
9/13/12	  

1	  

Mysli > Slowa > Akcja > REZULTATY        Sesja 6 

Sesja 6 – część druga 

Najważniejsze na początku	  

-  regularne pisanie w blogu 
-  strona z wyciskaczem 

-  stałe badanie rynku 

-  wypracowanie grupy docelowej 

-  wyszukiwanie co twoi klienci chcą 
-  Google Analytics spowoduje zwrot 

Musisz zadbać o zaufanie	  

-   Jak na zaufanie zasłużyć 
-   Elementy udowadniające  

-   Polecenia pośrednie  

-   Polecenia bezpośrednie 

-   Polityka prywatności 
-   Odwrócenie ryzyka   
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Bądź GODNY zaufania	  

§   Bądź uczciwy w stosunku do odwiedzających 
§   Zrozum jak się buduje TRWAŁY sukces  

•  skąd się bierze wielkie bogactwo? 
•  wszystko się obraca wokół wartości 

§  Obiecaj mniej niż zamierzasz dać 
§  Dostarcz więcej niż się klient spodziewa 
§  Chroń swoich klientów 

•  definicja klienta vs. konsumenta 
•  klient to ktoś kogo REPREZENTUJESZ 

Dlaczego zaufanie jest tak 
OGROMNIE ważne?	  

§   Bez zaufania ludzie nie bedę kupować 
§   60% mieszkańcow nie kupuje w sieci bo 
nie mają zaufania 
§   1/3 użytkowników Internetu w skali świata 
§   65% kupujących przerywa zakupy i 
wycofuje się z transakcji z braku zaufania 
 

Zaufanie buduje się przez 
konsekwentne działanie	  

§   Bardzo trudno to zrobić od razu 
§   Wymaga utrzymywania kontaktów 
§   Budowanie relacji 
§   Wyciskacz + podążanie 
§   Nie jest łatwe do zbudowania 
§   Za to jest łatwe do stracenia 
§   W sieci szydło wychodzi z worka 
§   Informacja rozchodzi się bardzo szybko 
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Klienci nie zawsze pytają wprost  
ale to nie znaczy, że pytań nie mają!  

Musisz odpowiedzieć na te 
pytania potencjalnych klientów: 	  

§   Czy dostanę to, za co płacę? 
§   Czy są jakieś dodatkowe koszty? 
§   Czy moje dane będą bezpieczne? 
§   Jak mój email będzie wykorzystany? 
§   Czy to będzie działać jako obiecano? 
§   Czy dostanę zwrot jeśli to nie działa? 
§   Czy ta firma/osoba jest prawdziwa? 
 

Co może zniszczyć zaufanie? 	  

1. Jaskrawe błędy na stronach 
§   odnośniki wiodące do nikąd   
§   nieprzyjazne formularze 
§   błędy gramatyczne 
§   błędnie wyświetlane grafiki 

Kiedy zaczynasz musisz działać  bardzo ostrożnie! 
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Co może zniszczyć zaufanie? 	  

2. Kiepska nawigacja 
3. Strony trudne do czytania 
4. Wymaganie zbyt wielu informacji 
5. Amatorski wyglad 

6. Przesadne obietnice  

     (nawet jeśli są one prawdziwe!) 

Co buduje zaufanie: 
Jak cię widzą tak cię piszą!	  

§   Pierwsze wrażenie się liczy 

§   Profesjonalne logo na stronie 

§   Wysokiej jakości grafiki 

§   Konsekwentna szata graficzna   

xxxxx  	  

test 
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xxxxx  	  

test 

xxxxx  	  

test 

Co buduje zaufanie? 
Nie próbuj się ukrywać!	  

§   Pełne informacje kontaktowe 
§   Nazwa firmy + Imię i Nazwisko 
§   Adres pocztowy 
§   Numery telefonów 
§   Email kontakt – formularz 

Nie próbuj przemilczać istotnych informacji  
albo dodatkowych kosztow! 
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Co buduje zaufanie? 
Ujawnij  swoja osobowość	  

§   Unikaj oficjalnego języka i żargonu 
§   Nie próbuj być kimś kim nie jesteś 
§   Pisz tak jak mówisz 
§   Ujawnij pewne osobiste infomacje 
§   Pokaż im jak wyglądasz (zdjęcie) 
§   Daj im posłuchać siebie (audio) 
§   Pokaż im jak mówisz (wideo) 

Ludzie chętniej kupują od tych których już 
znają, lubią i do których mają zaufanie 

Co buduje zaufanie? 
Przyznaj się do wielkiej wady! 	  

§   Przyznaj się oficjalnie do jakiejś słabości, 
wady albo czegoś co wzbudza objekcje 
      - to eliminuje tych których nie chcesz 

 - zwiększa zadowolenie kupujacych 
 - zwraca natychmiastową uwagę 
 - ogromnie buduje zaufanie 

§   Żeby to było skuteczne… 
-   to musi być prawdziwe 
-   musi zawierać ziarno obietnicy korzyści 
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Co buduje zaufanie? 
Opowiadaj ciekawe historie	  

§   Ludzie lubią informacje w formacie narracji 
§   Opowiadania przyswaja się łatwo 
§   Opowiadania niezwykle perswadują   
§   Opowiedz swoją historię i swojej firmy 
§   Opowiedz historie swoich klientów 

-   krótko i węzłowato 
-   prostym jezykiem 
-   łatwe do uwierzenia 
-   zachecające do podjęcia akcji 

 
 

Naga Prawda 
Wiekszość ludzi nie wierzy w to  

co TY mówisz na swoich stronach! 

Naga prawda… 
	  Wiekszość ludzi nie wierzy w to  

co TY mówisz na swoich stronach! 

§   Nie zakładaj, że powinni ci wierzyć 
§   Musisz pokazać, że mówisz prawdę 

§   Rozumuj jakbyś był przed prokuratorem 

§   Twoja rola: rozwiać wszelkie wątpliwości 

§   Są wątpliwości? = Nie ma sprzedaży! 
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Przekonywujace dowody 
(wg Cialdiniego)  	  

Społeczny Dowód Słuszności 
-  Popularność pomnaża popularność 
-   Skoro inni w to wierzą … 
-   Łatwiej jest podjąc decyzję 

Przekonywujace dowody 
(wg Cialdiniego)  	  

Faktyczne dowody słuszności 
-   dane statystyczne 
-   znane albo łatwe do przyjęcia fakty 
-   zarówno o problemie i rozwiązaniach 

Na przykład…	  

W USA 80% nowo powstających firm  
nie przetrwa pierwszego roku. 

A z tych które przetrwaja pierwszy rok  
tylko 20% przetrwa pierwsze pięć lat 
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Przekonywujące dowody 	  

Wizualne metody perswazji 
§   Zdjęcia i grafiki 
§   Audio i wideo 
§   Zrzuty z ekranu 
§   Skany referencji 
§   Zdjęcia zadowolonych klientów 
§   Zdjęcia przed i po 

 
 

Przekonywujace dowody 	  

26	  

 
Porównania 

-  Bezpośrednie porównanie z głównym 
konkurentem 
-  Pośrednie (np. linie lotnicze) 
-  porównanie typu “kup vs. nie kup” 

 

xxxxx  	  
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xxxxx  	  

Poslugując się mediami – audio, wideo albo tylko zdjecia 

xxxxx  	  

Zrzuty z ekranu moga być ogromnie skutecznym dowodem 

test 

Już od roku 2002 
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Dowod autorytetu	  

§  Własna ksiazka 
§  Własny blog 
§  Publikowane artykuly 
§  Tytuły / stopnie naukowe 
§  Zdobyte nagrody 
§  Artykuły w prasie o tobie 
§  Artykuły które ty publikujesz 
§  Członkostwo w organizacjach 
§  Własny newsletter 
§  Prezentacje (webcasty itp.) 
§   BLOG! 

Zademonstruj że  
szanujesz ich prywatność 

	  

Odwróć ryzyko zakupu	  

§  Przejmij CAłE ryzyko na siebie 
§  Gwarantuj rezultaty jeśli to możliwe 
§  Sformułuj to bezpośrednio 
§  Gwarancja taka silna - to musi działać 
§  Ludzie ich muszą wykorzystywać 
§  Dłuższe gwarancje są bardziej skuteczne 
§  Zaakceptuj, że będą z gwarancji korzystać   
§  Umieść w widocznym miejscu – przy cenie 
§  Umieść w ramce albo jako certyfikat 
§  Warto dodać wizerunek pieczęci 
§  Podpisz zeskanym podpisem 
§  Nawet dodatkowe audio i wideo gwarancje! 
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test 

Założę się o 250 dolarów, że mogę 
zwiększyć konwersję na twoich stronach... 
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xxxxx  	  

test 

Stale Buduj Listę Mailingową 

MUSISZ mieć wyciskacz! 
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Na każdej stronie serwisu…	  

W blogu 
W artykulach 
Specjalne okienka 

Twoj GŁÓWNY cel: 
 
 

Niech odwiedzajacy się zapisze  
na twoją liste mailingową.	  

	  
Nie	  łudź	  się,	  że	  to	  prosta	  sprawa.	  	  

To	  wymaga	  PERSWAZJI!	  
	  
	  
	  

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 maja problemy 
§  Rozwiązuj ich problemy 
§  Zaoferuj, żeby kupili pewne rozwiązania 
§  Poproś, żeby powiedzieli o tobie znajomym 
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Proces dla JEDNEJ osoby	  

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

komunikować się z jedną osobą 
§  Każdy adres to konkretna osoba  
§  Zwracaj się bezpośrednio do tylko  

jednej OSOBY 

Twoj Plan Akcji	  

§  Kontynuuj blog -  MINIMUM trzy razy w tygodniu  
§  Zaoferuj e-book na stronie z wyciskaczem 
§  Zacznij OD RAZU pisać kolejny ebook - termin? 
§  Załóż konto w Google – zacznij AdWords 
§  Załóż konto w Artelis.pl – publikuj regularnie 
§  Skończ wszystkie zadania z pierwszych sesji! 

Do zobaczenia w sesji siódmej! 


