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 Trwała Pozycja Eksperta  

Sesja 5 

Osiołek, jabłko i gruszka	  

Wynik odkładania podjęcia decyzji  
jest często równie tragiczny 
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Jednym z twoich głównych zadań 
 jest pomóc klientowi podjąć  

odpowiednią decyzję. 
 

Często tą odpowiednią decyzją 
jest zakup twojego produktu! 

 

Przepis Na Sukces w Biznesie	  

§  Kochaj	  swoich	  klientów	  
§  Znajdź	  klientów,	  których	  chcesz	  kochać	  
§  Dowiedz	  się	  co	  oni	  chcą	  
§  Daj	  im	  to	  co	  oni	  chcą	  
§  Dowiedz	  się	  jakie	  mają	  problemy	  
§  Rozwiązuj	  ich	  problemy	  
§  Zaoferuj,	  żeby	  kupili	  pewne	  rozwiązania	  
§  Poproś,	  żeby	  powiedzieli	  o	  tobie	  znajomym	  

Prosty Proces Sprzedaży Online	  

1. Strona z wyciskaczem 

5.  Strona z produktem 6. Autoresponder podąża 4.  Zapisanie na listę 

3. Pobranie opłaty 2. Opis – list z ofertą 
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Strona z prostym wyciskaczem 

Strona która sprzedaje	  
§  Główny	  nagłówek	  
§  Powitanie	  	  
§  Pierwszy	  akapit	  
§  Blok	  z	  informacjami	  
§  Dodatkowe	  nagłówki	  
§  Lista	  korzyści	  
§  Opinie	  i	  referencje	  
§  Gwarancja	  
§  Dokładne	  instrukcje	  
§  Wezwanie	  do	  podjęcia	  akcji	  

Zwróć sie do swojego klienta!	  
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Przejdź szybko do sedna	  

Pokaż opinie innych klientów	  

Koncentruj się na korzyściach	  

§  Zademonstruj	  wiarygodnosc	  
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Im więcej poleceń tym lepiej!	  

Gwarancja Satysfakcji	  

Zaoferuj Bonusy	  
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Pomoż w podjęciu decyzji	  

Zamówienie - zapłać TERAZ!	  

Zamówienie - zapłać TERAZ!	  
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Bardzo ważny krok!	  

§  xxxxxx	  

Strona z dostawą programu	  

§  xxxxxx	  

Sekwencja autorespondera - 1	  

Podążaj konsekwentnie i zacieśniaj  
relacje z tymi, którzy już kupili 

1. Witaj – oto informacje co i jak  
2. Czy wszystko w porządku? 
3. Czego się możesz spodziewać 
4. Podziel się wrażeniami – jak 

mogę to usprawnić?  
5.  Inny program który cię może 

zainteresować 
6. Czasami łatwo przeoczyć… 
7. Niezapowiedziany bonus 
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Sekwencja autorespondera - 2	  

§  xxxxxx	  

1. Dzięki za zainteresowanie 
2. Próbka tego co w środku 
3. Opinia kogoś kto już zakupił 
4. Często zadawane pytanie 
5. Próbka tego co w środku 
6. Opinia kogoś kto już zakupił 
7.  Jakie masz pytanie? 
8.  Inny program który cię może 

zainteresować 
9.  Ile cię kosztuje to, że…  itd… 

Podążaj	  konsekwentnie	  i	  zacieśniaj	  relacje	  
także	  z	  tymi,	  którzy	  jeszcze	  nie	  kupili	  

Podążając konsekwentnie 
możesz zamienić w 
kupujących 30-50% 
zainteresowanych! 

Podążaj konsekwentnie i zacieśniaj relacje 
także z tymi, którzy jeszcze nie kupili.	  

Proces tylko dla JEDNEJ osoby	  

§  Nie myśl kategoriami “lista” 
§  Żeby zbudować wielką listę musisz 

komunikować się z jedną tylko osobą 
§  Każdy adres – każdy kupujacy -  jest 

tylko jedną JEDYNĄ konkretną osobą  
§  Zawsze więc zwracaj się bezpośrednio 

tylko do jednej OSOBY 
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Zasady perswazji na piśmie	  
§  Ustal cel co chcesz osiągnąć 
§  Zaplanuj i zorganizuj co piszesz 
	  

Jesteś w stanie dać z siebie 
 o wiele więcej niż ci sie wydaje! 

Ray Edwards jest copywriterem Tony Robbinsa. 
Nie został światowej klasy copywriterem 

tylko dlatego, że ma talent! 
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Zasady perswazji na piśmie	  
§  Ustal cel co chcesz osiągnąć 
§  Zaplanuj i zorganizuj co piszesz 
§  Pisz prostym jezykiem – tak jak mówisz 
§  Koncentruj się stale na czytelniku 
§  Pisz tylko o tym co interesuje czytelnika 
§  Miej świadomość przewagi słowa pisanego 
§  Miej świadomość jakie są słabości tego, że 

to jest na piśmie, bez osobistego kontaktu 
§  Zawsze zrób na końcu wezwanie do akcji	  

Twój pierwszy e-book	  

1. Wybierz interesujący temat 
2.  Stwórz streszczenie 
3.  Zrób listę rozdziałów i pod-rozdziałów 
4.  Zacznij pisać codziennie 
5.  Zredaguj i sformatuj publikację 
6.  Zamień na plik PDF 
7.  Zaoferuj na stronie www 

Ebook bez pisania	  
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Ebook bez pisania – 1	  

§  Zrób serię wywiadów emailem – wyślij 
konkretne pytania do grupy osób. 

§  Zrób jeden wyczerpujący email z 
ekspertem drogą emailową. 

§  Nagraj serię wywiadów  w formacie audio - 
zleć zrobienie zapisów i zredagowanie. 

§  Nagraj jedną długą rozmowę z ekspertem 
- zleć zrobienie zapisów i zredagowanie. 	  

Ebook bez pisania – 2	  

§  Nagraj dyskusję kilku zaproszonych gości - 
zleć zrobienie zapisów i zredagowanie. 

§  Zorganizuj telekonferencję albo webcast i 
zrób wykład na temat na którym się znasz - 
zleć zrobienie zapisów i zredagowanie.  

§  Zaproś innych do napisania artykułów na 
wybrany przez ciebie temat. 	  

Ebook bez pisania – 3	  

§  Poproś grupę osób o listę wartościowych 
portali, narzędzi, serwisów itp. związanych 
z jakimś tematem – zaproś właścicieli tych 
serwisów, żeby napisali krótkie artykuly. 

§  Opublikuj zbiór artykułów napisanych 
przez innych autorów – zobacz artelis.pl 

§  Zrób zbiór najciekawszych wyjątków 
związanych tematycznie e-kursów.  
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Ebook bez pisania – 4	  

§  Zaproś kogoś kto lubi pisać do współpracy 
– ty zajmij się wyszukiwaniem tematów i 
samym marketingiem - ebook może być 
wspólną własnościa. 

§  Kolekcjonuj wartościowe wypowiedzi na 
forach i w blogu – ale opublikuj to TYLKO 
za zgodą autorów albo właściciela bloga. 

To tylko początek możliwości! 

W zamian za materiały do 
wykorzystania w e-booku…	  

§  Zaoferuj gratisową reklamę dla produktu, 
usługi, programu, strony www itp.    

§  Zaoferuj reklamę na swoich stronach, w 
blogu albo w swoim newsletterze. 

§  Obiecaj gratisową publikację 
§  Zaoferuj zniżkę dla ich czytelników/klientów 
§  Zaoferuj im zniżkę na coś innego   
§  Zaoferuj im całkiem gratis coś innego 

Kogo prosić o współpracę?	  

§  Wyslij wiadomość do grupy ekspertów  
§  Napisz o tym w swoim newslettereze 
§  Zaanonsuj w swoim blogu 
§  Poproś o reklamę zaprzyjaźnionych 

redaktorów newsletterow i blogów 
§  Zakup reklamę w newsletterach 
§  Ogłoś na odpowiednim forum  
§  Wykorzystaj portale spolecznościowe 
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Przepis na arcyciekawy wywiad 	  

1.  Kim jesteś i dlaczego warto cię sluchać? 
2.  W jaki sposób zacząłeś w …. ? 
3.  Jakie masz przygotowanie do tego? 
4.  Ile z tej wiedzy masz z praktyki a ile z 

wykształcenia akademickiego? 
5.  Wymień pięć największych pomyłek, 

które ludzie popełniaja w….? 

	  

Przepis na arcyciekawy wywiad 	  

6.  Jak można zapobiec tym problemom? 
7.  Co poradziłbyś przyjacielowi, który chce 

wystartować w ….? 
8.  Gdybyś miał zacząć od początku czy 

zajałbyś się tym samym …? 
9.  Gdybyś mógł to zrobić jeszcze raz - co 

zrobilbyś inaczej? 
10.  Co zrobilbyś tak samo?	  

	  

Przepis na arcyciekawy wywiad 	  

10.  Co uważasz za pięć najwiekszych 
problemów które mają …  ? 

11.  Co czytasz i jak się dokształcasz, żeby 
trzymać rękę na pulsie? 

12.  Jakiego rodzaju zmiany przewidujesz w 
najbliższym czasie w branży …. ? 

13.  Jakie unikalne wskazówki możesz dać 
naszym sluchaczom/czytelnikom? 

14.  Czy twoja branża ….. często się zmienia? 
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Przepis na arcyciekawy wywiad 	  

16.  Jakie problemy musiałeś pokonać na 
swojej drodze do… ? 

17.  Ile czasu zajęło ci dojście od samego 
początku do …. ? 

18.  Jakie książki/narzędzia itp. poleciłbyś 
najbardziej naszym słuchaczom? 

19.  Co jest największym sekretem na temat 
xyz który możesz nam zdradzić? 

20.  Gdybyś miał czarodziejską różdzkę…? 

	  

Twoj Plan Akcji	  
§  Kontynuuj	  blog	  -‐	  	  MINIMUM	  trzy	  razy	  w	  tygodniu	  
§  Skończ	  e-‐booka	  -‐	  	  i	  zaplanuj	  swoje	  następne	  dwa	  

produkty	  w	  oparciu	  o	  wiedze	  INNYCH.	  
§  Tym	  razem	  zaoferujesz	  to	  na	  sprzedaż.	  Stworz	  	  

zatem	  prosty	  proces	  sprzedaży	  –	  i	  szkic	  oferty.	  
§  Od	  razu	  przystąp	  do	  tworzenia	  pierwszego	  projektu.	  
§  Ściągnij	  polecane	  narzędzia	  z	  sesji	  czwartej	  i	  

zapoznaj	  się	  z	  mechaniką	  tworzenia	  audio	  	  
§  	  Skończ	  wszystkie	  zadania	  z	  pierwszych	  dwoch	  sesji!	  

§  Czy	  masz	  wla ciwy	  sposób	  myślenia?	  
§ 	  	  Czy	  wierzysz	  w	  to	  co	  robisz?	  
§ 	  	  Czy	  koncentrujesz	  się	  na	  tym	  co	  ważne?	  
§ 	  	  Czy	  masz	  wystarcząjaca	  wiedzę?	  
§ 	  	  Czy	  masz	  odpowiednie	  umiejetności?	  

Ja cię tylko mogę PRZYPROWADZIĆ  
do wodopoju – ty sam się musisz napić! 
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Kto Pyta Nie Błądzi	  

Jeśli	  masz	  pytanie	  –	  pytaj.	  
	  

Na	  wszystkie	  pytania	  odpowiem	  	  
w	  czasie	  specjalnych	  sesji	  	  
Pytania	  i	  Odpowiedzi.	  


