  technologia marketingu 
Grupa docelowa:  samozatrudnieni eksperci 

 

Specjalizacja:  specjalista od oprogramowania ACT 
Grupa docelowa:  profesjonalni sprzedawcy 
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Im większy rynek… 

§  Tym trudniej jest dotrzeć do klienta 
§  Tym łatwiej się zgubić wśród konkurencji 
§  Tym trudniej się połapać w potrzebach 
§  Tym trudniej się przebić jako ekspert 
§  Tym trudniej zaoferować coś gratis 
§  Tym trudniej stworzyć produkt 
§  Tym trudniej jest cokolwiek sprzedać 

Zawęź Grupę Docelową 

§  Obejrzyj dodatkowe wideo 
§  Wybierz 3-4 potencjalne grupy 
§  Przyjrzyj się tym grupom bliżej 
§  Trzy największe problemy?  
§  Co oni naprawdę chcą? 
§  Wczuj się w sytuację konkretnej 
osoby – wyobraź sobie szczegołowo 

Często Popełniane Pomyłki 

§  Brak grupy docelowej 
§  Źle określona grupa docelowa 
§  Grupy, w której nikt nie sprzedaje 
§  Poleganie na wlasnych odczuciach 
zamiast zbadać rynek 
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Perfekcjonizm To Twój Wróg!  

§  Nie wałkuj tego w nieskończoność. 
§  Zacznij  i ucz się w trakcie procesu 
§  Załóż, że za pierwszym razem się nie uda 

Koncentruj się na wyrabianiu 
UMIEJĘTNOŚCI 

BLOG – Twoja Główna Witryna 

www.PierwszyE-‐biznes.pl	  

BLOG – Twoja Glowna Witryna 
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BLOG – Twoja Glowna Witryna 

BLOG – Twoja Glowna Witryna 

www.PraktycznyEbiznes.pl	  

BLOG – Twoja Glowna Witryna 

www.PodwojneOpodatkowanie.pl	  
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BLOG – Twoja Glowna Witryna 

www.ZdrowyStylZycia.pl	  

 Wyciskacz - Zapytaj 

§ 	  Proste	  badanie	  rynku	  
§ 	  Buduje	  jednocześnie	  
listę	  mailingową	  
§ 	  Pomaga	  w	  stworzeniu	  
ostatecznego	  produktu	  
§ 	  List-‐oferta	  niemal	  
sama	  się	  póżniej	  pisze	  	  
§ 	  Dostarcza	  tematów	  
do	  poruszania	  w	  blogu	  

Stawia ci w pozycji eksperta 
i buduje zaufanie  

Magia Strony ZAPYTAJ 

text 

List-‐oferta	  niemal	  sama	  
się	  póżniej	  pisze!	  
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Nie komplikuj – to jest PROSTE! 

§   Proste pytanie – łatwe do zrozumienia  
§   Ustaw się w pozycji eksperta 
§   Najlepiej umieść też swoje zdjęcie 
§   Krótki formularz z okienkiem tekstu 
§   Zaoferuj nagrodę za wpisanie pytania 
§   Napisz o stronie ZAPYTAJ w blogu 
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Twój Plan Akcji 

§  Zadecyduj w czym się specjalizować 
§  Sprecyzuj swoję grupę docelową 
§  Zacznij blog – pisz min. co dwa dni 
§  Wykup domenę “ImieNazwisko” 
§  Stwórz stronę “Zapytaj” 
§  Stwórz stronę z podziękowaniem 
§  Załóż autoresponder, który buduje listę 
i wysyła automatyczne potwierdzenia 

Nie walkuj tego w nieskonczonosc!  

Kto Pyta Nie Błądzi 

Na stronie kursu znajdziesz link do 
następnego webcastu Pytania i Odpowiedzi 
- Możesz tam zadać pytanie już DZISIAJ! 

Webcasty	  odbywają	  sie	  
regularnie	  co	  miesiąc!	  

Tylko ty się możesz napić ze 
źródełka – ja cię mogę tylko do 

wodopoju przyprowadzić! 


