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Wstęp
Jeżeli zajmujesz się sprzedażą usług i jak co roku
patrzysz z pewnym niepokojem na zawieszoną nad głową
poprzeczkę z napisem „oczekiwany poziom sprzedaży” –
poświęć chwilę czasu na lekturę tego ebooka. Prawdopodobne
jest, że przedstawione w nim treści dadzą Ci pomysł i impuls do
wykonania skoku ponad tę poprzeczkę.
Być może realizujesz w tym roku ambitny plan rozwoju
twojego biznesu, albo zależy Ci po prostu na utrzymaniu się na
rynku.

Tak czy inaczej potrzebujesz sprzedaży!

Jedną z racjonalnych i podstawowych dróg do tego
celu jest zdobywanie nowych klientów. Jak to robić dzisiaj, kiedy
tradycyjny kontakt z klientem przez ograniczenia pandemiczne
jest tak bardzo utrudniony? Z kolei restrykcje nakładane także
na biznesy zaostrzyły walkę konkurencyjną tak, że coraz trudniej
nie tylko się wyróżnić, ale w ogóle zwrócić uwagę
potencjalnego klienta na swoją ofertę . Przy czym (jak wykazują
badania) klienci też zmienili swoje oczekiwania co do procesu
zakupu.

Doceniają

wiele

aspektów

zdanego

kontaktu

handlowego.
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Co mówią badania o najnowszych trendach w
sprzedaży[1]?
Zdalny kontakt w procesie sprzedaży B2B staje się
codziennością. Od marca 2020 roku o ponad 50% spadła ilość
spotkań osobistych z klientami, ponad połowa handlowców
wykorzystuje narzędzie do wideokonferencji, w spotkaniach
sprzedażowych. Przy czym zaledwie 20% kupujących

ma

nadzieję na powrót do sprzedaży osobistej.

Kluczową kwestią jest – jak dotrzeć do klientów, skoro 92%
kupujących zaczyna od samodzielnego wyszukiwania
informacji, a aż 90% kupców w ogóle nie odbiera zimnych
telefonów?

Jak być na to gotowym i gdzie jest twoja szansa?
Wiedząc, że kupujący B2B poszukują informacji na długo przed
kontaktem z handlowcem – należy zadbać, by mogli informacje
na temat twojej oferty znaleźć wszędzie tam, gdzie zwykle
zaglądają. Musisz być widoczny w internecie!
Nasz ebook przedstawia praktyczne sposoby podpowiadające
jak przyciągnąć uwagę klienta, pozyskać kontakt do niego i
spożytkować ten kontakt przez efektywną prezentację oferty.
Stąd już niedaleko do wstęgi na mecie z napisem „finalizacja
sprzedaży”!
[1] Por. Deloitte, Digital Marketing Newsletter. Marzec 2021, Por. https://sprzedajacynaukowiec.pl/8-trendow-wsprzedazy-b2b-na-ktore-musisz-zwrocic-uwage-w-2021/
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Lead Magnet
Jak zdobyć wartościowy kontakt sprzedażowy, czyli lead
do twojego lejka sprzedażowego? Trzeba potencjalnego
klienta przyciągnąć. Użyj magnesu!

Lead Magnet jest to darmowy element oferty, który będzie dla
klienta wartościowy, bo rozwiąże jego realny problem.

Transakcja „kosztuje” klienta jego dane kontaktowe. Takie,
jakich

potrzebujesz

do

dalszego

budowania

relacji

i

przygotowywania sprzedaży. Może to być mail lub numer
telefonu, czy też obie te dane.
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Co może być twoim lead magnetem?
Rusz wyobraźnią. Oto kilka inspiracji:
Użyteczne gotowce
Są to narzędzia do rozwiązywania konkretnego problemu:
skrypt (sklepu internetowego, katalogu stron, …)
aplikacja (do liczenia kalorii, projektowania wnętrz,
budżetu domowego, …)
instrukcja działania (jak pielęgnować skórę zimą, jak
zrobić spis treści w Wordzie, …)
ściągawka

(elementy

dobrej

kampanii

reklamowej,

asertywny komunikat w modelu „ja”, …)

Treści edukacyjne
Są to treści, które niekoniecznie rozwiązują problem wprost, ale
zawierają

sporo

wiedzy

merytorycznej,

która

pozwala

odbiorcom samodzielnie poradzić sobie z wyzwaniem.
Na przykład:
webinar szkoleniowy,
ebook,
raport,
tutorial,
przewodnik,
fragment Twojej książki.

www.b-factor.pl | 7

Treści rozrywkowe
Doskonałym pomysłem angażującym odbiorcę może okazać się
przygotowanie lekkich treści, takich jak:
quiz,
ankieta,
gra.

Jaki powinien być lead magnet, żebym miał
właściwą siłę przyciągania[2]?
Rozwiązuje prawdziwy problem
Lead magnet odwołuje się do potrzeb i wyzwań odbiorcy. Na
przykład wytyczne doradcy podatkowego, kiedy warto przejść
na ryczałt w kontekście Polskiego Ładu. Ostatnio takie wytyczne
były poszukiwane przez sporą grupę osób.

[2] Optin Monster w swoim artykule 69 Highly Effective Lead Magnet Ideas to Grow Your Email List podaje 7
cech skutecznego lead magnet.
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Obiecuje jedną, szybką wygraną
Lead

Magnet

powinien

być

obietnicą

na

osiągnięcie

wymiernego celu w skończonym, krótkim czasie, na przykład:
płaski brzuch w 12 dni. To przyciąga, prawda?

Jest bardzo konkretny
Wybrany problem, określony w lead magnecie jest precyzyjny.
Skoro odpowiada za wczesną selekcję leadów, im konkretniej
będzie zdefiniowany, tym lepiej określoną grupę odbiorców
przyciągnie. Jeśli chcesz trafić z ofertą do programistów i
wystawiasz jako lead magnet ebook o tytule: „Skuteczna
komunikacja” – warto dodać podtytuł: „czyli co zrobić, żeby
spotkania retro nie były stratą czasu”. To może sprawić, że
pracujący w scrumie programiści faktycznie zaczną go
pobierać.

Łatwy w odbiorze
Nie może przytłaczać objętością. Twój magnes na klientów
musi zapowiadać prostą receptę, łatwo przyswajalną treść, a
nie godziny spędzone na żmudnej lekturze. Nie zapomnij o tym,,
gdy zacznie cię ponosić chęć podzielenia się twoją wiedzą
ekspercką. Zostaw resztę na płatną część usługi!
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Przedstawia wysoką jakość
Czyli ma wartość w praktyce. Pamiętaj, że ma to być twoja
wizytówka. Twórz więc szybko, ale z dobrym pomysłem i
należytą starannością.

Dostępny natychmiast
Jeśli lead magnet ma być skuteczny, powinien być dostępny od
ręki, żeby ludzie od razu poczuli wymianę wartości. Ebook czy
aplikacja do pobrania ze strony. Narzędzie powinno wysłane
automatycznie mailem.
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Masz lead magnet i co dalej?
Wypracowanie atrakcyjnego produktu na przyciągnięcie uwagi
klienta to za mało, żeby zamienić to działanie w sprzedaż.
Potrzebujesz sekwencji kroków, w której lead magnet jest
środkową figurą.
O czym więc jeszcze warto przy tym pomyśleć?

Landing Page
To strona, na której wyświetlasz informację o twoim darmowym
materiale (może to być również popup). Tu interesujesz
zawartością i zbierasz email.

Landing Page
Tu dziękujesz za zapis na listę mailingową i pobranie lead
magnetu oraz informujesz o dalszych krokach lub sprzedajesz
tani produkt, żeby zaangażować potencjalnego klienta.
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Email powitalny
Witasz na liście, przesyłasz materiał, informujesz o innych
ciekawych i wartościowych materiałach u ciebie na stronie.

Komunikacja mailowa
Kontynuujesz budowanie relacji i pokazujesz ofertę. Piszesz
cykliczne emaile do swojej grupy docelowej. Możesz to
zautomatyzować i wcześniej przygotować emaile, które
będziesz wysyłać przez dedykowany program do email
marketingu.

Z pewnością kilka przedstawionych tutaj pomysłów
pasuje do twojego biznesu. Spróbuj je spożytkować. To
ci się opłaci!
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Generowanie rozmów
Jak wspominaliśmy na wstępie – zarówno badania, jak i
nasze potoczne doświadczenia wskazują na to, że epoka
sprzedaży usług podczas stolikowych spotkań z klientem, przy
kawie i z prospektami na stole – odchodzi powoli do historii.
Nowoczesne

technologie,

styl

życia

i

dyrektywy

przeciwpandemiczne wymodelowały kontakt zdalny, jako
podstawę kontaktu handlowego. Trudno jednak ten kontakt w
ogóle złapać. Przypominamy przytoczone już poprzednio
badanie, z którego wynika, że obecnie ponad 90% klientów
ignoruje zimne telefony. A przecież rozmawiać trzeba! Jak to
zrobić?

Generuj
rozmowy
przy
użyciu te
chnologi
i i zgodni
e
z nowym
i trendam
i.
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Powodem dla którego zimny klient może chcieć umówić się z
tobą (zdalnie czy realnie to kwestia drugorzędna), może być:

bezpłatna konsultacja
Ten

sposób

na

przyciąganie

nowych

klientów

można

potraktować jako szczególny przypadek lead magnetu.
Rozmowa, przybierając formę bezpłatnej konsultacji – jest
ewidentną wartością dla klienta. My też zyskujemy bardzo
wiele: pełny personalny kontakt. Taki rodzaj magnesu przenosi
nas o duży krok naprzód w drodze do zamiany wstępnej uwagi
klienta na decyzję o zakupie.

Jak to działa?
Nawiązujemy relację z klientem
Dajemy poznać siebie, swoją usługę, poznajemy klienta, dzięki
czemu będziemy mogli lepiej dostosować dalszy proces
sprzedażowy do jego potrzeb i jego osobowości. Jest to nie do
przecenienia w czasach, gdy klient wyszukując informacje w
internecie, długo pozostaje dla nas anonimowy. Co więcej, przy
dobrze poprowadzonej konsultacji (a przeciwna opcja nie
wchodzi w grę!) jest to relacja zaufania – co jest szczególnie
ważne w sprzedaży usług.
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Budujemy swój wizerunek ekspercki
Pokazujemy się w działaniu, w swojej domenie, prezentując
własne kompetencje i wartość naszej oferty. Zyskujemy znaczną
przewagę nad tymi oferentami, za którymi stoją tylko informacje
zapisane w internecie.

Zwiększamy szansę na decyzje zakupowe klienta
Reguła wzajemności oraz zaangażowanie i konsekwencja - te
dobrze znane zasady nazwane przez R. Cialdiniego[3] znajdują
tutaj zastosowanie. Jeśli wzbudziłeś zaufanie klienta, który zrobił
już z tobą jeden krok, dlaczego nie miałby pójść z tobą dalej,
tylko zawrócić, rozglądając się za innym partnerem? Faktem
jest, że dzisiejszy klient jest dobrze wyedukowany w swoich
prawach testowania przedzakupowego i z pewnością czuje
mniejsze przynaglenie do zakupu w takich sytuacjach, jednak –
nawet jeśli subtelniej – reguły Cialdiniego wciąż działają.

Robert B. Cialdini: „Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka”
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Jak to zrobić?
Wykreuj drobną usługę, lub wstęp do twojej zasadniczej usługi,
jako bezpłatną konsultację. Co to może być? Darmowa analiza
składu

ciała

lub

nawyków

żywieniowych

(jeśli

jesteś

dietetykiem), diagnoza skóry (jeśli jesteś kosmetologiem),
darmowy audyt SEO (jeśli tworzysz strony internetowe), porada
prawna w określonym zakresie (jeśli prowadzisz kancelarię
adwokacką).
Przykłady można mnożyć, jednak to ty musisz znaleźć tę
najlepszą dla twojej działalności.

Uważaj jednak na to, żeby nie dawać za
darmo tego, na czym zwykle zarabiasz.
Nie zagalopuj się!

Skoro masz już wabik na klienta w postaci usługi generującej
rozmowy, zastanów się, jak sprawić, żeby klient się o tym
dowiedział. Tutaj z pomocą przychodzą te same sposoby, które
pozwalają na promocję innych lead magnetów, czyli:
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Komunikacja mailowa – w której informujesz o zapisie na
bezpłatne konsultacje (podaj link do formularza zapisu);
Komunikowanie przez media społecznościowe (również z
linkiem do formularza zapisu);
Zakomunikować możliwość bezpłatnej usługi możesz także
na

zakończenie

darmowego

gromadzisz

społeczność

rozgrzaną

dobrze

webinaru,

zainteresowaną

poprowadzonym

na

którym

tematem

i

wystąpieniem

eksperckim. Tutaj prawdopodobieństwo dalszych kroków
rośnie.

Zwłaszcza

przy

wykorzystaniu

argumentu

ograniczonej dostępności, czyli oferty tylko dla uczestników
webinaru.

Nie zapomnij przygotować wcześniej nie tylko
formularza zapisu, ale także informacji o usłudze – na
przykład w postaci landing page’a.
Jeżeli chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo przesunięcia
potencjalnego klienta w lejku sprzedażowym po zakończeniu
darmowych konsultacji – nie zapomnij przedstawić mu
możliwość kolejnych kroków, które są już elementem płatnej
usługi. Oczywiście trzeba wykazać się tutaj subtelnością,
przedstawiając możliwy scenariusz bez naciskania. Przedstaw
to jako szansę i zapytaj, czy przygotować spersonalizowaną
ofertę.
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Test narzędzia – jazda próbna
Dystrybucja darmowych próbek produktu – czyli sampling
– to technika wykorzystywana w sprzedaży od dziesięcioleci, a
jeśli zaliczymy do niej praktykę częstowania przechodniów
przez straganiarzy spożywczym asortymentem swoich stoisk –
powiedzieć można, że sięga początków handlu. To jeden z
najlepszych sposobów dotarcia do klientów i znacznie więcej ,
bo

duże

jest

przetestowały

prawdopodobieństwo,
produkt,

zdecydują

że

osoby,

które

się

na

zakup

pełnowymiarowego opakowania.
Według raportu Nielsena co trzeci respondent wymienia próbki
produktów, jako jedno z pięciu najważniejszych źródeł
informacji o produkcie. Jest to także narzędzie, które pozwala
na pozytywne wykreowanie obrazu marki w oczach grupy
docelowej.
To naturalne w przypadku produktów żywnościowych czy
kosmetyków, a co w przypadku usług? Jest jeszcze lepiej! Jeśli
potencjalny klient zdecyduje się na czasowe, darmowe
używanie twojego produktu, najprawdopodobniej ta usługa jest
mu realnie potrzebna. Nie pojawi się raczej niepożądany efekt
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randomowego rozdawnictwa, jakim byłaby próbka szamponu
dla łysego, czy paczka ciasteczek dla diabetyka. W usługach
ścieżka dotarcia do grupy docelowej przez sampling jest
jeszcze pewniejsza.
Klient, który chce być racjonalny w wyborze produktu przed
zakupem, ceni sobie możliwość jego przetestowania. Gdy
przetestuje, zadziała na niego zasada przyzwyczajenia
(niechęć do zmian po upływie bezpłatnego okresu) oraz smak
korzyści, które trudno mu będzie utracić. Innymi słowami: jak już
zaczniemy

razem,

to

duża

jest

szansa,

że

będziemy

kontynuować, bo łatwiej się zdecydować na znane.

Czy jest to sposób dla Ciebie?
Zastanów się czy twoja usługa może być oferowana czasowo
lub częściowo? Jeśli tak, zaproponuj klientom okresowy
darmowy dostęp do usługi lub jej części, a stworzysz szansę, że
zostaną z tobą na dłużej.
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Co to może być?
Czasowa darmowa subskrypcja aplikacji, którą oferujesz
Darmowa pierwsza sesja coachingowa
Sampling szkolenia dla grupy testowej
Pierwsza konsultacja dietetyczna gratis
Próbna lekcja pływania, tenisa, gry na pianinie – gratis
Dostęp do systemu do budżetowania lub bazy z twoimi
webinarami
Co będzie najlepszą propozycją w przypadku twojego biznesu?

Kiedy tego nie robić?
Kiedy czasowe lub częściowe użycie twojego produktu/usługi
zaspokoi potrzebę klienta tak, że nie będzie potrzebował
więcej/dłużej. Wtedy ty zostaniesz z kwitkiem …
I jak zawsze: pamiętaj o komunikacji!
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Sampling/test

powinien

być

akcją

przygotowaną

i

zaplanowaną tak, żeby prowadził do dalszych etapów procesu
zakupowego, a więc:

Zdobądź klientów na test usługi, adresując do nich
zaproszenie
W jego treść powinna być zwięzła i łatwo zrozumiała, z użyciem
języka reklamy tak, żeby klient nie przeoczył, że trafia mu się nie
lada okazja!

Umieść ogłoszenie w miejscu, gdzie może je zobaczyć
twoja grupa docelowa
Twój profil w mediach społecznościowych, reklama w internecie.
Może to być także mailing lub wysyłka smsów.

Skontaktuj się z klientem
Niedługo przed upływem bezpłatnego okresu skontaktuj się z
klientem, zapytaj go o opinię na temat twojej usługi. Nawet jeśli
klient nie zdecyduje się na płatny ciąg dalszy

- zebrana

informacja zwrotna będzie dla ciebie do wykorzystania przy
doskonaleniu twojej usługi.
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Zaproponuj przygotowanie dedykowanej oferty na
koniec bezpłatnego okresu
Nie naciskaj, a ewentualną odmowę potraktuj z rzeczowym
zrozumieniem. Pokażesz w ten sposób swój profesjonalizm, a
klienta uchronisz przed emocjonalnym dyskomfortem. Dzięki
temu nie będzie cię unikał w przyszłości, ty zaś – jeśli pobrałeś
wcześniej odpowiednie zgody marketingowe – możesz co jakiś
zaplanowany czas posyłać mu informacje o nowościach w
twojej ofercie. Prawdopodobieństwo, że jest to klient, który
dojrzewa do zakupu, jest spore!
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Pociąg sprzedażowy
Pociąg sprzedażowy to mechanizm, który ma pociągnąć
klienta do kupienia twojej głównej usługi. Tej, na której najlepiej
zarabiasz. A jeśli nie wszyscy dadzą się pociągnąć na pełen
pakiet– i tak na tym zarobisz.
Stwórz pociąg sprzedaży, czyli sekwencję kilku produktów, w
której twoją właściwą usługę poprzedza promocja 2-3
drobniejszych produktów.
Jeśli jesteś dietetyczką i zarabiasz głównie (najwięcej) na
usłudze indywidualnych konsultacji i dedykowanego planu
dietetycznego, to promujesz szeroko swój ebook o prawidłowym
odżywianiu za 9zł i kurs online za 49 zł. Niski próg wejścia
łatwiej pociąga decyzje zakupowe. W ten sposób zdobywasz
klienta – jego uwagę, zaangażowanie i zaufanie – zarabiając
przy tym i zwiększając swoje szanse na sprzedanie mu właściwej
usługi.
Czy

masz

takie

produkty

dodatkowe,

które

mógłbyś

wypromować i sprzedawać za bardzo niewielką i niewielką
cenę? Jeśli nie, pomyśl, jak stworzyć twój własny „pociąg
sprzedażowy”.
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Oto kilka pomysłów:
Wagon 1:
Poradnik: „Jak zadbać o cerę zimą?”

Wagon 2:
Kurs on-line: „Jak prawidłowo
aplikować kosmetyki metodą warstwową”

Lokomotywa:
Konsultacja kosmetologa i dobranie indywidualnego sposobu
pielęgnacji

Wagon 1:
Ebook-poradnik: „Polski Ład dla przedsiębiorców”

Wagon 2:
Konsultacja

na

temat

wyboru

najkorzystniejszej

formy

opodatkowania

Lokomotywa:
Umowa ramowa na doradztwo podatkowe/usługi księgowe

Wagon 1:
Szkolenie online FP&A – „Jak planowanie i analizy finansowe
wznoszą jakość zarządzania na nowy poziom.”

Wagon 2:
Analiza sytuacji przedsiębiorcy i rekomendacja optymalnych
rozwiązań i narzędzi raportowych i planistycznych

Lokomotywa:
Automatyzacja procesów biznesowych – wdrożenie rozwiązania
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Pamięta
j, że poc
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o
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nie
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Podsumowanie
Przedstawione tutaj sposoby na zwiększenie sprzedaży usług są
nieskomplikowane i uniwersalne, a przy tym mogą ci przynieść
istotną zmianę ilościową (liczba transakcji) i jakościową (jakość
relacji z klientami)
Sekwencja: próbuj – wyciągaj wnioski – próbuj znowu, jest
dobrą praktyką każdego sprzedawcy, który musi być czujny na
zmienne trendy rynkowe i nawyki konsumenckie i zawsze gotowy
do nowego działania. Ale między innymi dzięki temu – nigdy się
nie nudzi!
Powodzenia! Trzymamy za Ciebie kciuki.

Joanna, Monika i Ela
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O autorkach
Joanna Malec
Założycielka

firmy

Business

Factor.

Zawodowo

zajmuję

się

prowadzeniem projektów rozwijania kompetencji pracowników w
organizacjach, wspierając je tym samym w dążeniu do szybkiego
reagowania na potrzeby współczesnego rynku. Zakres moich
doświadczeń wyznaczają między innymi projekty rozwoju potencjału i
efektywności zespołów, podwyższania kompetencji managerskich,
rozwijania talentów w organizacjach, dzielenia się wiedzą i
doświadczeniem (mentoring i sukcesja)
Moja dwudziestoletnia obecność na rynku szkoleń, pomaga mi
zrozumieć kierunek i cel zmian, w jakim zmierza gospodarka i nasze
społeczeństwo, co jest dla mnie nieustanną inspiracją i motywacją do
twórczej pracy przy planowaniu projektów wparcia biznesu.

Monika Meyer - Palus
Jestem niezależnym ekspertem i doradcą w obszarze szkoleń. Moje
dwudziestoletnie doświadczenie w tym zakresie pozwala mi na
swobodne poruszanie się w środowisku usług edukacyjnych i
selekcjonowanie ich według kryteriów i potrzeb postawionych przez
Klientów. Realizowane przeze mnie projekty szkoleniowe zawsze mają
na celu podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowe osób, które
zdecydowały się wziąć w nich udział. Zajmuję się także zintegrowaną
komunikacją marketingową, która umożliwia Klientom budowanie
pozytywnego wizerunku poprzez odpowiednio dobrane działania
marketingowe, PR-owe i promocyjne

Ela Sawczuk
od 16 lat zajmuję się sprzedażą, ponad 10 lat uczę tego innych
przedsiębiorców i ich handlowców. Pomagam firmom zwiększać wyniki
sprzedażowe, jednocześnie pokazuję, że sprzedaż może być
naturalnym procesem wynikającym z zaufania i zbudowanej z klientem
relacji. Jestem też wychowanką korporacji, więc mam fokus na wyniki i
dostarczanie swoim klientom rezultatów. Kocham sprzedaż i potrafię
zarażać tą pasją innych.
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Potrzebujesz wsparcia?

BEZPŁATNA KONSULTACJA
Umów się z nami na konsultację sprzedaży w Twoim biznesie.
Podpowiemy Ci jak możesz wykorzystać wiedzę zawartą w tym
ebooku w praktyce.

Dodatkowo dobierzemy dla Ciebie takie rozwiązania, które
najszybciej przełożą się na Twój wynik sprzedażowy.

UMÓW SIĘ TERAZ
www.b-factor.pl | 27

Kontakt
Joanna Malec

Monika Meyer Palus

605 044 008

503 033 950

joanna.malec@b-factor.pl

monika.meyer@it-factor.pl

Business Factor Joanna Malec
ul. Ołtaszyńska 18/1
53-010 Wrocław
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Joanna Malec, Monika Meyer-Palus, Ela Sawczuk
Fanki skutecznej i naturalnej sprzedaży. Od lat same
sprzedają, doskonalą procesy sprzedaży u swoich
klientów i uczą tego innych.

Jeżeli zajmujesz się sprzedażą usług i jak co roku patrzysz
z pewnym niepokojem na zawieszoną nad głową
poprzeczkę z napisem „oczekiwany poziom sprzedaży” –
poświęć

chwilę

czasu

na

lekturę

tego

ebooka.

Prawdopodobne jest, że przedstawione w nim treści
dadzą Ci pomysł i impuls do wykonania skoku ponad tę
poprzeczkę.

