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Kilka mitów,
które od razu
wysadzimy
w powietrze

MyĂlÚ, ĝe juĝ wstÚp uĂwiadomiï Ci, ĝe w tej ksiÈĝce nie znajdziesz owijania w baweïnÚ. JednoczeĂnie zapewniam CiÚ, ĝe niniejsza publikacja (z wyjÈtkiem rozdziaïu 6.) nie przypomina instrukcji obsïugi, jakÈ otrzymujesz wraz z zakupionym meblem
w sklepie Ikea. Nie poprzestanÚ na wymienieniu w punktach najwaĝniejszych elementów skutecznej promocji z proĂbÈ, abyĂ zupeïnie sam doszedï do tego, jak zïoĝyÊ je w caïoĂÊ. To, czego moĝesz
siÚ spodziewaÊ, to rozwiÈzanie poĂrednie. ByÊ moĝe nie znajdziesz w tej ksiÈĝce gotowej recepty na promocjÚ akurat Twojego
biznesu, a wiÚc bÚdziesz musiaï wykazaÊ siÚ wïasnÈ twórczoĂciÈ
i inicjatywÈ, ale postaram siÚ podaÊ Ci „na tacy” jak najwiÚcej
informacji, które pomogÈ Ci skutecznie promowaÊ swoje produkty lub usïugi.
JeĂli chcesz zrobiÊ pierwszy krok juĝ teraz, zacznij od zmierzenia siÚ z mitami, w które wierzysz. Te mity to czÚsto zasïyszane
gdzieĂ opinie na temat skutecznej sprzedaĝy i promocji. Usïyszysz je
w pubie, podsïuchujÈc rozmowy przy sÈsiednim stoliku, spotkasz
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siÚ z nimi w osiedlowym sklepie, rozmawiajÈc z jego wïaĂcicielem,
ale — co najgorsze — trafisz na nie nawet w prasie i telewizji,
poniewaĝ dziennikarze, muszÈc szybko przygotowywaÊ kolejne
informacje, czÚsto korzystajÈ z gotowych kalk myĂlowych, mimowolnie powtarzajÈc funkcjonujÈce powszechnie przekonania.
Mam takÈ cechÚ, ĝe zazwyczaj kwestionujÚ wszystko, co poprzedzane jest sïowami „jak wszyscy wiemy”, „jak powszechnie
wiadomo”, „kaĝdy ma przecieĝ ĂwiadomoĂÊ, ĝe” itp. Kaĝde sformuïowanie tego typu to retoryczny chwyt, który ma sprawiÊ, ĝe nie
bÚdziesz chciaï kwestionowaÊ tego, co usïyszysz. Masz nie zadawaÊ
pytañ, tylko wierzyÊ, bo „przecieĝ to oczywiste”. Nie wiem jak Ty,
ale ja w takiej sytuacji wewnÚtrznie siÚ buntujÚ. Nie zawsze wyraĝam swoje wÈtpliwoĂci na gïos, ale w myĂlach staram siÚ sprawdziÊ
i podwaĝyÊ dane stwierdzenie. Chyba to wïaĂnie naleĝaïoby okreĂliÊ
jako skïonnoĂÊ do samodzielnego myĂlenia i do chodzenia wïasnymi Ăcieĝkami.
JeĂli ktoĂ Ci mówi, jak jest, nie przyjmuj tego na sïowo. Zastanów siÚ, czy znasz sytuacje, które potwierdzajÈ dany punkt widzenia, ale teĝ przeciwnie — czy moĝesz podaÊ przykïady podwaĝajÈce dane twierdzenie. Sprawdzaj jak najczÚĂciej, podwaĝaj takĝe
moje sïowa, czytajÈc tÚ ksiÈĝkÚ. Testuj róĝne metody promocji
i sprawdzaj, jakie efekty dajÈ w Twoim biznesie — niech to doprowadzi CiÚ do wïasnych wniosków, czasem pewnie innych niĝ
te wynikajÈce z moich doĂwiadczeñ. Nie bój siÚ jednak eksperymentowaÊ, testowaÊ i weryfikowaÊ.
Poniĝej opisujÚ piÚÊ mitów, z którymi osobiĂcie wielokrotnie
siÚ zetknÈïem. Moje wïasne doĂwiadczenie podpowiada mi, ĝe sÈ
to bzdury, ale bzdury o tyle niebezpieczne, ĝe wielu przedsiÚbiorców
powtarza je niczym mantrÚ. WierzÈc w nie, próbujÈ zaklinaÊ rzeczywistoĂÊ — ta jest jednak zupeïnie inna.
Gotowy? Wspólnie wysaděmy te mity w powietrze juĝ teraz!
WciĂnij czerwony guzik.
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Mit pierwszy: sprzedaÊ moĝna wszystko
Dlaczego w radiu tak czÚsto grane sÈ te piosenki, które Ci siÚ nie
podobajÈ? Dlaczego film, który miaï byÊ taki Ăwietny, okazaï siÚ
kiepski? Dlaczego krytycy rozpïywali siÚ w zachwytach nad powieĂciÈ, której nie jesteĂ w stanie doczytaÊ nawet do poïowy?
Pewnie nie raz usïyszaïeĂ od znajomych odpowiedě, która
wszystko tïumaczy. Recenzenci zostali przekupieni, wytwórnie
muzyczne pïacÈ rozgïoĂniom radiowym za puszczanie w kóïko
tego samego kawaïka, a to, na jaki film wybierze siÚ publicznoĂÊ,
to juĝ wyïÈcznie kwestia reklamy i public relations. To z powodu
spisku moĝnych tego Ăwiata tak czÚsto „nacinasz siÚ” na coĂ, co
miaïo byÊ rewelacyjne, a okazaïo siÚ marne. Dlaczego tak siÚ
dzieje? Poniewaĝ ktoĂ wyïoĝyï duĝe pieniÈdze na promocjÚ danego
produktu lub usïugi, by na nim zarobiÊ. I zarabia. Wszystko przecieĝ da siÚ sprzedaÊ — to kwestia odpowiedniej reklamy, a wïaĂciwie tego, jak duĝÈ sumÚ pieniÚdzy na niÈ wydamy.
Taki wïaĂnie jest ten mit — znany, powtarzany, pomimo
ĝe… nie trzyma siÚ kupy. Przede wszystkim dlatego, ĝe gdyby
naprawdÚ wszystkie pozytywne opinie, recenzje na temat np.
pïyty lub ksiÈĝki miaïy byÊ kupione, wtedy koszt takiej promocji
byïby tak duĝy, ĝe przewyĝszaïby zarówno koszty wydania, jak
i ewentualny zysk, jaki moĝna uzyskaÊ ze sprzedaĝy. Tak wiÚc
nawet, jeĂli uprzemy siÚ, ĝe rzeczywiĂcie „sprzedaÊ moĝna wszystko”, koszt sprzedania czegoĂ, co nie trafia w potrzeby klientów,
bÚdzie tak wysoki, ĝe najczÚĂciej jego sprzedaĝ wcale siÚ nie opïaci.
Historia zna takie przypadki, kiedy wielkie kinowe i pïytowe
superprodukcje, na których promocjÚ wydawano miliony dolarów,
przynosiïy ogromne straty. Nie pomagaïy konferencje prasowe, prezenty dla dziennikarzy, teledyski i zwiastuny filmowe. Tzn. dziaïania te przynosiïy efekty, ale znacznie sïabsze niĝ oczekiwano.
JeĂli wyprodukowanie czegoĂ kosztuje milion dolarów, reklama
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tego czegoĂ kosztuje drugi milion, a dziÚki intensywnej promocji
osiÈgamy sprzedaĝ o wartoĂci póïtora miliona dolarów, oznacza to
wielkÈ klapÚ. Oznacza to, ĝe nie udaïo siÚ tego sprzedaÊ, w sensie,
o jaki nam tu chodzi — nie udaïo siÚ pokryÊ kosztów, a tym bardziej osiÈgnÈÊ zysku ze sprzedaĝy.
Z tego wynika fakt numer dwa — kaĝdy produkt musi wpasowaÊ siÚ w potrzeby wystarczajÈco duĝej grupy klientów, by byli
oni w stanie z nadwyĝkÈ pokryÊ koszty poniesione przez producenta. Nawet najbardziej wymyĂlna promocja nie pomoĝe piosence,
która nie wpada w ucho, ani filmowi, który porusza nieinteresujÈcy
nikogo problem.
Mit, ĝe sprzedaÊ moĝna wszystko, czÚsto staje siÚ ěródïem
nieporozumieñ miÚdzy klientem a agencjÈ marketingowÈ. Producent lub dystrybutor zazwyczaj wierzy w swój pomysï na biznes.
Jest przekonany, ĝe sukces jest wyïÈcznie kwestiÈ odpowiedniej
promocji. JeĂli o tym, co sprzedaje, dowie siÚ odpowiednia iloĂÊ
ludzi, sprzedaĝ „na pewno” bÚdzie przynosiïa zyski. Tymczasem doĂwiadczony, znajÈcy rynek przedstawiciel agencji czÚsto jest w stanie
z góry przewidzieÊ, czy na danÈ ofertÚ jest zapotrzebowanie.
Owszem, to jego rolÈ moĝe byÊ wydobycie zalet promowanych
produktów i dotarcie z tÈ wiedzÈ do potencjalnych klientów —
nie jest to jednak proste, jeĂli mamy wypromowaÊ np. ewidentnie
zïÈ ksiÈĝkÚ lub gadĝet, który mógïby zainteresowaÊ wyïÈcznie garstkÚ
klientów.
Aby sprzedawaÊ, musisz mieÊ produkt. Produkt musi byÊ
skierowany do wybranej grupy docelowej. Produkt musi zaspokajaÊ jakÈĂ istotnÈ potrzebÚ tej grupy lub przynajmniej wiÈzaÊ siÚ
z czymĂ, co dla owej grupy jest interesujÈce. Grupa potencjalnych
klientów musi byÊ wystarczajÈca duĝa, byĂ — mówiÈc kolokwialnie — mógï z niej wyĝyÊ. Cena powinna byÊ na tyle przystÚpna,
by kupujÈcy mogli jÈ zapïaciÊ, ale teĝ na tyle wysoka, by pokryïa
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koszty produkcji, promocji i zapewniïa Ci jeszcze godziwy zysk.
To oczywiĂcie podstawy, ale wróÊ do nich jeszcze raz. Sprawdě,
czy to, co chcesz sprzedawaÊ, speïnia te warunki. JeĂli nie — nie
sprzedasz tego.
PowtórzÚ — sprzedaÊ moĝesz to, co jest komuĂ potrzebne
lub jest dla niego szczególnie interesujÈce. Tak jak w kampanii
promocyjnej Rossmanna — liczÈ siÚ potrzeby i pragnienia. Reklama i public relations sïuĝÈ temu, by znaleěÊ zainteresowanÈ
osobÚ i zwróciÊ jej uwagÚ na produkt, który oferujesz. Jednak bez
wzglÚdu na to, jak bardzo siÚ postarasz, nie sprzedaĝ pieluch bezdzietnym parom ani klimatyzatorów mieszkañcom igloo. Pewnie
nie znajdziesz teĝ zbyt wielu klientów na przyrzÈd do turlania
jajek. Po prostu — nie wszystko moĝna sprzedaÊ.

Mit drugi: jedna duĝa reklama zaïatwi sprawÚ
NapiszÚ to od razu — w pierwszym zdaniu: najgorsze, co moĝesz
zrobiÊ w kwestii promocji, to wydaÊ caïy budĝet na jednÈ duĝÈ reklamÚ. Niewaĝne, czy bÚdzie to billboard w centrum miasta, caïostronicowe ogïoszenie w gazecie, czy jednorazowy spot telewizyjny. Jedna reklama prawie zawsze oznacza utopienie pieniÚdzy.
Nie wszyscy to jednak wiedzÈ. Wielu przedsiÚbiorców, szczególnie tych, którzy sÈ na poczÈtku swojej biznesowej drogi, ulega
pokusie doskonaïej lokalizacji (billboardy), duĝej powierzchni (czasopismo), czy teĝ ogromnej oglÈdalnoĂci (telewizja). Argument,
ĝe taka reklama bÚdzie bardzo dobrze widoczna, wydaje siÚ nawet
sensowny. Kiedy wyobraĝasz sobie milion widzów siedzÈcych przed
telewizorem i oglÈdajÈcych reklamÚ (na której zrealizowanie i emisjÚ zaciÈgnÈïeĂ byÊ moĝe kredyt), kiedy wizualizujesz sobie spojrzenia kierowców padajÈce na tablicÚ reklamowÈ przy ruchliwej
drodze albo gdy siÚgasz po gazetÚ i myĂlisz o tym, jakby to byïo,
gdyby na caïej stronie, w którÈ wïaĂnie z takim zainteresowaniem
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siÚ wpatrujesz, widniaï adres internetowy Twojej firmy, taki wydatek moĝe siÚ jawiÊ niczym inwestycja ĝycia.
Nie przestawaj jednak wyobraĝaÊ sobie caïej sytuacji w momencie, do którego doprowadziÊ CiÚ mogÈ wskazówki sprytnych
handlowców. PomyĂl o tym, co nastÈpi póěniej. Po 30 sekundach
spot siÚ skoñczy, kierowca, który zauwaĝyï billboard, pojedzie dalej,
a czytelnik przerzuci stronÚ w gazecie i zajmie siÚ kolejnÈ, byÊ
moĝe równie interesujÈcÈ. Czy bÚdzie pamiÚtaï, aby wejĂÊ na TwojÈ
stronÚ internetowÈ lub zapytaÊ w sklepie o produkt, który zareklamowaïeĂ? ByÊ moĝe znajdzie siÚ taka osoba, byÊ moĝe bÚdzie
ich nawet kilka, ale czy taki efekt CiÚ zadowoli?
PomyĂl o tym, jak dziaïajÈ duĝe firmy. Ich reklamy sÈ emitowane w wielu róĝnych kanaïach i pojawiajÈ siÚ tam wielokrotnie.
W takim natïoku przekazów niewiele osób zapamiÚta reklamÚ,
która wyĂwietlona zostanie tylko raz. To wïaĂnie powtarzalnoĂÊ
przyczynia siÚ do sukcesu. Dzieñ po dniu, w róĝnych mediach,
a dodatkowo takĝe poprzez odpowiedniÈ ekspozycjÚ na sklepowych
póïkach, producent pïynu do mycia naczyñ przypomina klientom
o swoim produkcie. To dziÚki temu, ĝe odbiorca wielokrotnie styka
siÚ z nazwÈ produktu, opisem jego zalet oraz z samym produktem
w sklepie, kampania okazuje siÚ skuteczna. Reklama musi zapaĂÊ
w pamiÚÊ, a osiÈgniÚcie takiego efektu nie jest na ogóï moĝliwe
przy pojedynczym zetkniÚciu z reklamÈ.
Niektórzy specjaliĂci porównujÈ kampanie reklamowe do…
podlewania trawnika1. Zaïóĝmy, ĝe murawa jest wysuszona i potrzebuje intensywnego podlewania, ale Ty masz tylko jednÈ beczkÚ
z wodÈ. Co moĝesz zrobiÊ? Masz do wyboru dwie opcje. Pierwsza
polega na wylaniu caïej zawartoĂci beczki w jednym miejscu. Druga
natomiast to uĝycie spryskiwacza, aby wodÚ rozprowadziÊ rów1

Danuta Mïodzikowska, Björn Lundén, Jednoosobowa firma. Jak zaïoĝyÊ i samodzielnie prowadziÊ jednoosobowÈ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, BL Info Polska 2003.
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nomiernie po caïym trawniku. DziÚki temu nawadnianie obejmie
caïÈ murawÚ i bÚdzie trwaïo przez jakiĂ czas, co pozwoli efektywniej wykorzystaÊ ograniczone zasoby. Jak myĂlisz, który wariant
jest skuteczniejszy?
Ja polecam ten drugi. Przy mocno ograniczonym dostÚpie do
wody nie bÚdziesz w stanie utrzymaÊ w naleĝytym stanie trawnika
rozciÈgajÈcego siÚ od domu aĝ po horyzont, ale z powodzeniem
zadbasz o niewielkie poletko murawy. DysponujÈc niewielkim
budĝetem, nie przeprowadzisz kampanii reklamowej na miarÚ
Procter&Gamble, ale z powodzeniem moĝesz podjÈÊ skuteczne
dziaïania promocyjne w wymiarze lokalnym lub na wiÚkszÈ skalÚ,
wykorzystujÈc internet. Waĝne jednak, abyĂ pamiÚtaï, ĝe reklama,
aby byïa skuteczna, musi byÊ dïugotrwaïa.
JeĂli wiÚc marzy Ci siÚ reklama w tygodniku, zrezygnuj z jednorazowego ogïoszenia na caïÈ stronÚ. Zamiast tego podpisz umowÚ
na publikacjÚ reklamy w mniejszym formacie, ale np. w kaĝdym
wydaniu przez póï roku. Niech czytelnicy, siÚgajÈc po swoje ulubione pismo, co tydzieñ natykajÈ siÚ na TwojÈ reklamÚ. Podobnie
postÚpuj w przypadku innych noĂników reklamowych. Dobieraj
takie media i takie formaty reklam, które pozwolÈ Ci prowadziÊ
dïugofalowe dziaïania.

Mit trzeci: maïe firmy nie potrzebujÈ strategii
Wedïug badania Small Business DNA aĝ 84% maïych polskich
firm nie posiada dokumentu opisujÈcego strategiÚ firmy na najbliĝsze lata. Jedynie 12% badanych firm dysponuje strategiÈ przygotowanÈ w formie pisemnej.2
2

Dane pochodzÈ z grudnia 2010 r. Badanie przeprowadzono na losowej
próbie 500 mikro i maïych przedsiÚbiorstw zatrudniajÈcych do 49 osób z terenu caïej Polski; http://www.bankier.pl/wiadomosc/Firmy-small-biznes-wPolsce-dzialaja-bez-strategii-2257580.html.
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Ale to nie musi oznaczaÊ, ĝe wïaĂciciele maïych firm nigdy
nie sïyszeli o czymĂ takim jak strategia. Nie jest prawdÈ, ĝe sÈ to
ludzie niewyedukowani i nieĂwiadomi. WĂród wïaĂcicieli polskich
firm coraz wiÚcej jest osób dobrze wyksztaïconych i powaĝnie zainteresowanych tym, aby swoim maïym biznesem zarzÈdzaÊ w peïni
profesjonalnie. Ale nawet wĂród dobrze przygotowanych przedsiÚbiorców popularne jest przekonanie, iĝ na zajmowanie siÚ strategiÈ szkoda czasu i pieniÚdzy.
UwaĝajÈ oni, ĝe strategia jest dobra dla duĝych przedsiÚbiorstw.
Firmy zatrudniajÈce setki pracowników mogÈ sobie pozwoliÊ na
wypracowanie wizji i szczegóïowe rozpisanie strategii, bo majÈ na
to czas i pieniÈdze. Tymczasem wïaĂciciele maïych firm muszÈ
dziaïaÊ tu i teraz, reagowaÊ na bieĝÈce zawirowania rynku, wykazywaÊ siÚ elastycznoĂciÈ i dynamikÈ. SÈ przekonani, ĝe muszÈ
wybieraÊ pomiÚdzy dïugofalowÈ strategiÈ a… zarabianiem pieniÚdzy na bieĝÈce wydatki. Dokïadnie tak! DostrzegajÈ sprzecznoĂÊ
pomiÚdzy wdraĝaniem strategii a zarabianiem.
Chciaïbym, by specjaliĂci z firm badawczych i marketingowych, którzy z takim przekonaniem wskazujÈ na wïaĂcicieli maïych
firm jako na osoby „nie znajÈce siÚ na zarzÈdzaniu”, powiedzieli
im, w jaki sposób majÈ oni opracowaÊ i wdroĝyÊ dobrÈ strategiÚ,
nie ponoszÈc przy tym duĝych kosztów. Problem bowiem polega
nie tylko na tym, by dziaïania realizowane ad hoc zamieniÊ na
bardziej przemyĂlane. Nie chodzi teĝ wyïÈcznie o to, by przygotowaÊ
jakiĂ dokument, który poprawi wizerunek przedsiÚbiorcy w oczach
firmy przeprowadzajÈcej ankietÚ. Rzecz w tym, ĝe strategiÚ opracowuje siÚ po to, aby zastosowaÊ jÈ w praktyce. A to oznacza, ĝe pod
jej wpïywem trzeba zmieniÊ sposób funkcjonowania firmy, skoncentrowaÊ siÚ na wybranej grupie docelowej, a takĝe nauczyÊ siÚ
rezygnowaÊ z tych dziaïañ, które choÊ przynoszÈ pewne pieniÈdze,
nie sÈ z tÈ strategiÈ spójne. A to juĝ oznacza, ĝe okres wdraĝania
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strategii moĝe byÊ kosztowny, poniewaĝ zmusza do zrezygnowania
z pewnych ěródeï przychodu, które moĝe nie byïy zbyt efektywne
w perspektywie dïugoterminowej, ale jednak pomagaïy siÚ utrzymaÊ
i zarobiÊ na tak przyziemne wydatki jak ZUS czy wynagrodzenia
pracowników.
Jak dziaïa przedsiÚbiorca, który nie ma opracowanej strategii?
Dziaïa przypadkowo i chaotycznie. JeĂli np. prowadzi sklep spoĝywczy, zaopatruje go w przypadkowe produkty, kupowane od
przypadkowych dostawców i testujÈc, co siÚ sprzeda. Czasem kupi
coĂ bardzo tanio, co pozwoli mu przyciÈgnÈÊ klientów robiÈcych
codzienne zakupy w Biedronce, innym razem skusi siÚ na owoce
morza z górnej póïki, celujÈc w zamoĝniejszych klientów Almy. Raz
wiÚc przyciÈgnie osoby szukajÈce najniĝszych cen, innym razem
te zainteresowane bardziej unikalnymi produktami najwyĝszej
jakoĂci, ale nie zbuduje w ten sposób spójnego wizerunku. Na
dïuĝszÈ metÚ klienci nie uznajÈ tego sklepu ani za konkurenta tanich dyskontów, ani za ekskluzywne delikatesy. Ot, zwykïy, nijaki
sklepik, dla kaĝdego i dla nikogo jednoczeĂnie.
Ale to dotyczy nie tylko handlu czy prostych usïug. Weěmy
na przykïad internetowe biuro tïumaczeñ, które ogïasza siÚ zarówno
w serwisie Oferia.pl, gdzie najwaĝniejszym argumentem dla klientów pozostaje cena, jak i wysyïa oferty do duĝych firm, dla których
liczy siÚ przede wszystkim wysoka jakoĂÊ tïumaczeñ. Klienci z Oferii
bÚdÈ oczekiwali stawek takich, jakich zaĝyczyÊ sobie mogÈ studenci
szukajÈcy jakiegokolwiek zarobku. KonkurujÈc z najtañszymi wykonawcami, biuro tïumaczeñ ryzykuje, ĝe nawet jeĂli pozyska duĝo
zleceñ, z trudem na siebie zarobi (tym bardziej, ĝe musi ponieĂÊ
wyĝsze koszty utrzymania niĝ student). JeĂli natomiast (nadal
proponujÈc usïugi w bardzo niskich cenach), otrzyma zlecenie od
duĝej firmy, mogÈ siÚ pojawiÊ dodatkowe koszty, zwiÈzane cho-

Kup książkę

Poleć książkę

16

PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w małej firmie

ciaĝby z koniecznoĂciÈ dojeĝdĝania do klienta i uczestniczenia
w wielogodzinnych spotkaniach organizowanych w celu omówienia szczegóïów wspóïpracy. Ceny musiaïyby byÊ duĝo wyĝsze, aby
zrekompensowaÊ koszty dojazdu, poĂwiÚcony czas i koniecznoĂÊ zastosowania bardziej skomplikowanego systemu realizacji zamówieñ.
A jak dziaïa przedsiÚbiorca, majÈcy konkretnÈ, spójnÈ strategiÚ, którÈ konsekwentnie wdraĝa od samego poczÈtku?
Od razu ustala, do jakiego klienta chce kierowaÊ swojÈ ofertÚ.
To z kolei oznacza, ĝe musi wczeĂniej oceniÊ rynek. W maïej firmie
nie jest to zazwyczaj trudne. W przypadku sklepu spoĝywczego
wystarczy zorientowaÊ siÚ, w jakiej okolicy lokal bÚdzie dziaïaï.
JeĂli przedsiÚbiorca otwiera go na osiedlu, na którym mieszkajÈ
gïównie osoby starsze lub o niskich dochodach, doïoĝy starañ, aby
z innymi punktami handlowymi konkurowaÊ cenami. Wówczas
jego strategia bÚdzie uwzglÚdniaïa duĝÈ iloĂÊ promocji, a reklamy
powinny koncentrowaÊ siÚ na eksponowaniu tych rewelacyjnych
ofert. Jego celem bÚdzie w takim przypadku przekonanie okolicznych mieszkañców, ĝe jeĂli chcÈ zrobiÊ tanie zakupy, powinni je
robiÊ wïaĂnie w jego sklepie. Wszystko, co robi wïaĂciciel, naleĝy
podporzÈdkowaÊ temu celowi. JeĂli natomiast sklep otwiera tam,
gdzie mieszkajÈ osoby dobrze sytuowane, powinien sprawdziÊ, czy
w okolicy nie brakuje sklepu ze zdrowÈ ĝywnoĂciÈ albo delikatesów
z produktami wysokiej klasy. ByÊ moĝe lepszÈ strategiÈ bÚdzie w tym
przypadku konkurowanie jakoĂciÈ i najwyĝszym poziomem obsïugi klienta niĝ cenami.
Nie inaczej bÚdzie w przypadku biura tïumaczeñ. Praca firmy
bÚdzie wymagaïa innej organizacji i innego cennika, jeĂli jej celem
bÚdzie realizowanie tanich, szybkich, internetowych zamówieñ,
a inaczej bÚdzie, jeĂli skupi siÚ na obsïudze klientów biznesowych.
Nie ma co siÚ ïudziÊ, ĝe uda siÚ równie dobrze speïniÊ oczekiwania i jednych, i drugich, dobrze na tym zarabiajÈc. Trzeba wybraÊ
konkretnÈ ĂcieĝkÚ i podporzÈdkowaÊ jej poszczególne dziaïania.
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Dlaczego wprowadzenie strategii napotyka opór,
niechÚÊ i trudnoĂci?
Dlatego, ĝe poczÈtek istnienia maïej firmy zazwyczaj jest chaotyczny. Jej zaïoĝyciel przewaĝnie nie jest pewien, co okaĝe siÚ jego najwiÚkszÈ przewagÈ konkurencyjnÈ. Nawet jeĂli zakïada, ĝe
skoncentruje siÚ np. na obsïudze zamoĝnych klientów, pozostaje
elastyczny. W praktyce moĝe siÚ okazaÊ, ĝe ci bogaci, na których
czekaï, nie pchajÈ siÚ drzwiami i oknami, za to do drzwi firmy
zapukaïo kilka mniej zamoĝnych osób, które moĝna pozyskaÊ, ale
trzeba znacznie obniĝyÊ cenÚ. PoczÈtkujÈcy przedsiÚbiorca najczÚĂciej chwyta siÚ kaĝdej okazji, ĝeby zarobiÊ. Zbyt sztywne trzymanie siÚ strategii mogïoby byÊ dla niego zabójcze.
A póěniej? Póěniej wydaje siÚ, ĝe jest juĝ za póěno. Bo jeĂli
strategia zakïada zajmowanie siÚ zamoĝnymi klientami, a 50%
dotychczasowych stanowiÈ ci z grupy „ekonomicznej”, wdroĝenie
strategii nakazywaïoby dotkliwe podniesienie cen i potencjalnÈ
utratÚ duĝej czÚĂci klientów. OczywiĂcie strategia zakïada, ĝe docelowo taka zmiana zaowocuje wiÚkszymi wpïywami na konto
firmy, ale wczeĂniej bÚdzie trzeba jakoĂ przeĝyÊ kilka chudszych
miesiÚcy. Nie kaĝdy chce podejmowaÊ takie ryzyko, nie kaĝdy ma
odwagÚ, nie kaĝdy moĝe sobie na nie pozwoliÊ.
Po co Ci strategia?
Zanim zaczniesz pracowaÊ nad wïasnÈ strategiÈ, powinieneĂ wiedzieÊ, jakie korzyĂci moĝesz dziÚki niej osiÈgnÈÊ. To konieczne,
by wzbudziÊ motywacjÚ do jej opracowania i zastosowania.
Oto kilka powodów, które mogÈ CiÚ przekonaÊ:


Strategia to plan, który ma doprowadziÊ CiÚ do osiÈgniÚcia zakïadanych celów, a w konsekwencji do maksymalizacji
zysku.
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Ten plan pozwoli Ci skupiÊ siÚ na tych usïugach, które
mogÈ stanowiÊ TwojÈ najwiÚkszÈ przewagÚ konkurencyjnÈ oraz na tych klientach, dziÚki którym docelowo moĝesz
najwiÚcej zarobiÊ.
DziÚki dobrej strategii nie bÚdziesz traciï czasu i pieniÚdzy
na Ăwiadczenie takich usïug, które nie przynoszÈ Ci zysków lub dajÈ przychody nieproporcjonalnie niskie wobec
wïoĝonego wysiïku.
W efekcie, stosujÈc konsekwentnie zaïoĝony plan, po pewnym czasie powinieneĂ zarabiaÊ wiÚcej, pracujÈc w lepiej
zorganizowany sposób i jednoznacznie ksztaïtujÈc swój wizerunek.

Nie wierzysz? Podam Ci przykïad, z którym pewnie siÚ spotkaïeĂ. W typowym warsztacie samochodowym naprawia siÚ
wszystkie marki samochodów i wiÚkszoĂÊ podzespoïów. JeĂli nie
pracuje w nim wielu mechaników, a procedury naprawcze nie sÈ
precyzyjnie okreĂlone, pracownicy wciÈĝ przeskakujÈ od jednych
napraw do drugich. KtoĂ zajmuje siÚ naprawÈ hamulców, ale za
chwilÚ musi zajÈÊ siÚ uszkodzonym zamkiem, a potem jeszcze
mierzy siÚ z popsutymi Ăwiatïami. Takie „przeskoki” z jednej naprawy do drugiej zajmujÈ mnóstwo czasu, a z pieniÚdzmi bywa
róĝnie — jedne naprawy sÈ bardziej, inne mniej opïacalne. W takich
warunkach trudno przewidzieÊ z góry, ile uda siÚ zarobiÊ w danym
miesiÈcu.
Ale sÈ tacy, którzy znaleěli na to sposób. Nie bez powodu
moĝemy obserwowaÊ w ostatnich latach wysyp warsztatów, które
zajmujÈ siÚ wyïÈcznie prostymi czynnoĂciami, takimi jak wymiana opon, przeglÈd klimatyzacji i wymiana oleju. Tylko trzy czynnoĂci, trzy usïugi — a przy tym ïatwy do okreĂlenia przychód, ïatwy do
zaplanowania czas trwania czynnoĂci, moĝliwoĂÊ niemalĝe auto-
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matycznego, jeden po drugim (jak na taĂmie produkcyjnej), obsïugiwania kolejnych samochodów. atwo, szybko i najczÚĂciej z zyskiem. Jedynym problemem pozostaje pozyskanie wystarczajÈcej
iloĂci klientów (bÚdzie to trudniejsze niĝ w „zwykïym” warsztacie).
JeĂli jednak wïaĂciciel lub zatrudniony menedĝer firmy wystarczajÈco mocno skupi siÚ na promocji, taki biznes moĝe dziaïaÊ niczym trybiki w szwajcarskim zegarku.
Z pewnoĂciÈ „zwykïe” warsztaty sÈ nie mniej potrzebne niĝ
te wyspecjalizowane w wybranych czynnoĂciach, ale to te drugie
mogÈ dziaïaÊ bardziej strategicznie i wydajnie, osiÈgajÈc lepszÈ
relacjÚ zysku do kosztów. PomyĂl, czy mógïbyĂ upodobniÊ swój
biznes do takiego serwisu. Zamiast oferowaÊ wszystko na raz,
skup siÚ na tym, co najbardziej Ci siÚ opïaca. OczywiĂcie weě takĝe
pod uwagÚ, czy dla tak specjalistycznej dziaïalnoĂci jest wystarczajÈco duĝo miejsca na rynku.
Podziel zmiany na etapy
TroszkÚ oddaliliĂmy siÚ od tematu trudnoĂci, jakie wiÈĝÈ siÚ z wdraĝaniem strategii. Mam jednak nadziejÚ, iĝ przyznasz mi racjÚ, ĝe
gdy wyraěnie dostrzegamy sens posiadania strategii, te problemy
malejÈ w oczach.
JeĂli np. od lat prowadzisz warsztat wykonujÈcy „wszelkie
naprawy”, trudno Ci bÚdzie z dnia na dzieñ zmieniÊ zakres dziaïalnoĂci. Starzy klienci straciliby wówczas ulubionego mechanika,
a nowych klientów trzeba by byïo dopiero pozyskaÊ. Ten kïopot da
siÚ jednak rozwiÈzaÊ. Do wyboru masz co najmniej dwie drogi.
Co moĝesz zrobiÊ?


StworzyÊ drugi, zupeïnie nowy biznes. W przypadku warsztatu bÚdzie to np. punkt wymiany opon, w przypadku usïug
oferowanych przez internet — oddzielna strona internetowa,
z ofertÈ skoncentrowanÈ na wybranej grupie docelowej i wÈ-
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skim zestawie usïug. Przez pewien czas bÚdziesz zajmowaï
siÚ starÈ i nowÈ dziaïalnoĂciÈ, ale koncentruj siÚ na rozwoju
tej drugiej, strategicznej. JeĂli nowy pomysï siÚ sprawdzi,
przejdě do wygaszania starej dziaïalnoĂci.


Stopniowo zmieniaj swojÈ ofertÚ, zawÚĝajÈc jÈ do okreĂlonych specjalizacji — da Ci to czas na przyzwyczajenie
dotychczasowych klientów do zmian i jednoczeĂnie na pozyskanie nowych, pasujÈcych do dobranej strategii. W tym
samym czasie udoskonalaj politykÚ cenowÈ.

JeĂli wierzysz, ĝe strategia to dobra rzecz, a jej wprowadzenie
uwaĝasz za moĝliwe, przejdě do jej przygotowania. WiÚcej informacji na ten temat znajdziesz w moich poprzednich ksiÈĝkach3, tutaj natomiast chciaïbym zwróciÊ uwagÚ na jej najwaĝniejsze aspekty.
StrategiÈ nazywany jest plan dïugookresowy. W przypadku
maïej firmy bÚdzie on najwyĝej kilkuletni, a przynajmniej roczny.
Nie powinieneĂ jednak zapominaÊ takĝe o taktyce, czyli o planach
krótkoterminowych, odnoszÈcych siÚ do danego miesiÈca, a nawet
tygodnia (jeĂli napïyw klientów do Twojej firmy podlega duĝym
fluktuacjom). TaktykÚ moĝesz przygotowywaÊ na bieĝÈco, np.
ustalajÈc na poczÈtku kaĝdego miesiÈca, co moĝesz zrobiÊ, by
osiÈgnÈÊ zakïadane zyski. W przypadku usïug Ăwiadczonych regularnie i na podstawie okresowych umów, weě pod uwagÚ przychody generowane przez staïych klientów, nowe umowy, jakie
masz szanse podpisaÊ w danym miesiÈcu oraz ewentualnie inne
projekty, jakie zamierzasz zrealizowaÊ. W kaĝdym miesiÈcu przynajmniej raz znajdě czas specjalnie na to, by przemyĂleÊ sposoby
udoskonalenia swojego biznesu, uczynienia go bardziej docho3

Sprytny biznes. Zaïóĝ i rozwijaj maïÈ firmÚ w Polsce, Onepress 2011; Twój
pierwszy pracownik. Zatrudniaj w maïej firmie w Polsce, Onepress 2012.
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dowym i lepiej zorganizowanym. A jeĂli Twoja dziaïalnoĂÊ tego
wymaga, zajmuj siÚ tym czÚĂciej, chociaĝby raz w tygodniu.
Ze strategiÈ jest inaczej. Strategia powinna okreĂlaÊ, co chcesz
osiÈgnÈÊ w ciÈgu roku, dwóch lat, trzech… Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe
jÈ takĝe bÚdzie trzeba zmodyfikowaÊ, ale na pewno nie naleĝy tego robiÊ czÚĂciej niĝ raz na 3 lub 6 miesiÚcy. Dobra strategia powinna wystarczyÊ na dïugi czas. Gdy juĝ jÈ spiszesz, wystarczy siÚ
jej trzymaÊ.
W skrócie tworzenie strategii moĝemy sprowadziÊ do kilku
kroków:
1. Spróbuj ustaliÊ swoich najwiÚkszych konkurentów, a takĝe
pozycjÚ, jakÈ chciaïbyĂ osiÈgnÈÊ na rynku w poszczególnych
okresach (np. za rok i za dwa lata).
2. Wybierz swojÈ specjalizacjÚ, czyli taki zestaw usïug lub towarów, który bÚdzie wyróĝniaï TwojÈ ofertÚ.
3. Wybierz grupÚ docelowÈ, na której chcesz siÚ skoncentrowaÊ.
4. Przyjrzyj siÚ cenom — tym rynkowym oraz z Twojego cennika. DÈĝ do ustalenia takiego poziomu cen, który pozwoli
Ci na godziwy zysk, ale który jednoczeĂnie bÚdzie moĝliwy
do zaakceptowania przez Twoich potencjalnych klientów.
5. Na podstawie powyĝszych punktów przygotuj strategiÚ firmy,
a gdy juĝ jÈ napiszesz, zajmij siÚ tym, co z perspektywy niniejszej ksiÈĝki jest najwaĝniejsze — strategiÈ promocyjnÈ.
Strategia firmowa a marketingowa
Powyĝej celowo nie odróĝniaïem strategii firmowej (ogólnej) od
marketingowej (zwiÈzanej ze sprzedaĝÈ i promocjÈ). To dlatego,
ĝe nie sposób ustaliÊ skutecznego planu promocji, nie majÈc jednoznacznej wizji rozwoju firmy, nie wiedzÈc, na jakich klientach
siÚ koncentrujemy i co stanowi naszÈ najwiÚkszÈ przewagÚ konkurencyjnÈ.
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JeĂli jednak tworzÈc ogólnÈ strategiÚ ustaliïeĂ, ĝe TwojÈ grupÚ
docelowÈ majÈ stanowiÊ ludzie w wieku 20 – 30 lat, a sprzedaĝ
chcesz prowadziÊ gïównie przez internet, prawdopodobnie równieĝ promocjÚ bÚdziesz chciaï przeprowadziÊ w sieci.
Czy to juĝ strategia? Absolutnie nie. Strategia wymaga okreĂlenia konkretnych sposobów dotarcia do odbiorców. Warto przeanalizowaÊ, jakie strony internetowe przeglÈdajÈ najczÚĂciej Twoi
potencjalni klienci, a nawet w jaki sposób „konsumujÈ treĂci” (czy
zwracajÈ uwagÚ na reklamy graficzne, czy czytajÈ artykuïy, czy
moĝe ich uwagÚ przykuwajÈ gïównie konkursy i zdjÚcia). FormÚ
promocji naleĝy dostosowaÊ do ich zwyczajów — np. konkurs,
w którym moĝna wygraÊ iPada, ma szansÚ wzbudziÊ wiÚksze zainteresowanie niĝ artykuï zachÚcajÈcy do zakupów w Twoim sklepie.
Nie oznacza to jednak, ĝe powinieneĂ caïkowicie skupiÊ siÚ
na jednym dziaïaniu promocyjnym. Sukces osiÈgniesz dziÚki efektowi synergii — co oznacza, ĝe powinieneĂ poïÈczyÊ ze sobÈ róĝne
akcje z zakresu reklamy i public relations, dziÚki czemu wywoïasz
wiÚksze zainteresowanie, niĝ gdybyĂ stosowaï kaĝde z narzÚdzi
oddzielnie. Do tego jednak wrócÚ w rozdziale 6.
W tym miejscu waĝne jest, abyĂ miaï ĂwiadomoĂÊ, ĝe stworzenie strategii promocyjnej bÚdzie wymagaïo od Ciebie wybrania
sposobów, za pomocÈ których chcesz reklamowaÊ swojÈ dziaïalnoĂÊ, oraz zaplanowania ich w czasie. Nie obÚdzie siÚ równieĝ
bez ustalenia budĝetu. Bez wzglÚdu na to, czy na promocjÚ moĝesz przeznaczyÊ 10 tys. zï, 1 tys. zï, czy 100 zï miesiÚcznie, powinieneĂ z góry ustaliÊ, jaka to bÚdzie kwota, a nastÚpnie tak zaplanowaÊ konkretne dziaïania, by wydaÊ jÈ najbardziej efektywnie.
I na koniec — konwersja. W marketingu, reklamie, public
relations nikt nie da Ci gwarancji skutecznoĂci. Nikt nie obieca Ci
na piĂmie, ĝe np. 1000 klikniÚÊ w reklamÚ sprawi, ĝe sprzedasz
10 produktów. Jedyne co moĝesz zrobiÊ, planujÈc dziaïania marketingowe, to minimalizowaÊ ryzyko nieefektywnych wydatków.
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Bardzo ïatwo moĝna przeprowadziÊ kampaniÚ reklamowÈ z duĝym
rozmachem, ale znacznie trudniej jest sprawiÊ, aby skutkiem tego
rozmachu byïy równie spektakularne zyski. Dlatego za kaĝdym
razem, gdy zechcesz podjÈÊ jakiekolwiek dziaïania majÈce z zaïoĝenia generowaÊ sprzedaĝ, gruntownie przemyĂl (a jeĂli dostÚpne
sÈ statystyki na ten temat, przeanalizuj je), jakich efektów moĝesz
siÚ spodziewaÊ. Porównaj te moĝliwoĂci z innymi narzÚdziami
promocji i wybieraj te, które dajÈ najwiÚksze szanse na uzyskanie
wysokiego wspóïczynnika konwersji.
Czym jest konwersja? „Konwersja ma miejsce, gdy ktoĂ kliknie
TwojÈ reklamÚ, a nastÚpnie wykona czynnoĂÊ, która dla Twojej
firmy jest wartoĂciowa, np. kupi coĂ przez internet albo zadzwoni
do Twojej firmy z telefonu komórkowego” — czytamy na stronie
Google AdWords4. Ale pojÚcie to moĝna zdefiniowaÊ znacznie
szerzej i odnieĂÊ je nie tylko do dziaïañ w wirtualnej sieci. Generalnie konwersjÈ jest kaĝda sytuacja, w której odbiorca przekazu
marketingowego pod jego wpïywem podejmie jakieĂ dziaïanie
(np. wyĂle zapytanie, odwiedzi Twój sklep) zmierzajÈce do dokonania zakupu. Im skuteczniejsza reklama, tym wyĝszy wspóïczynnik konwersji, który w najbardziej Ăcisïym ujÚciu moĝemy okreĂliÊ jako stosunek kontaktów z danym przekazem promocyjnym
do liczby pozyskanych dziÚki niemu klientów.
Ustalenie wspóïczynnika konwersji moĝe byÊ trudne, szczególnie gdy prowadzisz szerokie dziaïania promocyjne na wielu polach.
JeĂli jednak korzystasz z jednego lub dwóch narzÚdzi w danym
okresie, da siÚ to zrobiÊ. Moĝesz np. zaplanowaÊ trzy kampanie
testowe, z których kaĝda bÚdzie trwaïa miesiÈc i bÚdzie przeprowadzana w innym medium. Np. jeden miesiÈc na Facebooku, jeden
miesiÈc w Google AdWords, jeden miesiÈc w sieci AdKontekst. Po
trzech miesiÈcach porównaj, ilu klientów (lub ile zapytañ) pojawiïo
4

https://support.google.com/adwords/answer/6365?hl=pl
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siÚ w kaĝdym z nich. Da ci to przybliĝony obraz skutecznoĂci
kaĝdej z testowanych sieci i pomoĝe w planowaniu dalszych dziaïañ promocyjnych.
Podsumujmy wiadomoĂci na temat tego, jak przygotowaÊ
strategiÚ marketingowÈ.












Jak najdokïadniej okreĂl swojÈ grupÚ docelowÈ (moĝesz
pokusiÊ siÚ nawet o opisanie wzorcowego klienta).
Zaplanuj miejsca i zasady dystrybucji produktów lub usïug
(gdzie i jak bÚdzie je moĝna kupiÊ).
Ustal, jakie kanaïy reklamowe mogÈ okazaÊ siÚ najskuteczniejsze, abyĂ z informacjÈ o swojej ofercie mógï jak najskuteczniej dotrzeÊ do swojej grupy docelowej (na tym etapie cena nie ma znaczenia).
OkreĂl budĝet miesiÚczny, jaki w ciÈgu najbliĝszego roku
bÚdziesz mógï regularnie przeznaczaÊ na dziaïania marketingowe, reklamowe i wizerunkowe.
SpoĂród kanaïów, które uznaïeĂ za potencjalnie skuteczne,
wybierz te, które bÚdÈ najbardziej optymalne, jeĂli weěmie
siÚ pod uwagÚ Twoje moĝliwoĂci budĝetowe (wybierz te,
które dajÈ szansÚ na najlepszÈ relacjÚ konwersji do kosztów).
Opcjonalnie — przeprowadě dziaïania testowe, by sprawdziÊ skutecznoĂÊ poszczególnych narzÚdzi. Weě jednak
pod uwagÚ, ĝe pewne akcje (np. zwiÈzane z public relations)
najczÚĂciej przynoszÈ efekty dopiero w dïugiej perspektywie
czasowej.

WyglÈda na to, ĝe mit, który znalazï siÚ w tytule tego podrozdziaïu, poszedï w rozsypkÚ. Bez strategii pewnie da siÚ ĝyÊ, ale co
to za ĝycie…
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Mit czwarty: Facebook nie sprzedaje
Celem kaĝdej firmy jest skuteczna sprzedaĝ — to cel nadrzÚdny,
któremu inne dziaïania powinny byÊ podporzÈdkowane. W duĝych
przedsiÚbiorstwach nie zawsze jest to tak oczywiste dla wszystkich, jak w maïych. Z jednej strony w tych wiÚkszych istnieje ciÈgïa
presja na osiÈganie coraz wyĝszych przychodów, ale z drugiej
znaczna czÚĂÊ pracowników wykonuje dziaïania, które nie przekïadajÈ siÚ w sposób bezpoĂredni na sprzedaĝ. W najmniejszych
firmach jest inaczej — najczÚĂciej wiÚksza jest dyscyplina finansowa, a kaĝda decyzja podszyta jest ekonomicznym uzasadnieniem.
JeĂli wiÚc wydajesz pieniÈdze, to gïównie po to, aby dziÚki temu
wiÚcej zarobiÊ. JeĂli przeznaczasz na coĂ kilka godzin czasu dziennie,
to dlatego, ĝe masz nadziejÚ, ĝe czas zainwestowany w wykonywanie
tego zadania równieĝ zwróci siÚ w postaci wiÚkszych zysków.
Czy to oznacza, ĝe samodzielni przedsiÚbiorcy lepiej gospodarujÈ swoimi Ărodkami finansowymi niĝ duĝe przedsiÚbiorstwa?
Moĝna sÈdziÊ, ĝe gdy kaĝdÈ zïotówkÚ oglÈda siÚ dwa razy przed
jej wydaniem, pieniÈdze wydawane sÈ bardzo racjonalnie. A jednak
takie stwierdzenie to daleko idÈce uproszczenie. Problem tkwi w tym,
ĝe mikroprzedsiÚbiorca lub wïaĂciciel maïej firmy, szczególnie taki,
który nie kieruje siÚ strategiÈ, oczekuje niemal natychmiastowego
zwrotu z inwestycji. To znaczy — jeĂli za coĂ pïaci lub na coĂ
przeznacza swój czas, oczekuje natychmiastowych efektów. Jest
niecierpliwy, uwaĝa, ĝe nie staÊ go na czekanie. Dlatego jeĂli podejmuje siÚ np. zaïoĝenia firmowego profilu na Facebooku, oczekuje, ĝe osoby, które uda siÚ za jego pomocÈ przyciÈgnÈÊ, szybko
stanÈ siÚ klientami firmy. Spodziewa siÚ, ĝe pewien odsetek spoïecznoĂciowych fanów np. dokona zakupów w sklepie internetowym.
Gdy tak siÚ nie dzieje, jest zawiedziony, a jeĂli na profesjonalne
prowadzenie profilu poĂwiÚciï nie tylko czas, ale i pieniÈdze, moĝe nawet poczuÊ siÚ oszukany.
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ZresztÈ, dotyczy to nie tylko maïych firm. W 2012 roku Ăwiat
obiegïa informacja, ĝe General Motors wycofaï siÚ z reklam na
Facebooku, uznajÈc je za maïo skuteczne5. Nie zrezygnowaï co
prawda z prowadzenia samego profilu dla fanów, jednak podwaĝenie skutecznoĂci mediów spoïecznoĂciowych6 jako kanaïu reklamowego wywoïaïo dyskusje i sprowokowaïo do przeprowadzenia
kolejnych badañ. Z tych natomiast wynikïo, ĝe z tÈ skutecznoĂciÈ nie
jest wcale tak ěle. Wedïug badania comScore7, osoby, które zetknÚïy
siÚ z komunikatami marki, polubionej przez nie na Facebooku,
kupowaïy jej produkty o 19% chÚtniej niĝ osoby niebÚdÈce fanami
marki. W przypadku pïatnych reklam badania wykazaïy, ĝe 7 na
10 kampanii zwraca siÚ trzykrotnie, a 20% generuje zyski, które
zwracajÈ koszty piÚciokrotnie lub wiÚcej.
Jak to wiÚc jest? Czy racjÚ majÈ ci, którzy powtarzajÈ, ĝe „Facebook nie sprzedaje”, a wiÚc ĝe nie ma sensu zawracaÊ sobie nim
gïowy, ĝe szkoda czasu i pieniÚdzy na dziaïania w mediach spoïecznoĂciowych, czy ci, którzy wykazujÈ, ĝe w dzisiejszych czasach
firma nie moĝe pozwoliÊ sobie na brak obecnoĂci w tych miejscach, w których czas spÚdzajÈ jej potencjalni klienci?
Jak to zwykle bywa, prawda leĝy poĂrodku. Facebook sprzedaje, ALE…


nie sprzedaje od razu,

5

http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11732167,General_Motors_wycofuje_
budzet__Reklama_na_Facebooku.html

6

W tym rozdziale wymiennie stosujÚ nazwÚ Facebook oraz okreĂlenie
„media spoïecznoĂciowe”. ChoÊ social media to takĝe inne portale (np.
Google+, Twitter, Pinterest), to jednak opisane tutaj zasady w równej
mierze dotyczÈ wszystkich „spoïecznoĂciówek”.

7

http://www.reuters.com/article/2012/06/12/net-us-facebook-comscoreidUSBRE85B0MC20120612
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sprzedaĝ zaleĝy od tego, w jaki sposób tzw. „fanpage”
marki jest prowadzony,
nie dla kaĝdej kategorii produktów i usïug media spoïecznoĂciowe bÚdÈ równie skuteczne.

Aby skutecznie dziaïaÊ w mediach spoïecznoĂciowych, trzeba
dobrze zrozumieÊ ich specyfikÚ. Ta zaĂ mocno róĝni siÚ od innych
kanaïów komunikacji. W przypadku social mediów nie mamy do
czynienia z wszechmocnym nadawcÈ oraz biernym odbiorcÈ treĂci,
jak to byïo w przypadku klasycznych przekazów reklamowych lub
artykuïów prasowych. Facebook to zupeïnie inny Ăwiat, w którym
to odbiorca jest najwaĝniejszy.
JeĂli chcesz stworzyÊ popularny fanpage, musisz przygotowywaÊ takie treĂci, które bÚdÈ dla odbiorców interesujÈce i które
sprawiÈ, ĝe bÚdÈ oni chcieli komentowaÊ wpisy z Twojego profilu
i dzieliÊ siÚ nimi ze znajomymi. MuszÈ teĝ wiedzieÊ, ĝe w razie
pytañ lub problemów z Twoimi usïugami mogÈ poskarĝyÊ siÚ za
poĂrednictwem Facebooka i otrzymajÈ pomoc. Skuteczne dziaïanie na Facebooku opiera siÚ na budowaniu wokóï swojej strony
zaangaĝowanej spoïecznoĂci. To zaĂ nie nastÈpi w ciÈgu tygodnia
lub nawet miesiÈca. Niezwykle waĝne jest utrzymywanie ciÈgïoĂci
w prowadzeniu fanpage’a oraz publikowanie przemyĂlanych, ciekawych dla czytelnika, angaĝujÈcych treĂci (tekstów, konkursów,
zdjÚÊ, a nawet filmów).
TrudnoĂÊ bÈdě ïatwoĂÊ w pozyskaniu fanów bÚdzie zaleĝaïa
takĝe od branĝy, której wpisy bÚdÈ dotyczyïy. Na pewno ïatwiej
wypromowaÊ markÚ odzieĝowÈ niĝ producenta trumien, choÊ
firmy z branĝy funeralnej takĝe próbujÈ swych siï na Facebooku8.
Coraz czÚĂciej z Facebookiem dobrze radzÈ sobie firmy lokalne.
8

Przykïadem moĝe byÊ kontrowersyjny, utrzymany w stylu czarnego humoru
fanpage producenta trumien: https://www.facebook.com/kalendarz.lindner.
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JeĂli np. mechanik samochodowy pisze na fanpage’u o aktualnych
promocjach, najciekawszych naprawach z ostatniego tygodnia (ze
zdjÚciami!), a do tego zamieszcza takĝe porady i ciekawostki motoryzacyjne, potencjalni klienci szybko przekonujÈ siÚ, ĝe nie jest to
osoba przypadkowa, ale prawdziwy pasjonat. To zwiÚksza zaufanie do takiego specjalisty, zmniejsza jego anonimowoĂÊ9. A skoro
tak, to u kogo chÚtniej zostawisz swój samochód? U anonimowej
osoby, o której nic nie wiesz czy u znajomego (choÊby wirtualnego),
który kaĝdego dnia dzieli siÚ z TobÈ doĂwiadczeniami ze swojej
pracy? Odpowiedě na to pytanie moĝe wysadziÊ w powietrze mit,
którym siÚ tutaj zajmujemy.
WïaĂnie maïe, czÚsto lokalne firmy, które pokazujÈ, ĝe kaĝdego dnia sÈ blisko swoich klientów, najszybciej mogÈ siÚ przekonaÊ, ĝe Facebook bardzo im pomaga. Aby jednak spoïecznoĂciowy
kontakt zakoñczyï siÚ transakcjÈ, nie wystarczy byÊ obecnym w takim
portalu, nawet z dobrym produktem. Przede wszystkim trzeba daÊ
siÚ polubiÊ. Uĝytkownik Facebooka kieruje siÚ sympatiami, antypatiami i dokonuje wyboru tych marek, które uwaĝa za fajne, bliskie
jego sercu, znajome. BudujÈc takÈ markÚ, zyskujesz bardzo powaĝnÈ przewagÚ nad konkurentem, który omija Facebooka.
WracajÈc do tytuïowego problemu — Facebook nie sprzedaje
— w sensie najbardziej wÈskim, dosïownym. Niewielkie sÈ szanse,
ĝe jeĂli wystawisz na swoim profilu produkt z podanÈ cenÈ, szybko
go sprzedaĝ. IstniejÈ zresztÈ aplikacje pozwalajÈce dodaÊ do swojego fanpage’a aplikacjÚ sklepowÈ, ale — jak dotychczas — nie
przynoszÈ one zazwyczaj spodziewanych efektów10. Facebook
umoĝliwia jednak stworzenie wokóï marki zaangaĝowanej spo9

Przykïad maïego warsztatu, który sprawnie radzi sobie na Facebooku:
https://www.facebook.com/pablogarage.

10

http://www.ekomercyjnie.pl/nie-zakladaj-sklepu-na-facebooku-przynajmniejjeszcze-nie-teraz/
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ïecznoĂci. I to wïaĂnie zbudowanie jej powinno byÊ celem Twojej
firmy. Dlaczego? Poniewaĝ nawet jeĂli Facebook nie sprzedaje, to
jednak nie da siÚ zaprzeczyÊ, ĝe zaangaĝowana spoïecznoĂÊ chÚtnie
kupuje.
Mniej wiÚcej dziaïa to tak (po kolei):


Tworzysz stronÚ firmowÈ na Facebooku.



Publikujesz wartoĂciowe treĂci.



Ciekawe treĂci przyciÈgajÈ fanów.





Fani coraz bardziej siÚ angaĝujÈ (lubiÈ, komentujÈ, udostÚpniajÈ wpisy)
Najbardziej zaangaĝowani fani zaczynajÈ mocniej interesowaÊ siÚ TwojÈ markÈ, a kiedy majÈ dokonaÊ zakupów,
biorÈ jÈ pod uwagÚ, poniewaĝ jÈ znajÈ, lubiÈ i traktujÈ niczym wirtualnego znajomego.

Tych zakupów klienci nie dokonujÈ bezpoĂrednio na Facebookowym profilu, ale np. poprzez Twój sklep internetowy. PamiÚtaj jednak, ĝe kredyt zaufania, jaki otrzymujesz poprzez social
media, jest bardzo kruchy — musisz siÚ bardzo postaraÊ, aby go
nie zmarnowaÊ i nie zniechÚciÊ do siebie kapryĂnych fanów.
WiÚcej o tym, jak budowaÊ swojÈ markÚ w mediach spoïecznoĂciowych, przeczytasz w rozdziale 2.

Mit piÈty: liczÈ siÚ tylko pozytywne opinie
To bardzo rozpowszechniony mit. Pewnie dlatego, ĝe kaĝdy lubi
byÊ ïechtany pozytywnymi opiniami na temat tego, jaki jest i co robi.
Gdy stykamy siÚ z miïymi ocenami, nasze ego zostaje podbudowane, roĂnie w nas ĂwiadomoĂÊ, ĝe to, co i jak robimy, ma sens i jest
potrzebne. Nic w tym zïego. Problem pojawia siÚ dopiero wtedy,
gdy pod wpïywem pozytywnych ocen przestajemy dostrzegaÊ sy-

Kup książkę

Poleć książkę

30

PRo-MOC-ja. Reklama i public relations w małej firmie

gnaïy niezadowolenia, a wiÚc gdy zaczynamy liczyÊ siÚ wyïÈcznie
z opiniami tych ludzi, którzy nas chwalÈ, a kaĝdÈ uwagÚ traktujemy jako wyraz niesprawiedliwej zïoĂliwoĂci. Z pewnoĂciÈ zdarzyïo
Ci siÚ spotkaÊ w mediach z postaciami aktorów, piosenkarzy, czy
innych celebrytów, którzy na kaĝde sïowo krytyki reagowali nerwowo lub nawet agresywnie, traktujÈc je jako atak.
No dobrze, ale co to ma wspólnego z TwojÈ firmÈ? O dziwo,
caïkiem sporo. Nie tylko wïaĂciciele najmniejszych firm bardzo
mocno utoĝsamiajÈ siÚ z tym, co robiÈ, i z markÈ, którÈ tworzÈ. Ale
jest zupeïnie naturalne, ĝe to wïaĂnie w ich przypadku prawie zawsze aktualne jest przekonanie „firma to ja”. StÈd zaĂ bierze siÚ duĝa
wraĝliwoĂÊ na krytykÚ, a jednoczeĂnie potrzeba, by robiÊ rzeczy,
które bÚdÈ doceniane przez klientów. Gdy ktoĂ krytykuje to, co
z wielkim zaangaĝowaniem robimy, moĝemy czuÊ siÚ zranieni,
skrzywdzeni, a w koñcu takĝe rozzïoszczeni i sprowokowani do
nieprzyjemnej dla obydwu stron konfrontacji.
Czasem to pragnienie, by byÊ cenionym i chwalonym, prowadzi do dziwnych rzeczy, takich jak zachÚcanie klientów do wystawiania wyïÈcznie pozytywnych komentarzy lub nawet pïacenie
za nie pewnym osobom lub firmom. atwo siÚ domyĂliÊ, jakiego
skutku oczekuje przedsiÚbiorca. Zaïoĝenie jest takie, aby inni potencjalni klienci, po zetkniÚciu siÚ z pozytywnymi opiniami na
temat firmy, równieĝ zdecydowali siÚ staÊ jej klientami. W ten
sposób ïatwo jednak wylaÊ dziecko z kÈpielÈ. Dlaczego?


Po pierwsze — jeĂli dana osoba rzeczywiĂcie stanie siÚ
klientem na podstawie faïszywych komentarzy, sugerujÈc
siÚ nimi, moĝe oczekiwaÊ takiej jakoĂci usïug, jakiej firma
w rzeczywistoĂci nie zapewnia. W efekcie jej niezadowolenie
moĝe byÊ wiÚksze, niĝ gdyby nikt nie spotÚgowaï jej oczekiwañ przed zïoĝeniem zamówienia.
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Po drugie — duĝa iloĂÊ pozytywnych, bezkrytycznych komentarzy wzbudza podejrzenie czytelników. Lista zachwytów dla wielu potencjalnych klientów nie bÚdzie wcale
wiarygodna. Nikt nie wierzy (moĝe poza samym wïaĂcicielem firmy), ĝe jego oferta i jakoĂÊ usïug pozbawione sÈ
jakichkolwiek niedoskonaïoĂci.
Po trzecie — oczekujÈc wyïÈcznie pozytywnych komentarzy, odbierasz sobie szansÚ na otrzymanie wartoĂciowej
informacji zwrotnej, która autentycznie pomogïaby Ci udoskonaliÊ swojÈ firmÚ lub jej ofertÚ.

Ja równieĝ bardzo lubiÚ spotykaÊ siÚ z pozytywnymi opiniami
na temat moich ksiÈĝek i usïug. Wiem jednak, ĝe znacznie cenniejsza moĝe byÊ dla mnie merytorycznie uzasadniona krytyka.
Jako czytelnicy lub konsumenci bardzo czÚsto dzielimy siÚ ze znajomymi swoimi wraĝeniami na temat danej lektury, obsïugi klienta
w sklepie, czy teĝ funkcjonalnoĂci danego produktu, ale informacje
te bardzo rzadko docierajÈ do autorów ksiÈĝek czy firm. A przecieĝ taka wiadomoĂÊ zwrotna moĝe byÊ bardzo cenna i prowadziÊ
do bardzo znaczÈcych zmian. Dlatego zarówno moje, jak i Twoje
starania, powinny skupiÊ siÚ na tym, abyĂmy maksymalnie uïatwili naszym odbiorcom dzielenie siÚ swoimi szczerymi opiniami.
Jak to jednak zrobiÊ, aby negatywne oceny nie obróciïy siÚ
przeciwko nam? Tu z pomocÈ przychodzi mój… fotograf Ălubny.
Po zrealizowanej usïudze przysïaï do mnie i mojej ĝony e-mail
z proĂbÈ, abyĂmy w przypadku zadowolenia z wykonanych przez
niego zdjÚÊ wystawili mu opiniÚ w serwisie ogïoszeniowym, w którym znaleěliĂmy jego ofertÚ. JednoczeĂnie poprosiï nas, abyĂmy
ewentualne uwagi zgïosili mu nie za poĂrednictwem komentarza,
ale bezpoĂrednio — e-mailem lub telefonicznie. W ten sposób zapewniï sobie moĝliwoĂÊ otrzymania informacji zwrotnej bez na-
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raĝania siÚ na publicznÈ krytykÚ. PrzyznajÚ, ĝe „splagiatowaïem”
ten pomysï i teraz o to samo proszÚ klientów mojej firmy. Ty takĝe
moĝesz pójĂÊ tÈ drogÈ.
Nie oznacza to jednak, ĝe powinieneĂ uniemoĝliwiÊ klientom
publikowanie krytycznych opinii na Twój temat w sieci. O ile nie
zostanÈ przekroczone pewne granice uczciwoĂci i kultury, wszystko
jest w porzÈdku. W umiarkowanej iloĂci gïosy niezadowolenia
wcale Ci nie zaszkodzÈ, a nawet dodadzÈ wiarygodnoĂci pozostaïym komentarzom.
Temat opinii i marketingu szeptanego rozwinÚ w dalszej
czÚĂci tej ksiÈĝki, na razie wiÚc celowo nie wyczerpujÚ tematu. ChcÚ
tylko, abyĂ wiedziaï, ĝe najbardziej wartoĂciowe sÈ opinie prawdziwe i szczere, a nie — pozytywne.

Podsumowanie
W tym rozdziale wysadziliĂmy w powietrze kilka mitów. Chciaïbym,
abyĂ zwróciï szczególnÈ uwagÚ na kilka kwestii.




Nie jest prawdÈ, ĝe doskonaïy pomysï na promocjÚ oraz
duĝy budĝet na dziaïania reklamowo-marketingowe zastÈpi
dobry produkt lub usïugÚ. To prawda, ĝe nawet najdoskonalszego wynalazku nie sprzedasz bez odpowiedniej reklamy, ale dziaïa to równieĝ w drugÈ stronÚ. Nawet najlepsza
reklama nie doprowadzi do sprzedaĝy czegoĂ, co nie jest
klientowi do niczego potrzebne. Przepis na sukces jest prosty — potrzebujesz doskonaïej oferty + doskonaïej promocji
(jednoczeĂnie!).
Dobra promocja to taka, która jest w stanie przyciÈgnÈÊ
uwagÚ klienta. Ale poza jej treĂciÈ i estetykÈ waĝne jest coĂ
jeszcze — jej dostÚpnoĂÊ. Klient musi wielokrotnie stykaÊ
siÚ z przekazem dotyczÈcym promowanej marki, bo bez
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tego nawet najatrakcyjniejsza treĂÊ okaĝe siÚ nieskuteczna.
Zamiast rozdaÊ piÚÊ ulotek, lepiej powieĂ je w widocznym
miejscu na piÚciu klatkach schodowych — niech okreĂlona
(nawet niewielka) grupa ludzi styka siÚ z reklamÈ regularnie przez kilka dni lub tygodni.




11

W dalszej czÚĂci ksiÈĝki nie bÚdÚ juĝ wracaï do tematu
strategii, ale chcÚ, byĂ wiedziaï, ĝe bez niej korzystanie z pozostaïych informacji zawartych w tej publikacji moĝe nie
byÊ tak skuteczne, jakbyĂ tego chciaï. Strategia uïatwia planowanie biznesu, a takĝe podejmowanie decyzji w trudnych chwilach. Gdy nie wiesz, jakÈ decyzjÚ podjÈÊ, moĝesz
sprawdziÊ, która moĝliwoĂÊ bÚdzie bardziej zgodna ze strategiÈ. To wiele uïatwia. W kwestiach zwiÈzanych z promocjÈ
zastosowanie dobrej strategii sprawi, ĝe nie bÚdziesz wybieraï przypadkowych kanaïów komunikacji i narzÚdzi.
Reklama na „chybiï trafiï” to jak strzelanie na oĂlep strzaïkami, za które sïono pïacisz. Strzelasz do tarczy, której nie
widzisz (moĝe jest za Twoimi plecami?). Taki sport moĝe
CiÚ naraziÊ na duĝe i niepotrzebne koszty.
Warto byÊ tam, gdzie czas spÚdzajÈ Twoi klienci. Dlatego nie
ignoruj Facebooka i innych mediów spoïecznoĂciowych.
Tylko na Facebooku zarejestrowanych jest juĝ ponad 10 mln
Polaków11, a duĝa ich czÚĂÊ jest dostÚpna w sieci przez 8 – 12
godzin dziennie. Dlatego nie daj siÚ wkrÚciÊ w jaïowe dyskusje na temat, czy kaĝda firma musi mieÊ tam swoje konto.
Zastanów siÚ raczej, w jaki sposób poprowadziÊ fanpage, by
autentycznie zaangaĝowaÊ swoich potencjalnych klientów.

http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2013/1/ilu-polakow-jest-nafacebooku.aspx
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Nikt nie lubi krytyki — ja teĝ nie. Ale jeĂli chcesz wyjĂÊ ze
swojÈ ofertÈ do ludzi (patrz punkt wyĝej), musisz byÊ przygotowany na róĝne opinie, oceny, recenzje. Moja dobra rada: nie staraj siÚ wszystkiego kontrolowaÊ, pozwól ludziom
wypowiadaÊ siÚ na temat tego, co robisz. JeĂli bÚdziesz
Ăwiadczyï usïugi lub sprzedawaï produkty wysokiej jakoĂci,
nie musisz obawiaÊ siÚ szczerych opinii, nawet jeĂli nie
wszyscy klienci bÚdÈ CiÚ chcieli nosiÊ na rÚkach. A jeĂli to,
co robisz, nie speïnia ich oczekiwañ — takĝe lepiej, ĝebyĂ
o tym wiedziaï. DziÚki temu bÚdziesz mógï wprowadziÊ
zmiany.
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