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7
Krok czwarty:
wypromuj swoją obietnicę

„Zdobycie uwagi kupujÈcego jest dobre, ale nakïonienie go,
ĝeby chciaï dowiedzieÊ siÚ wiÚcej, jest bezcenne!”.
— ROZWA¿ANIA NA AWCE W PARKU

T

unikalnÈ obietnicÚ
wartoĂci i zaczÈïeĂ wprowadzaÊ w firmie kulturÚ, która skupia siÚ na jej realizowaniu, Twoim nastÚpnym krokiem jest
wypromowanie Waszego nowego wizerunku przed obecnymi, byïymi i potencjalnymi klientami. Pierwsza zasada dotyczÈca tego
procesu, którÈ chciaïbym Ci przedstawiÊ, mówi o tym, ĝe gdy chcesz
siÚ wybiÊ na rynku, Twoim orÚĝem powinna byÊ ciekawoĂÊ, a nie
perswazja.
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Ciekawość, nie perswazja
Odïóĝ na bok stare koncepcje, wedïug których marketing polega
na wywieraniu nacisku, przymilaniu siÚ, stosowaniu podstÚpnych
sztuczek albo przekonywaniu klienta, ĝeby dokonaï wyboru, który
Twoim zdaniem jest najwïaĂciwszy. Nie, nie i jeszcze raz nie.
Od tej chwili bÚdziesz wykorzystywaï swojÈ UOW, ĝeby budziÊ ciekawoĂÊ i zainteresowanie konsumentów.
Twoim celem jest sprawiÊ, aby ludzie zaczÚli siÚ zastanawiaÊ:
czym zajmuje siÚ ta firma? Kim sÈ ci ludzie? Jak oni to robiÈ?
W kontekĂcie tych sïów Twój sposób realizowania UOW ma
kluczowe znaczenie. JeĂli chcesz, aby Twoi docelowi klienci w peïni
zrozumieli TwojÈ obietnicÚ, musisz zadbaÊ o to, ĝeby Twoje dziaïania marketingowe byïy zróĝnicowane i skupione na tym jednym
celu. Gdy juĝ wzbudzisz ciekawoĂÊ potencjalnego klienta i sprawisz, ĝe bÚdzie chciaï dowiedzieÊ siÚ czegoĂ wiÚcej, païeczkÚ przejmÈ Twoi pracownicy, którzy postarajÈ siÚ, aby dostaï dokïadnie to,
czego chce. Musisz zmieniÊ stare techniki i zmodyfikowaÊ swoje
prezentacje sprzedaĝy, tak aby mówiïy one o potrzebach klienta
i podkreĂlaïy indywidualne korzyĂci, jakie przyniesie mu kupno
Twoich produktów lub usïug. Musisz równieĝ zadbaÊ o podwyĝszenie standardów obsïugi obecnych klientów, poniewaĝ bez tego
Twoja firma nie bÚdzie w stanie wyróĝniÊ siÚ na rynku.
W tym rozdziale podpowiem Ci, co zrobiÊ, ĝeby udoskonaliÊ
swojÈ platformÚ promocji i wzbudziÊ w klientach ciekawoĂÊ odnoĂnie do tego, kim jesteĂcie i czym siÚ zajmujecie. PamiÚtaj, ĝe
musisz pozostaÊ wierny swojej obietnicy — tylko wtedy bÚdziesz
w stanie sprawiÊ, ĝe Twoi klienci stanÈ siÚ zagorzaïymi zwolennikami Twojej firmy.
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Wartość dobrze przygotowanej promocji
PrzyciÈgniÚcie uwagi konsumentów i ugruntowanie swojej pozycji
na dzisiejszym rynku, który jest bardzo haïaĂliwy, ciÈgle siÚ zmienia i charakteryzuje siÚ wysokÈ konkurencyjnoĂciÈ, wymaga peïnego zaangaĝowania w sprawÚ. WiedzÈc, ĝe wiele firm próbuje
przyciÈgnÈÊ klientów, którzy naleĝÈ do Twojej grupy docelowej, nie
moĝesz tylko siedzieÊ i czekaÊ, aĝ ludzie zacznÈ pukaÊ do Twoich
drzwi — nawet jeĂli masz wspaniaïÈ i intrygujÈcÈ UOW.
Konsumenci nie bÚdÈ siÚ pytali o TwojÈ firmÚ, jeĂli nie bÚdÈ
wiedzieÊ o jej istnieniu. Dlatego musisz stale jÈ promowaÊ i wzmacniaÊ jej pozycjÚ na rynku. Twoim obowiÈzkiem jest teraz podjÚcie
takich dziaïañ, które bÚdÈ potwierdzaïy obietnicÚ zïoĝonÈ przez
TwojÈ firmÚ. Dziaïania wszystkich pracowników firmy powinny
byÊ skoncentrowane na tym, ĝeby firma staïa siÚ numerem jeden
w gïowie potencjalnego klienta. JeĂli uda Wam siÚ to osiÈgnÈÊ, bÚdziecie pierwszym i jedynym wyborem dla kaĝdego, kto podejmie
decyzjÚ o kupnie.
Gdy unikalna obietnica wartoĂci jest juĝ sformuïowana, naleĝy skupiÊ siÚ na promocji, której celem bÚdzie poinformowanie odpowiednich osób — Twoich docelowych klientów — o tym, kim
jesteĂcie i co moĝecie pomóc im osiÈgnÈÊ. Docelowi klienci to osoby, które mieszkajÈ w pobliĝu Twojego sklepu lub biura; mogÈ to
równieĝ byÊ przedstawiciele grupy demograficznej lub zawodowej,
do której siÚ zwracacie; albo stale rosnÈca grupa konsumentów,
którzy kupujÈ przez internet (mogÈ to byÊ caïe miliony potencjalnych klientów).
Jeĝeli Twoja unikalna obietnica wartoĂci zapewnia Ci mocne
pozycjonowanie i widocznÈ obecnoĂÊ na rynku, moĝesz bez trudu
powiadomiÊ bardzo wielu konsumentów o tym, co jesteĂ w stanie dla
nich zrobiÊ. Oferty sprzedaĝy to juĝ przeszïoĂÊ. Zamiast nich uĝywaj swojej unikalnej obietnicy wartoĂci, ĝeby wzbudziÊ ciekawoĂÊ
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konsumentów i zachÚciÊ ich do rozpoczÚcia rozmowy na temat
Twoich produktów lub usïug.
Kaĝda promocja wymaga przemyĂlanego i starannego planowania. W przeciwnym razie bÚdzie to bezsensowny wydatek. Róĝne
przedsiÚbiorstwa wydajÈ miliony zïotych rocznie na promocje, które nie sÈ dobrze przygotowane i nie przynoszÈ ĝadnych skutków.
Dr Nido Qubein, dyrektor Uniwersytetu High Point w Póïnocnej Karolinie i mój dobry przyjaciel, Ăwietnie to ujÈï:
Niektórzy ludzie myĂlÈ, ĝe sukces przychodzi bez wysiïku; ĝe nie ma potrzeby, aby cokolwiek Ăwiadomie planowaÊ. Wystarczy, ĝe znajdziesz siÚ we wïaĂciwym czasie
i we wïaĂciwym miejscu, a sukces sam wpadnie Ci w rÚce.
Tacy ludzie to nieudacznicy.
Ludzie sukcesu wiedzÈ, ĝe w biznesie, a takĝe w kaĝdym innym przedsiÚwziÚciu, trzeba wszystko starannie
zaplanowaÊ i podejmowaÊ Ăwiadome wybory w oparciu
o nasze najwaĝniejsze wartoĂci. Czasami komuĂ udaje siÚ
wygraÊ miliony dolarów na loterii. Ale wiÚkszoĂÊ ludzi nie
ma takiego szczÚĂcia. Jedyna pewna droga do sukcesu to
staranne planowanie, które jest zharmonizowane z naszÈ
motywacjÈ.
Dlatego Twoja firma potrzebuje przemyĂlanego planu marketingowego i promocyjnego — takiego, który dokïadnie okreĂli, jak
sprawiÊ, ĝeby ludzie poznali WaszÈ obietnicÚ wartoĂci. Aby mieÊ
pewnoĂÊ, ĝe Twój plan promocyjny bÚdzie skuteczny i zostanie
wïaĂciwie przeprowadzony, musisz najpierw opracowaÊ plan taktyczny. BÚdzie on okreĂlaï konkretne kroki, które podejmiesz w ciÈgu
kaĝdych 90 dni, ĝeby wypromowaÊ swojÈ obietnicÚ i realizowaÊ jÈ
w relacjach z klientami. Najpierw stwórz plan na pierwsze 90 dni
roku, potem na nastÚpne 90 i nastÚpne. W ten sposób powstanÈ
trzymiesiÚczne cykle, które bÚdÈ wspieraÊ Twój roczny plan marketingowy.
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Dlaczego plany mają być 90-dniowe?
Prowadzimy naszÈ dziaïalnoĂÊ z zakresu konsultingu, szkoleñ, wykïadów, sprzedaĝy narzÚdzi internetowych i systemów nauczania
online w oparciu o nasz roczny plan, ale dzielimy go na 90-dniowe
cykle. Dodatkowo wymagamy, aby wszyscy klienci, którzy z nami
wspóïpracujÈ, dostosowywali siÚ do naszego harmonogramu, poniewaĝ maïo kto jest w stanie siÚgnÈÊ wzrokiem poza 90-dniowy
odcinek czasowy. WiÚkszoĂÊ ludzi zna mniej wiÚcej swoje plany
na najbliĝsze 60 dni. DziÚki tej metodzie moĝemy szczegóïowo
opracowywaÊ nasze taktyczne posuniÚcia, tak aby pomagaïy nam
osiÈgnÈÊ cele strategiczne. Odhaczanie kolejnych punktów daje
nam poczucie, ĝe zrobiliĂmy krok do przodu i coraz bardziej przybliĝamy siÚ do sukcesu.
Nasi klienci potwierdzajÈ, ĝe ten proces jest bardzo przydatny.
StosujÈ go nawet po zakoñczeniu wspóïpracy z nami. 90-dniowy
plan pozwala im na Ăledzenie postÚpów i daje prawdziwe poczucie satysfakcji, gdy wszystkie jego punkty zostanÈ zrealizowane.
Z perspektywy lidera ta strategia ma jeszcze jednÈ waĝnÈ zaletÚ
— daje podwïadnym wglÈd w bieĝÈcÈ dziaïalnoĂÊ firmy.
Augie Cenname, dyrektor generalny Cenname Team, firmy doradczej z zakresu dysponowania prywatnym majÈtkiem z Merrill
Lynch (Bank of America Company), powiedziaï: „Richard, dziÚki temu osiÈgnÚliĂmy wiÚkszÈ wydajnoĂÊ. Teraz od razu umiem
stwierdziÊ, jakie strategie sÈ nieskuteczne. Wprowadzamy poprawki i dalej idziemy naprzód. Juĝ to samo w sobie jest bardzo cennÈ
korzyĂciÈ!”.
A oto inna zaleta stosowania 90-dniowego planu: moĝesz duĝo szybciej reagowaÊ na niespodziewane okazje na rynku, które
czÚsto pojawiajÈ siÚ w trakcie realizacji rocznego planu promocyjnego. Posiadanie kompleksowej strategii uwzglÚdniajÈcej wszystkie
aspekty Twojego planu marketingowego, uzupeïnionej o taktyczne
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90-dniowe plany, jest po prostu niezbÚdne, aby odnieĂÊ prawdziwy sukces w biznesie. JeĂli chcesz siÚ dowiedzieÊ, jak wykorzystaÊ
90-dniowy plan do promowania firmy i zaznaczenia jej pozycji na
rynku, wejdě na www.PowerofWhy.net, wybierz dziaï Reader and
Resources i pobierz szablon planu. Jest on darmowy i stanowi cenne narzÚdzie w realizowaniu strategii cyklicznego planowania.

Zintegrowanie obietnicy z marketingiem
Klienci czÚsto mnie pytajÈ: „Jaki jest najlepszy sposób na wypromowanie firmy lub organizacji non profit, tak aby dotrzeÊ do klientów
docelowych?”.
Moja odpowiedě brzmi: tak naprawdÚ nie ma jednego najlepszego sposobu, poniewaĝ róĝnych ludzi motywujÈ róĝne rzeczy.
Tym, co naprawdÚ przynosi efekt na dzisiejszym rynku, jest stosowanie wielu metod i korzystanie z róĝnych mediów, aby przekazaÊ jeden, najwaĝniejszy komunikat mówiÈcy o obietnicy wartoĂci.
W ten sposób jesteĂmy w stanie wzbudziÊ ciekawoĂÊ i zainteresowanie potencjalnych klientów. A jeĂli siÚ boisz, ĝe Twoim ludziom
znudzi siÚ obietnica Twojej firmy i jej ciÈgïe promowanie, to martwisz siÚ zupeïnie niepotrzebnie! PamiÚtaj, ĝe konsumenci kaĝdego dnia chcÈ coĂ osiÈgnÈÊ, a Twoja nowa obietnica wartoĂci mówi
o tym, ĝe Ty im w tym pomoĝesz.
Skuteczna promocja wymaga, abyĂcie — Ty oraz wszyscy inni
pracownicy Twojej firmy — pisali i mówili gïosem potencjalnego
klienta, odwoïujÈc siÚ do jego emocji. Dlatego musisz komunikowaÊ siÚ z klientami, a nie tylko siÚ do nich zwracaÊ. MówiÈc o komunikacji, mam na myĂli moĝliwie najbardziej osobisty i szczery
kontakt, który wywoïa ciekawoĂÊ klienta i zachÚci go do reakcji.
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Personalizacja unikalnej obietnicy wartości
Gdy uĂwiadomisz sobie, ĝe masowy rynek zostaï zastÈpiony przez
ogromnÈ mozaikÚ róĝnych nisz, zrozumiesz, ĝe moĝesz dostosowaÊ swojÈ UOW tak, aby byïa skierowana do Twojego docelowego segmentu. Oto kilka przykïadów.
Poprzez rynek albo niszę

Zaïóĝmy, ĝe produkujesz i montujesz dachy. Dziaïasz na kilku niszach rynkowych, a Twoja UOW, stworzona na podstawie rozmów
z najlepszymi klientami, brzmi: „Pomagamy Ci chroniÊ wartoĂÊ
Twojej inwestycji w nieruchomoĂÊ”. Wyobraě sobie, ĝe modyfikujesz nieco ten slogan i zmieniasz go na: „Pomagamy wïaĂcicielom
domów chroniÊ wartoĂÊ inwestycji w nieruchomoĂÊ”.
W ten sposób od razu osiÈgasz dwa cele: pozycjonujesz swojÈ
firmÚ i wzbudzasz ciekawoĂÊ!
Poprzez konkretną lokalizację

JeĂli oferujesz opiekÚ dla starszych ludzi w kilku róĝnych miejscach
w kraju, a Twoja obietnica wartoĂci brzmi: „Pomagamy starszym
ludziom, ĝeby mogli dïuĝej mieszkaÊ w swoim domu”, moĝesz jÈ
zmieniÊ, tak aby mówiïa o kaĝdym z miast, w których prowadzisz
dziaïalnoĂÊ: „Pomagamy starszym ludziom w Warszawie i we Wrocïawiu, ĝeby dïuĝej mogli mieszkaÊ w swoim domu”.
Poprzez sektor rynkowy

JeĂli dziaïasz w branĝy ochroniarskiej i pozycjonujesz swojÈ firmÚ
na rynku za pomocÈ hasïa: „Pomagamy Ci chroniÊ TwojÈ rodzinÚ”,
moĝesz je zmodyfikowaÊ na potrzeby innego sektora rynkowego
(na przykïad „Pomagamy Ci chroniÊ Twoje biuro”).
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A jeĝeli jesteĂ wïaĂcicielem Ăredniej firmy oferujÈcej usïugi informatyczne, a Twoja obietnica brzmi: „Doskonalimy TwojÈ platformÚ technologicznÈ, aby zwiÚkszyÊ TwojÈ wydajnoĂÊ”, moĝesz
wprowadziÊ niewielkie zmiany w tym sloganie, dostosowujÈc go
do innych sektorów na rynku, na przykïad „Doskonalimy TwojÈ
platformÚ technologicznÈ, aby zwiÚkszyÊ TwojÈ wydajnoĂÊ produkcyjnÈ” (albo „wydajnoĂÊ w dziaïalnoĂci kateringowej” itd.).
Poprzez zwracanie się do określonych typów ludzi
albo grup wiekowych

Lekarz holistyczny mógïby reklamowaÊ siÚ w taki sposób: „Pomagam Ci ĝyÊ tak, jak chcesz”. Moĝe on zmodyfikowaÊ ten slogan, aby
zwróciÊ siÚ do konkretnej grupy konsumentów: „Pomagam starszym osobom ĝyÊ tak, jak chcÈ”.
Firma sprzedajÈca pastÚ wybielajÈcÈ do zÚbów, która szczyci
siÚ: „DziÚki nam masz bïyszczÈcy uĂmiech”, moĝe spersonalizowaÊ swojÈ UOW, zmieniajÈc jÈ na: „DziÚki nam Twoje dziecko
ma bïyszczÈcy uĂmiech”. We wszystkich tych modyfikacjach uĝywasz dokïadnie takich sïów, jakich uĝyïby Twój docelowy klient!
Kluczem do sukcesu jest pozostanie wiernym autentycznej
obietnicy, gdy modyfikujesz swój slogan, by osiÈgnÈÊ jeszcze wiÚkszÈ skutecznoĂÊ w okreĂlonej niszy rynkowej. Twoje zmiany sïuĝÈ
temu, aby Twój komunikat dotarï gïÚbiej do umysïów konsumentów. Dlatego wïaĂnie dokonujesz jego personalizacji — chcesz siÚ
zwracaÊ bezpoĂrednio do kaĝdego rynku, na którym prowadzisz
swojÈ dziaïalnoĂÊ.

Ciągle słuchaj
Skuteczna promocja i umacnianie swojej pozycji na rynku wymaga
aktywnego sïuchania tego, co mówiÈ nasi potencjalni klienci oraz

Kup książkę

Poleć książkę

POTĘGA SŁOWA „DLACZEGO”

111

ludzie, którzy u nas kupujÈ — nie tylko podczas procesu formuïowania UOW, ale przez caïy czas.
JeĂli bÚdziesz stale trzymaï rÚkÚ na pulsie, dowiesz siÚ, jakie
cechy Twoich produktów lub usïug najbardziej dziaïajÈ na emocje
Twoich klientów i motywujÈ ich do kupna. Szukaj takich informacji, gdzie tylko siÚ da: czytaj blogi i kartki z uwagami, a takĝe regularnie proĂ o sprawozdania pracowników, którzy majÈ bezpoĂredni
kontakt z klientami. Staraj siÚ coraz lepiej rozumieÊ, dlaczego konsumenci regularnie kupujÈ u Ciebie okreĂlony produkt lub usïugÚ.
Nie ograniczaj siÚ do pytania podwïadnych: „Co powiedziaï
klient (potencjalny klient)?”. Zawsze zadawaj jeszcze drugie pytanie: „Dlaczego tak powiedziaï (zrobiï)?”.
W ten sposób nauczysz swoich pracowników dziaïu sprzedaĝy
i obsïugi klienta, ĝeby zawsze pytali: „Dlaczego?”! To waĝne, poniewaĝ dziÚki temu poznajÈ oni jÚzyk, którego uĝywajÈ ich klienci do wyjaĂnienia, dlaczego kupili okreĂlony produkt lub usïugÚ.
Bardzo czÚsto klienci wymieniajÈ konkretne zalety danego produktu i mówiÈ o korzyĂciach emocjonalnych zwiÈzanych z jego
zakupem! Gdy wykorzystasz tÚ wiedzÚ w swoich procesach sprzedaĝy, bÚdziesz miaï pewnoĂÊ, ĝe Twój komunikat zawsze trafi do
serc i umysïów Twoich docelowych klientów.

Prosta i skuteczna komunikacja
Skuteczna promocja wymaga umiejÚtnej komunikacji. Konsumenci chcÈ rozumieÊ, co do nich mówisz. JeĂli chcesz komunikowaÊ
siÚ z nimi w jasny i zrozumiaïy sposób, a jednoczeĂnie skutecznie
przekonaÊ ich do swojej oferty, uĝyj sïów i wyraĝeñ, które do nich
przemawiajÈ. DziÚki temu lepiej zrozumiejÈ, dlaczego potrzebujÈ
Twoich produktów lub usïug. Uĝyj „energicznych” czasowników,
aby byÊ jak najbardziej przekonujÈcym dla odbiorcy komunikatu:
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PrzygotowaÊ
ZwiÚkszaÊ
IdentyfikowaÊ
DefiniowaÊ
KreowaÊ
ÈczyÊ
RozwijaÊ
TrwaÊ
OdróĝniaÊ
WykonywaÊ
PasowaÊ
ProjektowaÊ

C. RICHARD WEYLMAN

ModelowaÊ
PielÚgnowaÊ
BudowaÊ
PrzeprowadzaÊ
GraÊ
DemonstrowaÊ
BadaÊ
SporzÈdzaÊ
UĝywaÊ
OpisywaÊ
OkreĂlaÊ
SzkoliÊ

WybieraÊ
RobiÊ
OpanowaÊ
PisaÊ
PokonaÊ
RadziÊ sobie
WidzieÊ
PostrzegaÊ
UstalaÊ
SkupiaÊ siÚ
DzieliÊ
UnikaÊ

UstalaÊ
ZmieniaÊ
UdoskonalaÊ
MonitorowaÊ
PrzeksztaïcaÊ
DostaÊ
ZnaleěÊ
SzkicowaÊ
StosowaÊ
OrganizowaÊ
SprawdzaÊ
UruchamiaÊ

Oprócz tego wiele Twoich dziaïañ marketingowych bÚdzie ukierunkowanych na to, aby wyjaĂniÊ klientom, w jaki sposób realizujesz swojÈ unikalnÈ obietnicÚ wartoĂci. KiedyĂ zazwyczaj polegaïo
to na wymienieniu najwaĝniejszych cech firmy oraz podaniu listy
jej produktów lub usïug. Teraz juĝ nie wystarczy powiedzieÊ, co
sprzedajesz. Musisz przedstawiÊ konkretne zalety Twojej marki
w taki sposób, ĝeby Twoje sïowa przemawiaïy do Twoich docelowych klientów.
Doskonaïym zwrotem ïÈczÈcym jest: „A dla pana/pani to oznacza dokïadnie, ĝe…!”.
Jeĝeli na przykïad pracujesz w obrocie nieruchomoĂciami,
a Twoja UOW brzmi: „Niech Twój wymarzony dom stanie siÚ
rzeczywistoĂciÈ”, powinieneĂ w swoich materiaïach reklamowych
napisaÊ o tym, co to oznacza dla klienta i co robisz, ĝeby speïniÊ tÚ
obietnicÚ.
Aby opowiedzieÊ o tym, jak realizujesz swojÈ obietnicÚ, mógïbyĂ napisaÊ: „Przeszukujemy dla Ciebie wszystkie oferty dostÚpne
na rynku”. Dobrze. Ale moĝesz byÊ jeszcze bardziej przekonujÈcy
i konkretny w swojej wypowiedzi. Co powiesz na: „Wyszukujemy
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najlepsze opcje, ĝebyĂ mógï dokonaÊ wïaĂciwego wyboru”? Teraz
konsument nie tylko wie, co dla niego robisz i w jaki sposób, ale
równieĝ dowiaduje siÚ, ĝe jesteĂ w stanie znaleěÊ dla niego jego wymarzony dom, speïniajÈc w ten sposób jego potrzeby emocjonalne
i funkcjonalne. Informujesz klienta, ĝe Twoja obietnica wartoĂci
jest moĝliwa do zrealizowania. On dostrzega Twoje atuty. Przekonuje siÚ, ĝe moĝesz mu daÊ to, czego chce.
OczywiĂcie, nie wszystkie dziaïania marketingowe sÈ odpowiednie do tego, aby wyjaĂniÊ, w jaki sposób realizujesz swojÈ obietnicÚ. Jednak zawsze, gdy widzisz takÈ okazjÚ, skorzystaj z niej! Nic
nie pozostawiaj losowi. ZachÚÊ konsumentów do reakcji. Spraw,
ĝeby chcieli dowiedzieÊ siÚ czegoĂ wiÚcej, a nastÚpnie, ĝeby podjÚli
decyzjÚ o kupnie.
Lista sposobów na promowanie UOW jest ograniczona tylko
jednym czynnikiem: TwojÈ wyobraěniÈ. Im lepiej znasz swoich
klientów docelowych i wiesz, jak do nich dotrzeÊ, tym bardziej
kreatywne i skuteczne metody promocji jesteĂ w stanie wymyĂliÊ.
Uĝyj wszystkich dostÚpnych Ărodków, ĝeby dowiedzieÊ siÚ, jak najlepiej dotrzeÊ do potencjalnych klientów. Z jakich mediów korzystajÈ najczÚĂciej? Jakie metody komunikacji najchÚtniej stosujÈ?
Moĝesz znaleěÊ te informacje w internecie. Warto równieĝ zajrzeÊ
do ankiet przeprowadzonych wĂród najlepszych klientów przy okazji tworzenia UOW.
Twoi docelowi klienci mogÈ naleĝeÊ do okreĂlonych stowarzyszeñ branĝowych lub grup konsumenckich ïÈczÈcych ludzi o podobnych zainteresowaniach — koniecznie wykorzystaj te ěródïa.
Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych badañ na temat preferencji i zachowañ Twoich docelowych klientów i majÈc przygotowanÈ ciekawÈ UOW, na pewno bÚdziesz miaï mnóstwo pomysïów na to, jak w ciekawy sposób wypromowaÊ swoje produkty lub
usïugi. PamiÚtaj, ĝe Twoim gïównym zadaniem jest zintegrowanie
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Twojej obietnicy wartoĂci z kaĝdym Twoim dziaïaniem, a to wymaga czasu. Dlatego wïaĂnie 90-dniowy proces planowania, o którym wspomniaïem wczeĂniej, jest taki skuteczny.

Małe rzeczy robią wielką różnicę
DziÚki systematycznym dziaïaniom osiÈgniesz takÈ peïnÈ integracjÚ, o której przed chwilÈ mówiïem. Znasz motto maratoñczyków?
„Cal po calu, jard po jardzie — to ĝaden problem. Dopiero mile
sÈ trudne”. Oto najskuteczniejsze sposoby na systematyczne promowanie swojej dziaïalnoĂci poprzez wykonywanie maïych, ale
znaczÈcych kroków.
E-mail

Kaĝdy pracownik Twojej firmy powinien umieĂciÊ unikalnÈ obietnicÚ wartoĂci w swoim elektronicznym podpisie, zaraz pod nazwiskiem. Prawdopodobnie wydaïeĂ sporo pieniÚdzy na wydrukowanie obietnicy w widocznym miejscu na firmowej papeterii, prawda?
Dlaczego miaïbyĂ omijaÊ elektroniczny Ărodek komunikacji? BÈdě
bezwzglÚdny!
Kaĝdy e-mail, bez wzglÚdu na to, przez kogo jest wysïany, dociera do kogoĂ, kto w jakiĂ sposób jest powiÈzany z TobÈ lub TwojÈ
firmÈ. Wykorzystaj tÚ doskonaïÈ szansÚ na pozycjonowanie swojej
firmy. Wzmocnij swojÈ obietnicÚ wartoĂci i zadbaj o to, ĝeby ta informacja dotarïa do jak najszerszego grona osób.
Standardowe powitanie na poczcie głosowej

JeĂli wygïosisz treĂÊ swojej obietnicy w powitaniu na poczcie gïosowej, wzmocnisz jej wartoĂÊ w oczach tych, którzy chcÈ siÚ do Ciebie
dodzwoniÊ. Upewnisz ich w przekonaniu, ĝe pomoĝesz im osiÈgnÈÊ to, czego pragnÈ. A gdy dokïadnie przedstawisz swojÈ obietnicÚ wartoĂci w powitaniu na telefonie firmowym lub komórkowym,
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zachÚcisz w ten sposób dzwoniÈcych, aby w swoim nagraniu wyjaĂnili, czego od Ciebie chcÈ i na jakiej pïaszczyěnie zamierzajÈ
z TobÈ wspóïpracowaÊ.
Jeĝeli ktoĂ zadzwoni do naszego biura po godzinach pracy,
usïyszy sïowa: „DziÚkujemy, ĝe zadzwoniliĂcie do biura Richarda
Weylmana i Weylman Consulting Group. Chcemy zwiÚkszyÊ wydajnoĂÊ waszej firmy na dzisiejszym rynku”.
Efekt tego powitania jest taki, ĝe wielu ludzi zaczyna swoje nagranie gïosowe od sïów: „DziÚkujÚ, wïaĂnie dlatego do was dzwoniÚ. Musimy poprawiÊ naszÈ wydajnoĂÊ i potrzebujemy pomocy
przy…” albo „Chcemy, ĝeby Richard wystÈpiï na naszej konferencji i pomógï nam zrozumieÊ dzisiejszy rynek”.
Moĝesz zachÚciÊ potencjalnych klientów do dziaïania, wygïaszajÈc swojÈ unikalnÈ obietnicÚ wartoĂci w powitaniu na poczcie
gïosowej. W ten sposób stworzysz natychmiastowÈ wartoĂÊ i wywoïasz entuzjazm u dzwoniÈcego. Potencjalny klient poczuje, ĝe
znalazï wreszcie firmÚ, która pomoĝe mu osiÈgnÈÊ poĝÈdany rezultat. BÈdě przygotowany na dïugie wypowiedzi zaczynajÈce siÚ
od sïów: „chciaïbym, ĝebyĂcie…” albo „potrzebujÚ pomocy przy…”!
Tak, to prawdziwa skrzynia zïota! Takie wiadomoĂci sprawiajÈ,
ĝe gdy oddzwonisz do potencjalnego klienta, Wasza rozmowa od
razu nabierze odpowiedniego charakteru. BÚdziesz do niej dobrze
przygotowany, dziÚki czemu od razu skupisz siÚ na kliencie oraz
na tym, jak speïniÊ swojÈ obietnicÚ wartoĂci.
Wiadomości, które Ty nagrywasz

Gdy nagrywasz wiadomoĂÊ na poczcie gïosowej klienta (obecnego
lub potencjalnego), zawsze pamiÚtaj, aby zïoĝyÊ swojÈ obietnicÚ.
Oto przykïad: „Pani Wando, bardzo chcielibyĂmy z paniÈ porozmawiaÊ o naszej nowej wiosennej kolekcji oraz o tym, jak »pomóc pani uzyskaÊ upragniony wyglÈd«”. Gdy bÚdziesz dzwoniÊ
do tej klientki po raz kolejny, uzupeïnij tÚ informacjÚ o szczegóïy
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i powtórz swojÈ obietnicÚ: „Pani Wando, nasza nowa wiosenna
kolekcja jest juĝ gotowa. BÚdzie pani miaïa [nie „my” mamy —
pamiÚtaj, ĝe tu chodzi o klienta] fantastyczny wybór kolorów i stylów. Na pewno znajdziemy coĂ ciekawego, co »pomoĝe pani uzyskaÊ upragniony wyglÈd«. Czekamy na telefon od pani”.
To sprawi, ĝe Twoja wiadomoĂÊ bÚdzie inna niĝ wszystkie.
Z doĂwiadczenia wiemy, ĝe stosowanie tej strategii podczas pierwszych oraz wszystkich nastÚpnych kontaktów telefonicznych jest bardzo skuteczne. Klienci po usïyszeniu takiej wiadomoĂci oddzwaniajÈ duĝo szybciej niĝ zwykle.
Tony Robbins, mówca motywacyjny, od lat powtarza, ĝe ludzie
robiÈ róĝne rzeczy z dwóch powodów: „z bólu i dla przyjemnoĂci”.
Niestety wiÚkszoĂÊ powitañ na poczcie gïosowej mówi o tym, czego firma „potrzebuje”, czego „chce” i co „ma”, a wiÚc o jej bolÈczkach. Nasze nowe podejĂcie skupia siÚ na przyjemnoĂci. Klienci,
tak samo jak Ty, ustawiajÈ osoby, do których muszÈ oddzwoniÊ,
wedïug stopnia waĝnoĂci. Najpierw wykonujÈ te najprzyjemniejsze telefony. Potem te maïo znaczÈce. A bolesne… na koñcu, jeĂli
w ogóle je wykonajÈ.
Twoja strona internetowa

To zadziwiajÈce, ĝe firmy i organizacje wydajÈ tysiÈce zïotych na
projekty stron internetowych, które bÚdÈ ïadne i przyjazne dla uĝytkownika. Mimo to wiÚkszoĂÊ odwiedzin na ich stronach jest bardzo krótka. Badania wykazaïy, ĝe wizyta na przeciÚtnej firmowej
stronie internetowej trwa krócej niĝ 33 sekundy.
Niektórzy konsumenci przeglÈdajÈ TwojÈ stronÚ. Inni szybko
jÈ opuszczajÈ, bo szukajÈ czegoĂ innego. JeĂli chcesz, ĝeby uĝytkownicy zatrzymali siÚ na Twojej stronie na dïuĝej, musisz daÊ
im dobry powód. Uĝyj swojej obietnicy wartoĂci, ĝeby zdobyÊ ich
zainteresowanie i zachÚciÊ do pozostania u Ciebie na dïuĝej. Na
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wiÚkszoĂci stron internetowych — nawet na bardzo skomplikowanych stronach sklepów detalicznych — na stronie gïównej widnieje
informacja o nazwie firmy i duĝo tekstu mówiÈcego o niej i o jej
dziaïalnoĂci. A potem jest mnóstwo komunikatów, które majÈ zachÚciÊ klientów do zapoznania siÚ z ofertÈ firmy i wïoĝenia czegoĂ
do „koszyka”.
Twoja strona internetowa powinna siÚ wyróĝniaÊ. Aby to osiÈgnÈÊ, musisz zaprezentowaÊ unikalnÈ obietnicÚ wartoĂci firmy na
jej stronie domowej. Musi to byÊ jedna z pierwszych rzeczy, jakie
zobaczy kaĝdy, kto odwiedzi TwojÈ stronÚ! JeĂli umieĂcisz swojÈ
UOW w widocznym miejscu, natychmiast przyciÈgniesz uwagÚ
uĝytkowników i wzbudzisz ich ciekawoĂÊ.
Odpowiednia prezentacja UOW to tylko pierwszy krok. Zastanów siÚ, jakie wraĝenia bÚdzie miaï klient, który odwiedzi TwojÈ stronÚ:
z

z
z
z

z

z

z
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Czy jest ona tak zaprojektowana, ĝeby moĝna byïo ïatwo jÈ
przeszukiwaÊ i poruszaÊ siÚ po niej?
Czy ksztaïci i motywuje czytelnika?
Czy piszesz i mówisz do uĝytkowników czy obok nich?
Czy dokïadnie im wyjaĂniasz, w jaki sposób zapewnisz im
poĝÈdany rezultat koñcowy, wykorzystujÈc do tego obrazy
i tekst?
Czy rozmawiasz z potencjalnymi klientami w ich jÚzyku, czy
czÚsto stosujesz ĝargon branĝowy i maïo znane akronimy?
Czy Twoja strona WWW i jej komunikat sÈ spersonalizowane, intrygujÈce i pozycjonujÈ CiÚ jako kogoĂ, kto jest zupeïnie inny niĝ konkurencja?
Czy prowadzisz blog albo w inny sposób umoĝliwiasz uĝytkownikom zadawanie pytañ? (Juĝ to samo w sobie jest wspaniaïym narzÚdziem do interaktywnego sïuchania i pomoĝe
Ci poprawiÊ swój status!).
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Czy masz jakiĂ ciekawy raport albo analizÚ, które zaintrygujÈ uĝytkowników i sprawiÈ, ĝe bÚdÈ chcieli podaÊ Ci swój
adres e-mail w celu uzyskania dodatkowych informacji?
Taka metoda zachÚcania konsumentów do podawania swojego adresu lub zapisywania siÚ na newsletter jest bardzo
skuteczna.
Czy jesteĂ przeciwnikiem metody wyĂwietlania wyskakujÈcych komunikatów z proĂbÈ o podanie adresu e-mail? Takie okna irytujÈ uĝytkowników i zniechÚcajÈ ich do dalszego przeglÈdania strony. Zamiast tego zaproponuj im coĂ,
co zmotywuje ich do wpisania siÚ na TwojÈ listÚ adresowÈ
— na przykïad tekst w rodzaju „10 bïÚdów, których naleĝy
unikaÊ” albo „PiÚÊ pomysïów na…”. Moĝe to równieĝ byÊ
system wysyïania raz na miesiÈc krótkich e-maili z ciekawymi wskazówkami.
Czy uĝytkownicy mogÈ bez trudu przeglÈdaÊ TwojÈ stronÚ na smartfonie albo innym urzÈdzeniu mobilnym? Czy
w takiej wersji jest ona czytelna? Coraz wiÚcej konsumentów chce uzyskaÊ informacje albo znaleěÊ okreĂlone rozwiÈzanie juĝ teraz. Nie chcÈ czekaÊ. Jak powiedziaï Howard
van Bortel, mój wspaniaïy, nieĝyjÈcy juĝ mentor, na wiele
lat przed tym, jak powstaï internet: „Gdybym chciaï to dostaÊ jutro, zamówiïbym to jutro!”. PomyĂl tylko, jak wielu
konsumentów prezentuje dokïadnie takie myĂlenie.

Domeny oparte na wartości

Niektóre firmy i organizacje, które to rozumiejÈ, posiadajÈ wïasnÈ domenÚ, która przyciÈga do nich konsumentów. WiedzÈ, ĝe
ludzie szukajÈ w internecie odpowiedzi i rozwiÈzañ, dlatego kupujÈ sobie taki adres URL, który sprowadzi do nich jak najwiÚcej
uĝytkowników.
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JednÈ z moich ulubionych domen jest www.GetMeJustice.com
(ang. get me justice — dajcie mi sprawiedliwoĂÊ), której wïaĂcicielem jest kancelaria prawnicza. Wielu ludzi szuka sprawiedliwoĂci
w róĝnych obszarach swojego ĝycia. Przy nieograniczonej dostÚpnoĂci i niskim koszcie wiÚkszoĂci domen Ăwiat wirtualny oferuje
naprawdÚ szerokie moĝliwoĂci. Moĝesz (i powinieneĂ) sprawiÊ,
aby nazwa Twojej firmy oraz jej obietnica pojawiaïa siÚ w wielu
adresach URL, które bÚdÈ przekierowywaïy uĝytkownika na TwojÈ
stronÚ. Kup dla swojej firmy domenÚ, która bÚdzie mówiÊ o Twojej
obietnicy i o tym, co robisz, a na pewno przyciÈgnie ona potencjalnych klientów.
Firmy wydajÈ caïe fortuny na optymalizacjÚ wyszukiwania
i zdefiniowanie odpowiednich sïów kluczowych. Jednak czÚsto pomijajÈ one w swoich dziaïaniach bardzo skutecznÈ metodÚ, jakÈ
jest kupienie domeny mówiÈcej o konkretnym rozwiÈzaniu, która
bÚdzie przekierowywaïa uĝytkowników na TwojÈ stronÚ. Co ciekawe, domena www.INeedaLaugh.com (ang. I need a laugh — chciaïbym siÚ poĂmiaÊ) jest dostÚpna w chwili, gdy piszÚ tÚ ksiÈĝkÚ — a czy
nie mówi ona dokïadnie o tym, co oferujÈ satyrycy czy kabarety?
Czy taka domena nie pomogïaby im wyróĝniÊ siÚ spoĂród innych
komików i ïatwiej dotrzeÊ do docelowej publicznoĂci?
Oto kilka z wielu domen, które widziaïem w ostatnim czasie.
Moim zdaniem wspaniale speïniajÈ one swojÈ rolÚ, kierujÈc uĝytkowników na stronÚ gïównÈ danej firmy: www.SendaCard.com (ang.
send a card — wyĂlij kartkÚ) i www.GarageDoorRepairGuy.com (ang.
garage door repair guy — facet, który naprawia bramy garaĝowe).
Wyobraě sobie, ĝe masz wiele domen, które przekierowujÈ na
TwojÈ stronÚ firmowÈ wszystkich uĝytkowników zainteresowanych
TwojÈ ofertÈ. A gdy juĝ potencjalny klient znajdzie siÚ na Twojej
stronie, pierwszÈ rzeczÈ, jakiej bÚdzie szukaÊ, bÚdzie Twoja obietnica odwoïujÈca siÚ bezpoĂrednio do jego indywidualnych potrzeb.
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Media społecznościowe

Facebook, YouTube, LinkedIn i Twitter to narzÚdzia, które umoĝliwiajÈ interakcjÚ w duĝych grupach i uïatwiajÈ skuteczne realizowanie obietnicy zïoĝonej konsumentom. To marketing relacyjny
w swojej najczystszej postaci. Jednak w dzisiejszej erze komunikacji bezpoĂredniej musisz pamiÚtaÊ o ciÈgïym aktualizowaniu treĂci,
które zamieszczasz na swojej stronie, i dbaÊ o to, aby kaĝda nowa
informacja byïa Ăwieĝa i ciekawa. Tylko wtedy Twoja obecnoĂÊ
w mediach spoïecznoĂciowych bÚdzie skutecznym narzÚdziem promocji, które pomoĝe Ci uzyskaÊ miano nowoczesnej firmy otwartej
na potrzeby klienta.
Aby skutecznie funkcjonowaÊ w mediach spoïecznoĂciowych,
musisz stale komunikowaÊ siÚ z uĝytkownikami. To oznacza, ĝe
„najnowsza aktualizacja” nie moĝe byÊ wyĂwietlana na gïównej
stronie przez miesiÈc. Sztuka polega na tym, ĝeby osiÈgnÈÊ stan
równowagi — bywaÊ w mediach spoïecznoĂciowych regularnie, ale
nie spÚdzaÊ tam za duĝo czasu.
1. Facebook
Twoja strona na Facebooku powinna mówiÊ o unikalnej obietnicy
wartoĂci Twojej firmy i zachÚcaÊ uĝytkowników do klikniÚcia przycisku „LubiÚ to!”. Im wiÚksze grono fanów ma dana firma, tym
wiÚksza jest jej wartoĂÊ, a to, w poïÈczeniu z unikalnÈ obietnicÈ
wartoĂci skoncentrowanÈ na klientach, jest dowodem, którego potrzebuje wiÚkszoĂÊ ludzi, aby wejĂÊ na TwojÈ stronÚ lub lepiej zapoznaÊ siÚ z TwojÈ ofertÈ.
Komentarze albo opinie klientów, którzy dodali CiÚ do swoich znajomych, powinny mówiÊ o tym, dlaczego chÚtnie u Ciebie
kupujÈ.
Obecnie Google tworzy ranking firm na podstawie tego, co
mówiÈ o nich uĝytkownicy róĝnych sieci spoïecznoĂciowych. OczywiĂcie istniejÈ równieĝ inne czynniki, które Google bierze pod uwa-
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gÚ podczas optymalizacji wyszukiwania. Jednak ten ranking jest
szczególnie waĝny, poniewaĝ moĝesz na niego wpïynÈÊ, zachÚcajÈc klientów do wyraĝania pozytywnych opinii na Twój temat.
PamiÚtaj, ĝe referencje klientów nie powinny mówiÊ o tym,
jaki jesteĂ dobry w tym, co robisz, lecz o tym, w jaki sposób Twoja
firma pomogïa im dostaÊ to, czego chcieli. Jeĝeli na samym poczÈtku zasugerujesz takÈ formÚ wyraĝania opinii, osiÈgniesz fantastyczny
rezultat. PoproĂ klientów, ĝeby napisali, co udaïo im siÚ osiÈgnÈÊ
dziÚki Twoim produktom lub usïugom. Niech dokïadnie wyjaĂniÈ,
dlaczego to jest dla nich waĝne — albo niech po prostu opowiedzÈ swojÈ historiÚ. Ta delikatna sugestia popchnie ich we wïaĂciwym kierunku.
2. YouTube
YouTube chwali siÚ, ĝe ma drugÈ najwiÚkszÈ liczbÚ wyszukiwañ na
Ăwiecie (na pierwszym miejscu jest Google). Jednak w tym przypadku musisz mieÊ komunikat, który trafia w samo sedno. WiÚkszoĂÊ
nagrañ na YouTube to zabawne filmiki albo ciekawe prezentacje.
Postaraj siÚ, aby Twoje nagranie na YouTube byïo krótkie i proste. Powinno trwaÊ od 3 do 5 minut. Nie martw siÚ hollywoodzkimi
standardami produkcyjnymi. Miliony fanów YouTube nie zwrócÈ
uwagi na to, czy uĝyïeĂ specjalistycznej kamery i czy zatrudniïeĂ
profesjonalnego lektora do odczytania tekstu. Po prostu bÈdě autentyczny, zrozumiaïy i skup siÚ na kliencie.
Bez wzglÚdu na to, jaka bÚdzie treĂÊ Twojego filmu, koniecznie zamieĂÊ w swoim komunikacie obietnicÚ wartoĂci. Podaj jÈ na
koñcu filmu (we fragmencie „sponsorowane przez”) albo wymyĂl
jakiĂ ciekawy sposób na wplecenie jej w treĂÊ prezentacji. Firmy
wydajÈ miliony dolarów na to, ĝeby ich produkty zostaïy pokazane
w serialach telewizyjnych i filmach. Jeszcze wiÚcej pïaci ogromne
kwoty za umieszczenie ich logo na koszulkach zawodników lub
na stadionach podczas waĝnych wydarzeñ sportowych.
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Co powiesz na poïÈczenie tych dwóch metod bez wydania na
to ani grosza? UmieĂÊ swojÈ obietnicÚ w tle swojego filmu. Taki
przekaz bÚdzie subtelny, podĂwiadomy i skuteczny.
PamiÚtaj, ĝe Twoje filmy nie majÈ mówiÊ o tym, jaki jesteĂ dobry w tym, co robisz. Ich zadanie jest inne: majÈ rozbawiaÊ uĝytkowników, informowaÊ ich albo poszerzaÊ ich wiedzÚ. Odbiorca
szybko odkryje, ĝe Twoje nagranie jest wartoĂciowe, a jeĂli Twój
komunikat bÚdzie intrygujÈcy, poleci go swoim znajomym. JeĂli
uda Ci siÚ odróĝniÊ od innych i wzbudziÊ prawdziwe zainteresowanie uĝytkowników, moĝe to siÚ przeïoĝyÊ na natychmiastowy
wzrost sprzedaĝy!
3. LinkedIn
LinkedIn to kolejne narzÚdzie, które umoĝliwia poszerzanie sieci kontaktów i umiejÚtne jej wykorzystywanie. Zbudowanie bazy
klientów (obecnych i potencjalnych), którzy sÈ ze sobÈ poïÈczeni
w LinkedIn, uïatwi Ci komunikacjÚ z nimi. Moĝesz wysyïaÊ do
nich spersonalizowane e-maile na tematy, które sÈ dla nich waĝne.
W ten sposób poszerzysz swój zasiÚg i dotrzesz do potencjalnych
nowych rynków.
Zadbaj o to, aby Twój profil nie mówiï tylko o Tobie — to musi byÊ coĂ wiÚcej niĝ nazwa firmy i jej krótka prezentacja. Duĝo
lepiej zrobisz, jeĝeli w opisie dziaïalnoĂci zamieĂcisz swojÈ obietnicÚ. PamiÚtaj, ĝeby zwracaÊ siÚ do czytelników, a nie pisaÊ obok
nich. Musisz byÊ skoncentrowany na konsumencie, a nie na sobie.
Tylko wtedy bÚdziesz w stanie wzbudziÊ w nim ciekawoĂÊ i zainteresowanie na tyle duĝe, ĝeby zechciaï odwiedziÊ TwojÈ stronÚ internetowÈ i dowiedzieÊ siÚ czegoĂ wiÚcej.
4. Twitter
OczywiĂcie, mamy jeszcze Twittera! ByÊ moĝe Twoja pierwsza
reakcja brzmi: „Kto ma na to czas? MogÚ szybko straciÊ nad tym
kontrolÚ”.
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Jednak Twitter moĝe byÊ bardzo skutecznym narzÚdziem informujÈcym ludzi o UOW Twojej firmy i pomagajÈcym w dotarciu do klientów docelowych. DziÚki niemu moĝesz zyskaÊ zaangaĝowanie róĝnych osób: wspóïpracowników, klientów, znajomych
oraz ludzi ĂledzÈcych wpisy zawierajÈce okreĂlone sïowa kluczowe.
Oprócz tego moĝesz sam odpowiadaÊ na ich tweety.
PamiÚtaj, ĝe róĝne rzeczy motywujÈ róĝnych ludzi. Z mojego
doĂwiadczenia wynika, ĝe przedstawiciele Generacji X i Y, a takĝe wielu, wielu innych konsumentów lubi ĂledziÊ wpisy na Twitterze i kontaktowaÊ siÚ ze Ăwiatem za pomocÈ tego Ărodka komunikacji. My tweetujemy regularnie.
Zauwaĝ, ĝe powiedziaïem „my”. Ja sam piszÚ tweety, ale poniewaĝ czÚsto podróĝujÚ, mam pracownika, który robi to za mnie,
gdy jestem zajÚty. Staramy siÚ, aby nasze wpisy zawieraïy komunikaty, pomysïy i przemyĂlenia, które bÚdÈ wartoĂciowe dla naszych
klientów — obecnych i potencjalnych. Ponadto zamieszczamy aktywne ïÈcza do treĂci zwiÈzanych z wydajnoĂciÈ w biznesie, które
mogÈ zainteresowaÊ naszych uĝytkowników. DziÚki temu nasze
wpisy Ăledzi coraz wiÚcej osób (czÚĂÊ z nich dowiaduje siÚ o naszym
istnieniu z tweetów swoich znajomych).
Ty teĝ moĝesz to zrobiÊ. Codziennie albo raz na tydzieñ dodawaj nowe „twitaminy”, czyli wpisy zawierajÈce przydatne informacje, które sÈ ïatwe do przyswojenia i zapamiÚtania. Moĝesz
równieĝ podawaÊ ïÈcza do ciekawych stron, aby wzmocniÊ swojÈ
pozycjÚ na rynku.
Jeĝeli na przykïad zajmujesz siÚ sprzedaĝÈ ĝywnoĂci organicznej, moĝesz w swoich tweetach podawaÊ ïÈcza do stron detalistów
i hurtowników z Twojej branĝy, a takĝe ciekawe przepisy czy informacje na temat zdrowego stylu ĝycia. A jeĂli pracujesz w branĝy drukarskiej, moĝesz pisaÊ o ciekawych projektach graficznych
albo podawaÊ ïÈcza do stron, które w kreatywny sposób wykorzystujÈ
papier z recyklingu. JeĂli uĝytkownicy uznajÈ, ĝe Twoje wpisy sÈ
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wartoĂciowe, przekaĝÈ je dalej. To wspaniaïy sposób na zdobywanie nowych klientów z polecenia i odróĝnienie siÚ od konkurencji.
5. Wideowizytówka
W dzisiejszych czasach konsumenci reagujÈ przede wszystkim na
boděce wzrokowe. Niedawno udzielaliĂmy konsultacji firmie Masterson, Emma & Associates w Naples na Florydzie. PomagaliĂmy
jej zdefiniowaÊ ich UOW i wyróĝniÊ siÚ w branĝy.
Gdy unikalna obietnica wartoĂci firmy zostaïa sformuïowana,
firma wyprodukowaïa unikalne wideowizytówki, które w jasny
i zrozumiaïy sposób prezentowaïy tÚ obietnicÚ wszystkim klientom,
zarówno obecnym, jak i potencjalnym. Na poczÈtku filmu na ekranie pojawiï siÚ widoczny napis — byïa to unikalna obietnica wartoĂci tej firmy. Potem wyjaĂniono, ĝe to nie jest tylko slogan czy
hasïo reklamowe, ale prawdziwa obietnica zïoĝona wszystkim rodzinom i pojedynczym osobom, które wspóïpracujÈ z tÈ firmÈ. Poinformowano równieĝ widzów, ĝe obietnica zostaïa sformuïowana
przez wieloletnich klientów firmy, a nie przez jej pracowników.
NastÚpnie pokazano, w jaki sposób firma realizuje tÚ obietnicÚ —
z perspektywy konsumenta. To nietypowe podejĂcie oraz wykorzystanie mediów do rozpowszechnienia wideowizytówki sprawiïo, ĝe
firma odróĝniïa siÚ od innych, które dziaïajÈ w tej samej branĝy.
Wideowizytówka zostaïa równieĝ umieszczona na YouTube
w celu poszerzenia grona odbiorców i udostÚpnienia jej wszystkim
potencjalnym klientom. JeĂli Ty równieĝ postanowisz stworzyÊ takÈ wizytówkÚ, zastosuj podobny schemat i pamiÚtaj, ĝeby zwracaÊ
siÚ do klienta z jego perspektywy.

Określenie zwrotu z inwestycji w Twoją obecność
w mediach społecznościowych
Aby okreĂliÊ zwrot z inwestycji w TwojÈ obecnoĂÊ w mediach spoïecznoĂciowych, moĝesz wykorzystaÊ róĝne narzÚdzia i miary. Przy-
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kïadem moĝe byÊ Ăledzenie liczby e-maili od osób, które zgïosiïy
chÚÊ otrzymywania wiadomoĂci od Ciebie, albo analizowanie ěródeï, z których pozyskaïeĂ nowych klientów. Aby naprawdÚ zrozumieÊ skutecznoĂÊ mediów spoïecznoĂciowych, musisz najpierw
odpowiednio wyszkoliÊ swoich pracowników. Za kaĝdym razem,
gdy bÚdÈ mieli do czynienia z nowym klientem, powinni automatycznie zadawaÊ mu pytanie: „Jak siÚ pan o nas dowiedziaï?”.
OczywiĂcie, nie wszystkie korzyĂci pïynÈce z obecnoĂci w mediach spoïecznoĂciowych moĝna zmierzyÊ. Jednak w dzisiejszym
Ăwiecie zdominowanym przez urzÈdzenia mobilne ta obecnoĂÊ jest
po prostu koniecznoĂciÈ. Nie chodzi tylko o to, co moĝesz dziÚki
niej zyskaÊ, ale równieĝ o to, ĝeby nie straciÊ szansy na pozyskanie
nowych klientów, którzy nie bÚdÈ mogli CiÚ znaleěÊ tam, gdzie
zawsze zaglÈdajÈ, gdy czegoĂ szukajÈ — w internecie. W dzisiejszych czasach obecnoĂÊ w mediach spoïecznoĂciowych jest tak samo konieczna jak posiadanie telefonu komórkowego.
BÈdě optymistÈ i nie bój siÚ iĂÊ naprzód. Zaznacz swojÈ obecnoĂÊ w internecie, tak aby wszyscy potencjalni klienci mogli poznaÊ
TwojÈ obietnicÚ i przekonaÊ siÚ, ĝe konsekwentnie jÈ realizujesz.

Tradycyjny marketing
Bardzo waĝne jest, abyĂ byï stale na bieĝÈco z najnowszymi innowacjami w sferze mediów spoïecznoĂciowych. Nie moĝesz jednak
zapominaÊ o potÚdze konwencjonalnego marketingu. Rozejrzyj siÚ
i nadstaw ucha. Marketing jest wszÚdzie. Oto kilka cennych technik, które wciÈĝ przynoszÈ wspaniaïe efekty:
1. Reklama zewnÚtrzna
JeĝdĝÈc po autostradach i drogach krajów na caïym Ăwiecie, mieliĂmy okazjÚ zobaczyÊ rozmaite reklamy i billboardy o róĝnym rozmiarze, ksztaïcie, kolorze i treĂci. W obrocie nieruchomoĂciami
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hasïo „lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja oznakowania” jest gïównÈ mantrÈ.
Zgadzam siÚ. Jednak typowa reklama zewnÚtrzna zawiera tylko nazwÚ firmy i nie informuje nas o tym, co moĝemy zyskaÊ, kupujÈc jej produkty lub usïugi. Postaraj siÚ, ĝeby Twoja reklama siÚ
wyróĝniaïa. UmieĂÊ na niej nazwÚ swojej firmy i jej obietnicÚ wartoĂci — to sÈ dwa najwaĝniejsze elementy caïego oznakowania. Dlaczego? Poniewaĝ przyciÈgnÈ uwagÚ przechodniów i sprawiÈ, ĝe
bÚdÈ oni chcieli dowiedzieÊ siÚ czegoĂ wiÚcej na temat Twojej oferty. WzbudzÈ w potencjalnych klientach ciekawoĂÊ i zachÚcÈ ich do
odwiedzenia Twojego sklepu lub biura. Innym bardzo waĝnym
elementem reklamy zewnÚtrznej powinien byÊ Twój numer telefonu (albo adres strony internetowej).
Niestety, wiele reklam zewnÚtrznych reprezentuje zupeïnie
odmienny nurt. Ich twórcy zamieszczajÈ na nich tyle informacji na
temat tego, czym siÚ zajmuje dana firma, ĝe przeciÚtny kierowca
musiaïby zjechaÊ na pobocze, zatrzymaÊ samochód i przez kilka
minut czytaÊ tekst zamieszczony na reklamie. Nie jest to szczególnie mÈdre podejĂcie, poniewaĝ dla dzisiejszego konsumenta czas
jest najcenniejszym dobrem, którego na pewno nie chce marnowaÊ
na czytanie reklam.
2. Kampanie reklamowe
To jest waĝny temat. Kampanie reklamowe mogÈ mieÊ wiele zastosowañ.
To, gdzie i kiedy bÚdziesz siÚ ogïaszaï, powinno zaleĝeÊ od
tego, do jakich konsumentów chcesz dotrzeÊ. Nie ma znaczenia,
jakiego medium czy Ărodka komunikacji uĝyjesz — moĝe to byÊ
internet, gazeta, newsletter, czasopismo branĝowe, telewizja, radio
czy zwykïa poczta. Waĝne, abyĂ przyciÈgnÈï uwagÚ odbiorców.
To dotyczy równieĝ ulotek, przesyïek reklamowych, reklam
na samochodach i innych metod. Reklama musi przykuwaÊ uwa-
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gÚ, informowaÊ, a jednoczeĂnie byÊ warta tego, ĝeby poĂwiÚciÊ czas
na jej przeczytanie. JeĂli nie bÚdzie speïniaÊ tych warunków, nie
pomoĝe Ci siÚ wyróĝniÊ spoĂród konkurencji, a zainwestowane
w niÈ pieniÈdze prawdopodobnie Ci siÚ nie zwrócÈ.
Aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe Twoja reklama zainteresuje konsumentów, zawsze umieszczaj swojÈ UOW w nagïówku, poniewaĝ on
bÚdzie czytany w pierwszej kolejnoĂci. Ludzie najchÚtniej czytajÈ
reklamy, które zaczynajÈ siÚ od nagïówka (to samo dotyczy reklam
zamieszczanych w telewizji czy radiu). Nie ma znaczenia, czy celem reklamy jest odpowiednie pozycjonowanie firmy czy skïonienie odbiorców do konkretnej reakcji. ZresztÈ nie da siÚ postawiÊ
jednoznacznej granicy miÚdzy tymi dwiema metodami. Jeĝeli Twoja
reklama nie bÚdzie zawieraïa obietnicy wartoĂci, na pewno nie pomoĝe Ci poprawiÊ Twojej pozycji na rynku i wyróĝniÊ siÚ w Twojej
branĝy, nawet jeĂli bÚdzie ciekawa, zgodna z obecnymi trendami
i atrakcyjna pod wzglÚdem wizualnym. PamiÚtaj, ĝe to nie jest konkurs piÚknoĂci. Twój cel jest inny. Chcesz, ĝeby ludzie siÚ dowiedzieli, co mogÈ osiÈgnÈÊ dziÚki wspóïpracy z TwojÈ firmÈ. To samo dotyczy reklam, których celem jest skïonienie konsumentów
do reakcji. JeĂli nie uda Ci siÚ przyciÈgnÈÊ ich uwagi za pomocÈ
UOW, to prawdopodobnie nie przeczytajÈ oni tekstu reklamy do
koñca i nie podejmÈ dziaïañ, na których Ci zaleĝy.
Mniej wiÚcej rok temu poznaïem dentystÚ, który otworzyï nowy gabinet w Kahala na wyspie Oahu. Powiedziaï, ĝe wydaï kilka
tysiÚcy dolarów na reklamy w gazetach i lokalnych czasopismach.
Gdy spytaïem, czy to pomogïo, przyznaï, ĝe niestety rezultaty jego
kampanii reklamowej byïy marne. Wystarczyïo jednak, ĝe spojrzaïem na jednÈ z jego reklam, a wszystko staïo siÚ jasne! Widniaïo na
niej zdjÚcie krzesïa dentystycznego oraz informacja o nowo otwartym gabinecie, a takĝe dïuga lista dotychczasowych osiÈgniÚÊ tego
dentysty. A to wszystko napisane w branĝowym slangu. Juĝ sam
widok krzesïa dentystycznego zniechÚcaï mnie do tej reklamy.
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Dentysta osiÈgnÈïby duĝo lepszy rezultat, gdyby na górze zamieĂciï nagïówek mówiÈcy o obietnicy, która byïaby sformuïowana
z perspektywy klienta. Wtedy nie miaï jeszcze swojej UOW, ale
teraz juĝ jÈ ma. Brzmi ona tak: „Sprawimy, ĝe Twój uĂmiech stanie siÚ piÚkny i radosny jak dzieñ w raju”. DziĂ ten sam dentysta
ma tak napiÚty grafik, ĝe trudno umówiÊ siÚ do niego na wizytÚ.
3. Targi i wystawy branĝowe
Warto braÊ udziaï w niektórych targach i wystawach branĝowych,
poniewaĝ ludzie, którzy na nie przychodzÈ, to Twoi klienci docelowi. Wystawianie siÚ na takich wydarzeniach to Ăwietna okazja,
ĝeby spotkaÊ siÚ osobiĂcie z licznÈ rzeszÈ potencjalnych klientów.
Problem tkwi w tym, ĝe Twoja ekspozycja bÚdzie jednÈ z wielu,
które obejrzÈ uczestnicy targów. GoĂcie zerkajÈ na kaĝde stoisko
i oceniajÈ, czy warto siÚ przy nim zatrzymaÊ. „Dlaczego, dlaczego,
dlaczego?”, powtarzajÈ w myĂlach tÚ cichÈ mantrÚ. Dlatego wielu
wystawców stara siÚ wyróĝniÊ, stosujÈc lawinÚ — nie, tsunami —
kolorów i zagracajÈc swoje stoiska róĝnymi przedmiotami, które
majÈ przyciÈgnÈÊ uwagÚ potencjalnych klientów. W rezultacie goĂcie targowi czujÈ siÚ zmÚczeni i przytïoczeni nadmiarem boděców.
Tym, czego szuka potencjalny klient, jest coĂ albo ktoĂ, kto bÚdzie zwracaï siÚ do niego z jego perspektywy i pomoĝe mu osiÈgnÈÊ to, czego pragnie (moĝe to byÊ okreĂlone rozwiÈzanie, wyjaĂnienie, doĂwiadczenie albo identyfikacja). Na szczÚĂcie duĝÈ rolÚ
odgrywa tutaj dynamika relacji miÚdzyludzkich.
Przede wszystkim Twoje stoisko powinno siÚ znajdowaÊ w takim miejscu, ĝeby wszyscy goĂcie je widzieli. Zazwyczaj najlepsze
jest stanowisko po prawej stronie alejki, zaraz za gïównym wejĂciem. DobrÈ lokalizacjÈ jest równieĝ stoisko w rogu sali. Najwaĝniejsze jednak jest to, abyĂ umieĂciï swojÈ unikalnÈ obietnicÚ wartoĂci na najbardziej widocznym miejscu na stoisku. Potraktuj jÈ jako
nagïówek. To on przekona goĂci targowych, ĝeby siÚ zatrzymali
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i podeszli do Twojego stoiska. Tak, Twoja obietnica wartoĂci wystarczy, aby zachÚciÊ ludzi do zapoznania siÚ z TwojÈ ofertÈ. PotÚga ciekawoĂci jest naprawdÚ wielka!
Jeĝeli umieszczenie obietnicy w widocznym miejscu (na przykïad nad stoiskiem) nie jest moĝliwe, to spróbuj jak najlepiej wykorzystaÊ istniejÈce warunki. Stañ w alejce, jakbyĂ byï goĂciem targowym, i spójrz na swoje stoisko. UmieĂÊ swojÈ UOW po lewej stronie
(z punktu widzenia klienta). WiÚkszoĂÊ ludzi czyta od lewej do
prawej strony (do nielicznych wyjÈtków naleĝÈ ortodoksyjni ¿ydzi,
Japoñczycy i wiÚkszoĂÊ Arabów — oni czytajÈ od prawej do lewej).
JeĂli umieĂcisz napis po lewej stronie, od razu przyciÈgniesz uwagÚ goĂci. Swoje produkty, informacje o usïugach albo przedmioty
zwiÈzane ze swojÈ dziaïalnoĂciÈ umieĂÊ po prawej stronie (patrzÈc
z perspektywy goĂcia). Takie pozycjonowanie sprawi, ĝe wielu ludzi spacerujÈcych po alejce zatrzyma siÚ przy Twoim stoisku, ĝeby
dowiedzieÊ siÚ czegoĂ wiÚcej.
Nie da siÚ ukryÊ, ĝe aby odpowiednio zaprojektowaÊ stoisko
targowe, musisz znaÊ swoich odbiorców.
Kilka lat temu przemawiaïem na konferencji czasopisma „Success”, w której brali udziaï róĝni przedsiÚbiorcy. KtóryĂ z nich zapytaï mnie o to, jak projektowaÊ stoiska targowe, a przede wszystkim gdzie umieszczaÊ reklamy wizualne. Odpowiedziaïem na to
pytanie, udzielajÈc dokïadnie takich samych informacji, jakie podaïem wyĝej, wïÈcznie z uwagÈ na temat tego, ĝe ortodoksyjni
¿ydzi, Japoñczycy i wiÚkszoĂÊ Arabów czyta od strony prawej do
lewej. Gdy skoñczyïem swojÈ wypowiedě, pewna niska kobieta
ubrana w tradycyjny strój ortodoksyjnej ¿ydówki wstaïa i powiedziaïa: „DziÚkujÚ. Pracujemy w branĝy zïotniczej i bez trudu umiemy rozpoznaÊ ludzi, którzy naprawdÚ nas rozumiejÈ. To sÈ ci, którzy piszÈ tak, jak my czytamy. Tylko do tych stoisk podchodzimy
na targach!”.
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A oto kilka dodatkowych wskazówek, jak przyciÈgnÈÊ uwagÚ
goĂci targowych:
z
z

z

z

z
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Usuñ krzesïa. Stañ przed stoiskiem, na granicy alejki.
Witaj wszystkich, którzy przechodzÈ obok Twojego stoiska!
W dzisiejszym biznesie budowanie znajomoĂci jest koniecznoĂciÈ.
Twoim celem jest witaÊ goĂci, zapoznawaÊ siÚ z nimi i zachÚcaÊ ich do zadawania pytañ. Gabloty ze swoimi produktami postaw z tyïu stoiska, a nie na froncie — dziÚki temu
nie bÚdÈ dziaïaïy jak bariera, gdy bÚdziesz rozmawiaï z potencjalnymi klientami.
Staraj siÚ nie rozdawaÊ ulotek ani broszur. Wszyscy wiemy,
ĝe wiÚkszoĂÊ z nich bardzo szybko lÈduje w Ămietniku. Ponadto zmniejszajÈ one TwojÈ szansÚ na budowanie relacji
z potencjalnymi klientami. Twoim celem nie jest rozdawanie ulotek, lecz umiejÚtna komunikacja z goĂÊmi targowymi, wzbudzenie ich ciekawoĂci, poznanie ich problemów
i umówienie siÚ z nimi na spotkanie! JeĂli bÚdÈ potrzebowali dodatkowych informacji, moĝesz im daÊ firmowÈ broszurÚ — po skoñczeniu targów wyĂlij jÈ na ich adres domowy
lub firmowy listem poleconym lub w e-mailu. DziÚki temu
odróĝnisz siÚ od konkurencji i pokaĝesz, ĝe szybko reagujesz na potrzeby klientów. Pewne badania wykazaïy, ĝe czas
wysyïania odpowiedzi na zapytania goĂci targowych wynosi
aĝ do 8 – 9 tygodni.
Skontaktuj siÚ z kaĝdym potencjalnym klientem w ciÈgu
3 – 5 dni po zakoñczeniu targów. Nie dzwoñ po to, ĝeby
„o sobie przypomnieÊ” albo dowiedzieÊ siÚ, czy dana osoba
otrzymaïa Twój list lub e-mail z informacjami. Zadzwoñ
po to, ĝeby omówiÊ nastÚpny krok, jaki Twój klient musi
wykonaÊ, ĝeby rozwiÈzaÊ swój problem i umoĝliwiÊ Ci realizacjÚ Twojej obietnicy.
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4. Broszury, katalogi i sklepy internetowe
JeĂli Twoja firma drukuje broszury albo katalogi produktów, dopilnuj, aby znalazïa siÚ w nich obietnica wartoĂci, która wzbudzi
ciekawoĂÊ konsumentów. To samo dotyczy sklepu internetowego
oraz innych podobnych narzÚdzi promocji. WiÚkszoĂÊ firm wykorzystuje te Ărodki reklamy do szczegóïowego opisywania swojej
dziaïalnoĂci i prezentowania oferty. Takie broszury czy katalogi
skupiajÈ siÚ na firmie i jej ofercie i zupeïnie nie uwzglÚdniajÈ perspektywy klienta.
W dzisiejszych czasach, jeĂli chcesz, aby Twoje metody promowania firmy przyniosïy sukces, nie powinieneĂ siÚ skupiaÊ wyïÈcznie na sobie i swoich produktach. Wyobraě sobie, ĝe rozpoczynasz kampaniÚ informacyjnÈ (na papierze lub w internecie). JeĂli
chcesz, aby przyniosïa wymierne rezultaty, musisz zwracaÊ siÚ do
klientów z ich perspektywy.
Aby osiÈgnÈÊ najlepszy efekt, umieĂÊ unikalnÈ obietnicÚ wartoĂci na samym poczÈtku broszury czy katalogu albo na gïównej
stronie Twojego sklepu internetowego. Konsumenci wiedzÈ, czego szukajÈ i dlaczego kupujÈ te, a nie inne produkty lub usïugi.
PrzyciÈgnij ich uwagÚ i rozbudě ciekawoĂÊ juĝ na samym poczÈtku. Twoja UOW na przedniej okïadce broszury czy katalogu albo
na stronie gïównej Twojego sklepu internetowego zachÚci konsumentów do przejrzenia Twojej oferty. BÚdÈ chcieli siÚ dowiedzieÊ,
w jaki sposób realizujesz swojÈ obietnicÚ i jak moĝesz im pomóc
osiÈgnÈÊ to, czego pragnÈ. Na drugiej stronie opowiedz o swojej
firmie i jej dziaïalnoĂci. PamiÚtaj jednak, aby zawsze pisaÊ z perspektywy klienta, na przykïad: „DziÚki 25-letniemu doĂwiadczeniu
w branĝy obrotu nieruchomoĂciami wiemy, jak doradzaÊ klientom,
ĝeby uzyskali jak najwiÚkszÈ wartoĂÊ za okreĂlonÈ kwotÚ”.
PiszÈc z perspektywy klienta, automatycznie tworzysz wartoĂÊ. Sprawiasz, ĝe to klient znajduje siÚ w centrum zainteresowania, a nie Ty. Ale pisz zwiÚěle! Mniej znaczy wiÚcej. Po krótkiej

Kup książkę

Poleć książkę

132

C. RICHARD WEYLMAN

prezentacji firmy zamieĂÊ opisy kaĝdego z produktów lub usïug,
które oferujesz. Bez wzglÚdu na to, czy pracujesz nad broszurÈ,
katalogiem produktów czy sklepem internetowym, musisz mówiÊ
o konkretnych rezultatach, jakie osiÈgnÈ Twoi klienci, gdy kupiÈ
okreĂlony produkt lub usïugÚ.
PrezentujÈc swojÈ ofertÚ, pamiÚtaj, aby kaĝdy produkt opisaÊ
z perspektywy klienta. Na przykïad: „Nasza firma usïugowa jest
czynna przez 24 godziny na dobÚ, dziÚki czemu nasi klienci mogÈ
siÚ do nas zwróciÊ zawsze, gdy bÚdÈ potrzebowali naszej pomocy”.
Taki opis przyciÈgnie uwagÚ potencjalnych klientów i utrzyma jÈ
na dïuĝej. Unikaj dïugich wyjaĂnieñ. Nie podawaj nudnych szczegóïów, które nikogo nie bÚdÈ interesowaÊ. Klient chce kupiÊ ïadny
zegarek, który dobrze pokazuje czas, i wcale nie chce wiedzieÊ, jaki system zastosowano, aby zagwarantowaÊ dokïadne pokazywanie czasu. Twoim zadaniem jest opisaÊ dany produkt lub usïugÚ
i jego zalety w taki sposób, aby klient mógï szybko oceniÊ, czy osiÈgnie rezultat, którego oczekuje. Szczegóïowe dane po prostu go nie
interesujÈ.
5. Rezygnacja z listów motywacyjnych
Nigdy nie mogïem zrozumieÊ, dlaczego do broszur, katalogów,
a takĝe wszystkich innych tego typu materiaïów promocyjnych
i marketingowych doïÈcza siÚ listy motywacyjne. Po co te dodatkowe przechwaïki?
PowinieneĂ natychmiast zrezygnowaÊ z listów motywacyjnych
i zastÈpiÊ je listami sprzedaĝowymi! (Mam tu na myĂli zarówno
listy wysyïane tradycyjnÈ pocztÈ, jak i e-maile). Zamiast mówiÊ:
„Oto informacje, o które Pañstwo prosili…”, postaraj siÚ juĝ na samym poczÈtku wzbudziÊ zainteresowanie odbiorcy.
Pierwsze albo drugie zdanie listu sprzedaĝowego peïni kluczowÈ rolÚ: ma przyciÈgnÈÊ uwagÚ. JeĂli nie jesteĂ w stanie od razu zainteresowaÊ potencjalnego kupca, to Twój list wylÈduje w Ămieciach
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albo zostanie gdzieĂ odïoĝony i nigdy nie zostanie przeczytany do
koñca. To dotyczy nawet tych listów lub e-maili, które wysyïasz
w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego klienta.
DomyĂlasz siÚ zatem, ĝe w pierwszych zdaniach swojego listu
powinieneĂ zawrzeÊ obietnicÚ wartoĂci Twojej firmy. „Z radoĂciÈ
informujemy, ĝe…” albo „Cieszymy siÚ, ĝe mamy moĝliwoĂÊ…”
(w tym miejscu wstaw UOW). Dalsza czÚĂÊ Twojego listu powinna
byÊ zwiÚzïa i na temat. Poinformuj odbiorcÚ, jakie kroki powinien
podjÈÊ, i pamiÚtaj, ĝe mniej znaczy wiÚcej!
Przy okazji: gdy odpowiadasz na zapytanie ofertowe potencjalnego klienta, pamiÚtaj, ĝe Twój list jest czymĂ wiÚcej niĝ tylko
odpowiedziÈ. Gdy my odpowiadamy na zapytanie ofertowe, zawsze nazywamy naszÈ odpowiedě „planem dziaïania”. Dlaczego?
Oferty sprzedajÈ, a plany dziaïania rozwiÈzujÈ! JeĂli wierzysz w swojÈ obietnicÚ wartoĂci, to wiesz, ĝe jesteĂ w stanie rozwiÈzaÊ problem
klienta. Dlaczego wiÚc ograniczaÊ siÚ do samego sprzedawania?
Nigdy nie rozumiaïem, dlaczego wiÚkszoĂÊ sprzedawców nie patrzy na siebie jak na tych, którzy rozwiÈzujÈ problemy klientów.
KaĝdÈ odpowiedě na zapytanie ofertowe zaczynaj od nagïówka, który bÚdzie zawieraï nazwÚ Twojej firmy oraz jej UOW (np.
„Opracowane przez Weylman Consulting Group — ZwiÚkszymy
wydajnoĂÊ Waszej firmy na dzisiejszym rynku”. W razie potrzeby
zmodyfikuj swojÈ UOW, dostosowujÈc jÈ do charakteru zapytania.
Pod nagïówkiem napisz: „Nasz plan dziaïania”. Potem odpowiedz na zapytanie klienta, zachowujÈc ten sam format. Pisz do
niego. Zrób maïy wywiad na temat firmy, która przysïaïa Ci zapytanie. Pisz o tym, co zrobisz, a nie o tym, co moĝesz zrobiÊ. WyjaĂnij dokïadnie, co to dla niej oznacza i jakie korzyĂci dziÚki temu
osiÈgnie. BÈdě autentyczny i transparentny. Zadbaj o to, aby Twój
list miaï pozytywny wyděwiÚk. Spraw, aby zapytanie ofertowe zamieniïo siÚ w propozycjÚ kupna.
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6. Szczególne wydarzenia
Kaĝda firma moĝe i powinna szukaÊ sposobów na to, ĝeby zbudowaÊ wiÚě ze spoïecznoĂciÈ lub rynkiem, do którego kieruje swojÈ
ofertÚ. JeĂli uda Ci siÚ sprawiÊ, aby klienci dodali CiÚ do swojej sieci
kontaktów, zwiÚkszysz swojÈ wiarygodnoĂÊ i widocznoĂÊ na rynku.
Zaangaĝowanie pracowników w proaktywne dziaïania marketingowe (mam tu na myĂli róĝne wydarzenia branĝowe) wzmacnia kulturÚ firmy, w której to klient stanowi centrum zainteresowania. DziÚki temu Twoi ludzie czujÈ, ĝe sÈ czÚĂciÈ czegoĂ wiÚkszego
i waĝniejszego.
Twoja firma moĝe wziÈÊ udziaï w rozmaitych wydarzeniach.
JedynÈ rzeczÈ, jaka CiÚ ogranicza, jest Twoja wyobraěnia. Moĝesz
wesprzeÊ jakÈĂ akcjÚ charytatywnÈ albo wziÈÊ udziaï w wydarzeniu kulturalnym w Twojej okolicy. Moĝesz zorganizowaÊ kolacjÚ
dla klientów (obecnych i potencjalnych), w trakcie której opowiesz
im o swojej firmie i jej obietnicy wartoĂci. Moĝesz równieĝ zorganizowaÊ wydarzenie marketingowe w swoim mieĂcie. Targi edukacyjne, imprezy poïÈczone z degustacjÈ, pokazy mody, wystÈpienia
znanych mówców, comiesiÚczne lunche… ta lista nie ma koñca,
a efekt, jaki moĝesz osiÈgnÈÊ, biorÈc udziaï w takich wydarzeniach,
jest imponujÈcy! Zawsze pamiÚtaj, ĝeby na wszystkich Twoich listach, zaproszeniach, a takĝe na wszystkich innych materiaïach
promocyjnych znajdowaïa siÚ nazwa Twojej firmy oraz jej UOW.
Nie staraj siÚ jednak przyÊmiÊ caïego wydarzenia. Twoja nazwa
powinna siÚ kojarzyÊ z dawaniem — nie chcesz nic braÊ, tylko dawaÊ i szukaÊ okazji, ĝeby móc dawaÊ jeszcze wiÚcej.

Co jeszcze może zaciekawić Twoich klientów?
ByÊ moĝe sÈ jeszcze inne sposoby na zapoznanie klientów z TwojÈ
UOW, z których jeszcze nie zdajesz sobie sprawy. Spróbuj obiektywnie i krytycznie spojrzeÊ na wszystko, co moĝe zaciekawiÊ Two-
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ich obecnych i potencjalnych klientów: wizytówki, newslettery, papeteria firmowa, notki z podziÚkowaniem, ankiety, informacje na
temat potrzeb i problemów klientów, ogïoszenia, podania, druczki
wysyïkowe; rozmaite materiaïy reklamowe — od darmowych dïugopisów i czapek z nazwÈ Twojej firmy po oznakowania na samochodach, ubrania firmowe i butelki z wodÈ.
Spójrz na serwetki i torby (papierowe, foliowe lub wielokrotnego uĝytku) uĝywane w Twojej firmie. Czy kaĝda z nich informuje
o obietnicy Twojej firmy? Za kaĝdym razem? Przez caïy czas?
A co powiesz o fakturach? Czy podajesz na nich informacjÚ
o tym, co Ty chcesz osiÈgnÈÊ (na przykïad dostaÊ okreĂlonÈ zapïatÚ), czy o tym, co osiÈgnie klient? Na naszych wszystkich fakturach
widnieje napis: „JesteĂmy dumni, ĝe moĝemy pomagaÊ Pañstwu
w zwiÚkszeniu wydajnoĂci na dzisiejszym rynku! Oto kwota, którÈ
naleĝy uiĂciÊ, abyĂmy mogli kontynuowaÊ wspóïpracÚ!”. PrzekonaliĂmy siÚ, ĝe ta forma jest duĝo skuteczniejsza niĝ tradycyjna faktura pozbawiona jakiegokolwiek zabarwienia emocjonalnego.
PamiÚtaj, ĝe aby skutecznie promowaÊ swojÈ firmÚ, musisz
zastosowaÊ wiele róĝnych metod. Korzystaj z róĝnych Ărodków komunikacji i stosuj róĝne techniki przyciÈgania uwagi, poniewaĝ
tylko w ten sposób jesteĂ w stanie dotrzeÊ do róĝnych grup konsumentów. Nie licz na zwykïy ïut szczÚĂcia. Nigdy nie wiesz, które
z Twoich materiaïów promocyjnych przykujÈ uwagÚ potencjalnego klienta i sprawiÈ, ĝe zacznie siÚ on zastanawiaÊ: „Ojej, jak oni
to robiÈ?”. JeĂli uda Ci siÚ go zaciekawiÊ, na pewno bÚdzie chciaï
siÚ dowiedzieÊ czegoĂ wiÚcej.

Podsumowanie
Istnieje wiele róĝnych sposobów na promowanie swojej dziaïalnoĂci i prezentowanie konsumentom swojej unikalnej obietnicy
wartoĂci. Twoim zadaniem jest ciÈgïe poszukiwanie okazji do

Kup książkę

Poleć książkę

136

C. RICHARD WEYLMAN

pozycjonowania Twojej firmy, tak aby jej nazwa przychodziïa konsumentom do gïowy automatycznie, gdy bÚdÈ chcieli skorzystaÊ
z usïug, które oferujesz. Konsekwentnie promujÈc swojÈ obietnicÚ,
odwoïujesz siÚ do emocji konsumentów. Zdobywasz ich zaangaĝowanie, poniewaĝ zwracasz siÚ do nich z ich perspektywy. Wzbudzasz ich ciekawoĂÊ. Inspirujesz ich do rozpoczÚcia dialogu z TobÈ
lub Twoim zespoïem albo do odwiedzenia Waszej strony internetowej. JeĂli opowiesz im, w jaki sposób speïniasz obietnicÚ danÈ
klientom, i zapewnisz, ĝe osiÈgnÈ to, czego pragnÈ, dziÚki Twoim
produktom lub usïugom, bez trudu nakïonisz ich do kupna.
Czytaj dalej, aby dowiedzieÊ siÚ, jak sprawiÊ, ĝeby Twoja prezentacja sprzedaĝy byïa przekonujÈca, sformuïowana z perspektywy klienta i oparta na wartoĂciach Twojej firmy. Rozumiesz juĝ
chyba, ĝe musisz zapomnieÊ o tradycyjnych prezentacjach, które
zamiast koncentrowaÊ siÚ na kliencie, mówiÈ tylko o produkcie.
ZADANIA

1. Czy jesteĂ w peïni oddany realizacji swojej misji, jakÈ jest
zaznaczenie Twojej obecnoĂci na rynku i wzmocnienie
pozycji przy wykorzystaniu wszystkich dostÚpnych narzÚdzi promocji i Ărodków komunikacji?
2. Czy Twoje komunikaty reklamowe bÚdÈ pisane do kupujÈcych?
3. Czy przekaĝesz informacje w sposób jasny i zrozumiaïy?
4. Kiedy zamierzasz przeanalizowaÊ wszystkie swoje interakcje z konsumentami, aby upewniÊ siÚ, ĝe zawsze pojawia siÚ w nich UOW, która skutecznie odróĝnia CiÚ od
konkurencji?
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