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NAJLEPSZE METODY NA POZYSKANIE NOWYCH KLIENTÓW

Wprowadzenie

Nowy  klient  jest,  pierwsza  sprzedać  bywają  najbardziej  kosztownym

przedsięwzięciem. Wiąże się  bowiem z  ogromnym wkładem zarówno finansowym, jak  i

fizycznym. Należy zadbać o:

 reklamę,  bywa,  że nawet na wielką

skalę,

 rabaty, 

 gratisy,

 dodatkowe premie, itp. 

Tak duży wkład m na celu zmniejszenie obaw klienta w stosunku do nas. Zachwalając

nasze  produkty,  składamy  obietnice.  Klient  nie  wie,  czy  są  one  prawdziwe  i  czy  będą

dotrzymane. Dodatkowo konkurencja również nie śpi, więc z każdej strony odbiorca jest

zalewany  różnymi  formami  promocji.  W  celu  obrony  przed  zakupem  wielu  klientów

nauczyło się pewnych technik obronnych. Jest to właściwie konieczność, ponieważ nikt z

nas nie byłby w stanie przetrwać takich ilości propozycji zakupów. 

Główny cel  -  aby pozyskać nowego klienta należy po pierwsze przebić się  przez

odmowę, po drugie nakłonić go do pierwszego zakupu. W następnym etapie konieczne jest

robienie wszystkiego, by  klient  był  zadowolony z naszej  usługi  oraz  by powrócił  do nas

ponownie.  Nie  będziemy  mogli  przetrwać  na  rynku,  bez  ponownych  sprzedaży.  Aby

pokonań  uprzedzenia  i  nieprzychylne  nastawienie  do  zakupu  warto  zastosować  kilka

sposobów:

a. zaoferuj klientowi coś, co będzie dla niego cenne, ale otrzyma to bezpłatnie (ważne,

żeby dana rzecz nie była dla naszej firmy dużym obciążeniem finansowym),

b. stwórz korzystny klimat do rozmowy,
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c. zaprezentuj w odpowiedni sposób, korzyści, jakie zyska klient kupując właśnie u nas,

d. słuchaj klienta i odpowiadaj na jego potrzeby.

Przykłady

Najczęściej  stosowanym  argumentem  na  „przełamanie  oporu”  jest  dawanie

klientowi coś w gratisie. Jest to niejako z naszej strony inwestycja – należy włożyć jednak

mały wkład o dużej wartości, by otrzymać oczekiwane zyski. Przykłady takich prezentów

zostały opisane poniżej:

 Jeśli zależy nam na tym, by uzyskać od klienta jego adres e-mail możemy przekazać

mu jakieś  informacje  w wersji  elektronicznej  –  mogą to  być  rabaty  na  kolejne

zakupy, a jeszcze lepiej jakieś 100 rad (dotyczących działu, w którym klient dokonał

zakupu) – będzie to niezawodny sposób na zbudowanie z klientem relacji; podany

przykład  można odnieść  także  do  sklepów stacjonarnych –  po  wyrażeniu  przez

klienta  zgody  w  mailu  zamieszczamy  poradnik  oraz  dodatkową  informację

dotyczącą naszej działalności. Co jakiś czas możemy informować klienta na bieżąco

a  wydarzeniach,  aktualnościach,  ale  pamiętajmy,  by  nie  zasypywać  go  mailami

codziennie.

 Zaproponuj  darmowy okres  próbny  –  pozwól  skorzystać  klientowi  wypróbować

bezpłatnie jakąś  usługę,  która go interesuje,  jeśli  np.  mamy biuro  rachunkowe,

przez miesiąc/dwa możemy zaoferować darmowe prowadzenie rachunków. Będąc

uczciwymi  przedsiębiorcami  oraz  świadcząc  usługi  na  wysokim  poziomie  nie

musimy  się  niczego  obawiać.  Poniesione  „straty  finansowe”  tak  naprawdę  są

inwestycją,  która  w przyszłości  zaprocentuje  –  możemy bowiem zyskać  stałego

klienta. Zdarza się, że klient nie do końca będzie zadowolony z naszych usług, ale i

tak z nami pozostanie.  Opisane powyżej  zjawisko w marketingu znane jest  pod

podjęciem  „strategii  niskiej  piłki”.  Klient  otrzymuje  ideę  do  przetestowania.  W

trakcie  korzystania  z  usługi/produktu  znajduje  plusy  i  argumenty  za,  które

utwierdzają go w przekonaniu, że dokonał słusznego wyboru. Nawet w przypadku
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pojawienia  się  wątpliwości  nasz  klient  zaczynie  szukać  samych  plusów.  Będzie

pewien, że to on sam dokonał wyboru decydując się na dany produkt czy usługę.

Ten  mechanizm  wykorzystują  salony  samochodowe  oferując  swoim  klientom

darmową jazdę próbną. Przez dzień lub dwa korzystając z danego modelu auta,

człowiek sam zaczyna szukać argumentów przemawiających na korzyść samochodu

i  kupna  właśnie  tego  modelu.  W  momencie  już  zakupu,  może  się  okazać,  że

wyposażenie dodatkowe, z którego korzystaliśmy, jak np.  radio,  jest  dodatkowo

płatne. W danym momencie koszt nie stanowi problemu, ponieważ decydując się

na zakup auta, właściwie sami się na to decydowaliśmy. 

Strategię niskiej piłki możemy wykorzystać w różnych branżach – prowadząc własną

cukiernię, możemy zanieć pobliskim sklepom swoje ciasta do spróbowania za darmo

dla  klientów.  Być  może  klientom  będą  one  smakować,  więc  możliwe  będzie

nawiązanie nowych relacji biznesowych i pozyskiwanie klientów. W momencie, kiedy

proponujemy coś za darmo, klient tak naprawdę niczego nie ryzykuje. Ma możliwość

sprawdzenia  nas,  produktu  i  usług  jakie  oferujemy  i  przekonania  się  o  ich

atrakcyjności. 

 Tylko będąc przekonanym w 100%, że nasze usługi/produkty są najwyższej jakości,

możemy  dać  klientowi  gwarancję  satysfakcji.  Ma  to  niezwykłą  moc  i  jest

skuteczniejsze  od  gwarancji  zwrotu  pieniędzy.  W  zależności  od  zakresu

proponowanej usługi możemy zaoferować:

d. prawo  do  rezygnacji  z  tej  usługi  w  ciągu  30  dni  od  dnia  zakupu,  bez  podawania

jakiejkolwiek przyczyny,

e. w przypadku rezygnacji z usługi, klient otrzymuje zwrot 100% poniesionych kosztów,

f. brak opłat manipulacyjnych w przypadku rezygnacji.

W  takim  przypadku  klient  nie  ponosi  żadnego  ryzyka,  a  my,  jeśli  nasze

usługi/produkty  są  naprawdę  dobrej  jakości,  możemy  być  pewni,  że  zwroty  czy

rezygnacje będą zdarzać się naprawdę sporadycznie. 
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Dialog, jako sprawdzony sposób na pozyskanie i utrzymanie klienta

Komunikacja oraz nawiązanie i zbudowanie stałych relacji z klientem jest niezwykle

istotne i podkreślane było już niejednokrotnie. Naszą pracę warto rozpocząć od niewielkich

działań  jakimi  mogą  być  np.  umieszczane,  o  odpowiedniej  treści,  komunikaty  w  naszej

firmie,  czy  stronie  internetowej.  Jeśli  tylko  mamy wyrażoną zgodę,  możemy również te

treści przesyłać do klientów drogą mailową. 

Dialog z klientem ma na celu:

 wyrażenie podziękowania klientowi,

 pokazywanie naszego uznania,

 zaprezentowanie  naszej  siły,  innowacyjności,  użyteczności  produktów/usług,  jakie

ofertujemy. 

Zbudowanie  wzajemnych  relacji  jest  bezcenne,  dlatego  warto  poświęcić  na  to  czas,

ponieważ bez klientów nasz biznes nie miałby szans przetrwania. 

Kupony  rabatowe  dla  stałych  klientów,  za  polecenie  nas  znajomym,  bliskim,  czy

rodzinie są również doskonałą formą na zbudowanie silniejszej więzi. Klient może czuć się

wyróżniony, a my tym samym okazujemy mu swoją lojalność, możemy zaproponować rabat

10%,  jeśli  nasz  klient  przyprowadzi  do  nas  nową  osobę,  a  ta  dokona  zakupu

usługi/produktu za określoną kwotę. Można także zaoferować dodatkowy bonus, nie musi

być to koniecznie zniżka. 

Wyróżnia się dwa zasadnicze sposoby pozyskiwania klientów – pasywne i aktywne.

Pasywne pozyskiwanie klientów 

Wiąże się z następującymi postawami sprzedawców:

o bierne oczekiwanie na potencjalnych klientów w punktach sprzedaży,
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o oczekiwanie  na  kontakty  telefoniczne,  mailowe  i  faksowe  ze  strony

potencjalnych klientów,

1. zdawanie się na przypadek i łaskawą uwagę osób bądź firm wykazujących chociaż

minimalne potencjalne zainteresowanie ofertą,

2. mocno  utwierdzone  przekonanie  o  istnieniu  jedynej,  skutecznej  metody

pozyskiwania klientów, opierającej się na teorii tzw. „złotego strzału”.

Aktywne pozyskiwanie klientów

Związane jest z następującymi działaniami sprzedawców:

o mocnym  angażowaniem  się  w  wyszukiwanie  kontaktów  z  potencjalnymi

klienta,

o korzystanie z różnych dostępnych źródeł informacji, 

o zbieranie „namiarów” na potencjalnie atrakcyjnych nabywców produktów i

usług, będących w ofercie firmy,

1. systematyczne tworzenie tzw. puli klientów w oparciu o zróżnicowane metody i

techniki pozyskiwania informacji,

2. przeświadczenie  o  braku  istnienia  jednej  skutecznej  metody  pozyskiwania

kontaktów  i  jedynym,  uniwersalnym  i  sprawdzającym  się  w  każdych

okolicznościach, sposobie pozyskiwania klientów – skuteczność i dobre rezultaty

daje  połączenie  wielu  alternatywnych  metod  i  technik  oraz  dobrze

zorganizowany i systematycznie podejmowany wysiłek sprzedażowy.

Kontakt, klient potencjalny, kwalifikowany klient potencjalny

Kontakt -  osoba lub organizacja, która może stać się potencjalnym klientem. Z chwilą

dokonania przez sprzedawcę jego kwalifikacji, kontakt staje się potencjalnym klientem. 

By  ustalić,  czy  jakaś  osoba  lub  organizacja  jest  kwalifikowanym  potencjalnym

klientem, sprzedawca musi pozyskać dokładne odpowiedzi na poniższe pytania:
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1. Czy  potencjalny  klient  ma  do  dyspozycji  odpowiednią  ilość  środków

finansowych na zakup produktu?

2. Czy potencjalny klient jest uprawniony do zakupu produktu?

3. Czy potencjalny klient ma potrzebę dokonać zakupu?

Sposoby pozyskiwania potencjalnych klientów:

1. bazy potencjalnych klientów,

2. przeszukiwanie Internetu,

3. tzw. „rozmowy w ciemno”,

4. przejmowanie, tzw. osieroconych klientów,

5. organizowanie wystaw i pokazów publicznych,

6. łańcuch oparty na referencjach od klientów,

7. kluby sprzedawców,

8. docieranie do liderów opinii lub ekspertów,

9. publikowanie w prasie fachowej lub ogólnodostępnej artykułów,

10. kontakt mailowy,

11. kontakt telefoniczny,

12. obserwacja.
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Prospecting

Jest  procesem  poszukiwania  klientów,  podejmowanym  w  celu   wyselekcjonowania

osób, przedsiębiorstw lub instytucji, które mogłyby zostać nabywcami oferowanych przez

daną  firmę  produktów  lub  usług.  Efektem  końcowym  działań  prospectingowych  jest

stworzenie  bazy  klientów w drodze  poszukiwania  i  selekcjonowania  kontaktów z  grupy

docelowej. 

Systematycznie  prowadzone  i  uporządkowane  działania  prospectingowe  ułatwiają

realizację  celów  sprzedażowych,  a  także  stwarzają  szansę  powtarzalności  osiąganych

wyników  ze  sprzedaży.  Świadomość  skuteczności  sprzedawcy  na  każdym  z  etapów

prospectingu,  pozwala  trafnie  zaplanować  aktywność  sprzedażową  w  danym  miesiącu.

Gwarantuje  to  pracę  w  warunkach  emocjonalnego  komfortu  oraz  wyraźnie  wskazuje

obszary do rozwoju kompetencji sprzedażowych. 

By  działania  prospectingowe  przyniosły  konkretne  rezultaty,  należy  dokładnie

zdefiniować  grupę  docelową.  Dodatkowo  trzeba  opracować  metody  dotarcia  do

przedstawicieli grupy i przekształcić jej członków w lojalnych nabywców. 

Handlowiec budujący bazę klientów powinien odpowiedzieć sobie na pytanie o to, kto

może być  zainteresowany kupnem produktu czy  usługi,  który  posiada  w ofercie.  Mając

odpowiedź na to pytanie należy stworzyć profil  idealnego klienta – koncentrując się na

takich  informacjach,  jak:  wiek,  wykształcenie,  płeć,  wysokość  zarobków,  zatrudnienie.

Niezbędne  jest  także  określenie  preferowanych  kanałów  komunikacji  i  przekazywania

informacji  i  trzymanie  się  ich  przy  wysyłaniu  komunikatów,  ponieważ  gwarantuje  to

najskuteczniejszy sposób dotarcia do potencjalnego nabywcy.

Kolejnym krokiem działań prospectingowych jest pozyskiwanie danych kontaktowych,

określanych  mianem  leadów,  na  podstawie  których   tworzy  się  bazy  teleadresowe

potencjalnych  odbiorców produktów  czy  usług.  Zadanie  handlowców  sprowadza  się  do
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wykorzystania tej bazy dla osiągnięcia jak najwyższej konwersji, czyli przełożenia leadów na

maksymalną liczbę nabywców.

Lead sprzedażowy w Internecie

Z ang. sales leads to osoby, firmy, które   potencjalnie są   zainteresowane daną usługą

lub  produktem.  W  marketingu  online  lead  sprzedażowy  stanowi  najczęściej  jednostka,

pozostawiająca swoje dane na stronie lub z którą firma skontaktowała się w jakikolwiek

inny  sposób.  Zazwyczaj  zdobycie  takiego  leada  na  stronie  internetowej  związane  jest  z

dobrowolnym  wypełnieniem  przez  internautę  formularza,  dzięki  czemu  uzyskuje  on

konkretny dostęp do określonej usługi czy produktu. 

Drogi pozyskania leadu:

o wyszukiwarka internetowa -  najtańsze  i  najbardziej  efektywne  miejsce

umożliwiające potencjalnym klientom trafienie na stronę online danej firmy.

Wykupienie płatnych reklam w wyszukiwarce i prowadzenie stron to sposoby,

których  nie  warto  lekceważyć  w  procesie  pozyskiwania  leadów,  ale  dużo

skuteczniejszy  jest  proces  optymalizacji  i  pozycjonowania  (tzw.  SEO).

Rozwiązania  związane z  SEO przynoszą efekty dopiero  po dłuższym czasie,

dlatego należy uzbroić się w cierpliwość i nie liczyć na szybkie efekty. Okazuje

się  jednak,  że  warto  podejmować  takie  kroki,  bowiem  pozyskany  z

wyszukiwarki ruch charakteryzuje się jednym z najlepszych współczynników

konwersji, przekładającym się na konkretne wyniki sprzedażowe;

o remarketing – wejście na stronę internetową danej firmy nie zawsze wiąże się

z  zakupem,  co  często  podyktowane  jest  obawa  konsumenta,  że

konkurencyjne produkty dostępne są w niższych cenach. Działania związane z

remarketingiem należą do atrakcyjnych cenowo w stosunku do współczynnika

konwersji, który dzięki nim może być osiągnięty, dlatego nie powinno się go
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pomijać  podczas  planowania  efektywnej  kampanii.  Lead  sprzedażowy

uzyskany poprzez remarketing to cenny i już świadomy klient;

o mailing -  własna  baza  maili  jest  z  punktu  widzenia  firmy  prawdziwym

skarbem,  dlatego  budowanie  baz  adresowych,  w  oparciu  np.  o  zapisy  na

newslettery,  warunek  udostępnienia  wersji  testowych,  jest  niezwykle

popularnym zjawiskiem w Internecie.  Sposobów na pozyskiwanie  adresów

mailowych jest mnóstwo, ale warto zatroszczyć się też o to, aby były one w

późniejszym  czasie  efektywnie  wykorzystywane.  Wiąże  się  to  dbaniem  o

odpowiednią komunikację z zainteresowanymi osobami, które już wcześniej

wykazywały aktywność w stosunku do poruszanych zagadnień. Utrzymywanie

kontaktu bardzo szybko przełoży się na namacalny efekt w postaci zakupu,

nawet, jeśli na początku lead nie do końca był nim zainteresowany. Oprócz

własnych baz mailowych, są jeszcze bazy udostępnianie przez zewnętrznych

dostawców, z których firma może odpłatnie korzystać; 

o content marketing –  tzw.  marketing  treści  jest  oparty  na  udostępnieniu

jakichś  treści  –  np.  w formie e-booka,  raportu,  artykułu,  czy poradnika,  w

zamian za podanie adresu mailowego. Dzisiaj ta droga pozyskiwania klientów

nabiera  coraz  większego znaczenia,  albowiem wielu  ludzi,  zanim podejmie

ostateczną decyzję, chętnie sprawdza i czyta opinie o danym produkcie czy

usłudze.  Content  marketing  gwarantuje  szeroki  wachlarz  możliwości,  z

których każda może się  stać  cennym źródłem do pozyskania  leada,  a  tym

samym  klienta.  Korzystając  z  dobrodziejstw  content  marketingu,  warto

przemyśleć, a następnie dokładnie zaplanować całą  strategię jego realizacji;

o video – jest jednym z rodzajów content marketingu, coraz bardziej popularną.

Fenomen tej techniki pozyskiwania leadów opiera się na potędze perswazji
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obrazu,  zdecydowanie bardziej  oddziałującej  na człowieka niż  tekst  pisany.

Taka forma komunikacji z klientem odwołuje się do emocji i zaangażowania;

o webinaria –  działania  obejmujące  organizację  wszelkiego  rodzaju  paneli,

szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń w technice on-line, które mają ukazać

profesjonalizm i specjalizację firmy,

o media społecznościowe –  wszelkie  działania  prowadzone  w ramach social

mediów, typu Facebook, Instagram itp.. Nie każda akcja  wykorzystująca ten

sposób  komunikacji  przyniesie  oczekiwany  rezultat,  ale  warto  pamiętać  o

dobrym  profilowaniu zarówno grup docelowych, jak i konstruowaniu samej

formy przekazu.

o

Jedną z kluczowych kwestii podczas procesu pozyskiwania leadów sprzedażowych jest

monitoring  oraz  badanie  efektów podjętych  akcji  –  płatnych,  bezpłatnych,  zbytecznych,

przynoszących oczekiwane efekty,  itd.  Każda, bez względu na charakter  stanowi  źródło

cennych informacji na przyszłość. 

Pozyskiwanie  leadów  sprzedażowych  jest  trudnym  i  wymagającym  procesem,

angażującym  środki  i  czas,  a  trafny  dobór  mediów i  sposobów  dotarcia  do  naprawdę

kluczowej  grupy  odbiorców  jest  nie  lada  sztuką.  Przy  tak  intensywnie  rozwijającym  się

rynku usług internetowych staje się nie tylko koniecznością, ale i rosnącą trudnością. Lista

sposobów i dróg dotarcia do klienta okazuje się jednak całkiem spora i wciąż otwarta, a

zamknąć ją może tylko wyobraźnia, która równie dobrze może mieć nieograniczone pokłady

kreatywności.

Pozostałe sposoby nawiązywania kontaktów z klientami 

 Rozmowy w ciemno
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Metoda ta bazuje na prawie wielkich liczb. Jeżeli sprzedawca z doświadczenia wie, że

na  10  osób,  z  którymi  się  kontaktuje,  średnio  jedna  kupuje  jego  produkt,  to  może

spodziewać  się,  że  z  50  przeprowadzonych  rozmów,  pięć  zakończy  się  udanymi

transakcjami. Sprzedawca wie, że musi się skontaktować z możliwie największą liczbą osób

bądź organizacji, czy to telefonicznie, osobiście lub poprzez Internet, z góry zakładając, że

pewien ich procent zostanie jego klientami.

Metoda rozmów w ciemno nie jest metodą wymagającą. Sprzedawca nie musi mieć

praktycznie  żadnej  wiedzy  o  osobach  i  organizacjach,  z  którymi  się  kontaktuje.

Decydującym elementem gwarantującym sukces jest w tej metodzie liczba nawiązywanych

kontaktów. 

Rozmowy w ciemno, mimo pewnej prostoty, wymagają przemyślenia dość istotnych

kwestii dotyczących tego:

 z kim należy nawiązać kontakt,

1. co zawrzeć w ciągu pierwszych kilkunastu sekund rozmowy,

2. co  należy  przekazania  potencjalnym  nabywcom,  by  skutecznie  zachęcić  ich  do

zakupu.

 Obserwacja 

Metoda ta polega na ustawicznym śledzeniu przez sprzedawcę tego, co dzieje się w

rejonie jego działalności, by w ten sposób poszukiwać i zdobywać potencjalnych klientów.

W praktyce oznacza to np., że zajmujący się sprzedażą mebli biurowych,  kserokopiarek

czy komputerów powinien zwracać szczególną uwagę na nowe biurowce budowane na ich

terenie. Specjaliści i menedżerowie wprowadzający się do danego miasta są znakomitymi

kontaktami  dla  pośredników  sprzedaży  działających  w  branży  zajmującej  się  handlem

nieruchomościami i firm zajmujących się ich wynajmem. 

Każdy sprzedawca – niezależnie od tego, jakiej metody używa do poszukiwania klientów

– musi orientować się w realiach branżowych i zmianach zachodzących w jego rejonie, by
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stosunkowo  szybko  wychwytywać  i  reagować  na  wszelkie  informacje  o  ludziach

potrzebujących jego produktu bądź usługi.

 Telefon i telemarketing

Telefoniczne poszukiwanie klientów stwarza możliwość kontaktowania się z dużą liczbą

ludzi, bez ograniczeń obszarowych, przy znacznie niższych kosztach, niż byłoby to możliwe

w drodze osobistych kontaktów.

Rozmowa  telefoniczna  ma  charakter  bezpośredni,  umożliwia  interakcję  między

rozmówcami, co stwarza sprzedawcy sposobność szybkiej oceny, czy daną osobę można

zaliczyć do potencjalnych klientów, czy należy ją odrzucić.

Kiedy potencjalny klient zadzwoni do biura głównego firmy, ma możliwość rozmowy z

wyszkolonym  pracownikiem,  który  może  go  bezpośrednio  skontaktować  z  konkretnym

koncesjonariuszem, czy sprzedawcą.

Pracownik wykwalifikowany i  z dużym stażem zawodowym jest w stanie stosunkowo

szybko ocenić, czy dany rozmówca jest dla firmy dostatecznie wartościowym klientem, by

opłacało się zaaranżować z nim bezpośrednie spotkania.

By skutecznie przeprowadzić rozmowę telefoniczną sprzedawca powinien:

 przyciągnąć uwagę rozmówcy – najprościej zrobić to zwracając się do niego po imieniu

lub nazwisku,

  przedstawić się i powiedzieć kilka słów o reprezentowanej firmie – nie wystarczy podać

jedynie  nazwy  przedsiębiorstwa.  Telefon  zastaje  rozmówcę  w  trakcie  wykonywania

obowiązków, dlatego należy tak pokierować rozmowę, by dać szansę partnerowi, aby w

miarę szybko zrozumiał, w jakimi celu dzwoni się do niego, a dopiero potem przedstawić im

odpowiedni obraz sytuacji,

 podać powód, dla którego dzwoni się – skuteczna w tym miejscu jest technika mająca na

celu zachęcenie potencjalnego klienta do współpracy z telefonującym, przez odwołanie się

do osób trzecich. Warto opowiedzieć o udanej współpracy z innymi firmami, zaproponować

spotkanie  i  przede  wszystkim nie  składać  obietnic  bez  pokrycia.  Pomocne  jest  również
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przewidywanie reakcji rozmówcy, 

 umówić się na osobiste spotkanie.

Telefon z polecenia jest wykonywany, gdy przedstawiciel firmy, z którym się rozmawiało

przekierował  rozmowę do innej osoby. Technika, ta ma na celu uzyskanie  od  rozmówcy

zgody na spotkanie.

Zalety telemarketingu:

 umożliwia firmie szybkie nawiązywanie kontaktu, 

 mało czasochłonny,

 relatywnie tani, 

 pozwala uzyskać tysiące kontaktów z potencjalnymi klientami i tworzyć wartościową

bazę danych.

 Wystawy i prezentacje

Wystawy,  pokazy,  prezentacje  organizuje  się  zazwyczaj  podczas  targów branżowych  i

innego rodzaju skupisk ludzkich, zgromadzonych w imię wspólnych zainteresowań.

Firmy, które prowadzą działalność w pokrewnej dziedzinie, mogą sponsorować stoiska

na  takich  pokazach  i  obsadzać  je  swoimi  sprzedawcami.  Głównym  celem  tego  rodzaju

technik  pozyskiwania klientów jest  wykorzystanie  okazji  w postaci  obecności  w jednym

miejscu i tym samym czasie dużej liczby potencjalnych klientów, od których można uzyskać

ich dane osobowe (adres internetowy, nazwisko, numer telefonu)  i potem skontaktowania

się z nimi w ich miejscach pracy lub w domach.

 Publikowanie artykułów

Ta  technika  pozwala  sprzedawcom  przygotowywać  krótkie  artykuły  lub  teksty,

zawierające  informacje  faktycznie  potrzebne  czytelnikom  z  obszarów  jego  działania.

Publikacje  tego  typu  mogą  być  zamieszczane  w  gazetach,  czasopismach  bądź

wydawnictwach  branżowych  również  firm  zarządzających  odpowiednimi  stronami  bądź

portalami internetowymi.
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Redakcję  medium,  w którym zamieszczono artykuł   prosi  się,  aby  zamiast  wypłacać

honorarium, zgodziła się umieścić na końcu publikacji adres mailowy autora lub numer jego

telefonu z krótką, zwięzłą notką podkreślającą fachowość sprzedawcy w dziedzinie, którą

się zajmuje.

 Kluby sprzedawców

Ta  metoda  pozyskiwania  potencjalnych  klientów  polega  na  zorganizowaniu  grupy

sprzedawców zatrudnionych w pokrewnych, acz niekonkurencyjnych obszarach (po jednym

z każdej branży). Tak powstała grupa spotyka się dwa razy w miesiącu, a celem gromadzenia

się jest wymiana kontaktów oraz sugestii, w kwestii pozyskiwania nowych klientów. 

Organizacja klubu sprzedawcy wymaga:

1. sformułowania misji klubu,

2. pisemnego ustalenia zasad funkcjonowania (regulamin klubu) gwarantujących pełne

zaangażowanie uczestników w przedsięwzięcie,

3. ustalenia wysokości składki członkowskiej,

4.  ustanowienia procedur administracyjnych,

5.  zdefiniowania  obowiązków  członkowskich,  aby  zapewnić  prawidłowe

funkcjonowanie klubu i jego przydatność jako środka osiągania zamierzonego celu,

6. określenia kryteriów tzw. „dobrego kontaktu”,

7. bieżące śledzenie informacji o potencjalnych klientach i ich skuteczność.

Kontakty warto pogrupować według efektywności, tak aby uczestnicy klubu mogli lepiej

zrozumieć jakiego rodzaju kontakty mogą być i będą dla innych użyteczne.

W razie, gdy klubowicz sfinalizuje jakąś transakcję, korzystając przy tym z  informacji

uzyskanych w klubie, wnosi określoną kwotę do puli nagród. Nagrody przyznawać można

raz  w  miesiąc  zrzeszonemu  sprzedawcy,  który  dostarczył  największą  liczbę  owocnych

kontaktów.
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 Ośrodki oddziaływania

Ta metoda pozyskiwania potencjalnych klientów wymaga od sprzedawcy znalezienia w

danej  społeczności  lokalnej  lub  w  swoim  rejonie  działania  ludzi,  którzy  gotowi  będą

współpracować z nim w poszukiwaniu klientów, a następnie utrzymywaniu z tymi osobami

kontaktu.  Chodzi   głównie  o  osoby  mające  duże  wpływy  lub  posiadające  duże

możliwościami  dostępu do  wartościowych  -  z  punktu  widzenia  sprzedawcy  -  informacji

umożliwiających mu zidentyfikowanie dobrych kandydatów na klientów. 

W praktyce wygląda to tak, że np. sprzedawca pośredniczący w sprzedaży samochodów

może pozostawać w dobrych relacjach w stowarzyszeniu właścicieli  i  menedżerów szkół

nauki jazdy, a pośrednik w handlu nieruchomościami będzie utrzymywał dobry kontakt z

firmami  doradztwa  personalnego,  co  pozwoli  mu  pozyskać  kontakty  na  menedżerów

tymczasowo  zatrudnianych  w  lokalnych  oddziałach  firm,  a  więc  potencjalnie

zainteresowanych  wynajmem  lub  zakupem  mieszkania  czy  domu.  Posiadając  takie

informacje, sprzedawca będzie mógł im pomóc w sprzedaży bądź zakupie domu. 

Takimi środkami oddziaływania w powyżej przedstawionym znaczeniu mogą być osoby

duchowne,  sprzedawcy  pokrewnych,  ale  niekonkurencyjnych  produktów,  urzędnicy

zatrudnieni w izbach przemysłowo-handlowych.

 Łańcuch rekomendacji

Rozmowy w ciemno, o których wcześniej wspomniano, wymagają kontaktowania się

z  obcymi  ludźmi,  o  których  praktycznie  nic  się  nie  wie,  co  nawet  dla  najsilniej

motywowanych sprzedawców może być trudne.

W przypadku, gdy metoda ta przyniesie pierwsze sukcesy, przed sprzedawcą otwierają

się dwie możliwości:

1. jeśli  klienci  są  zadowoleni,  to  wzrasta  prawdopodobieństwo,  że  ponownie

dokonają zakupu u tego samego sprzedawcy,

2. wzrasta prawdopodobieństwo, że klient  zadowolony z obsługi,  zarekomenduje

sprzedawcę komuś, kogo zna. 
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Ta  druga  opcja  jest  metodą  poszukiwania  potencjalnych  klientów,  określana  mianem

niekończącego się łańcucha rekomendacji. 

To  bardzo  efektywna  metoda,  ponieważ  badania  naukowe  potwierdzają,  że

największe  szanse  przyszłej  sprzedaży  stwarzają  klienci  obecni  oraz  ci  przez  nich

rekomendowani. 

Klient rekomendowany to osoba lub organizacja, którą polecił sprzedawcy klient,

który ocenił, że oferowany przez sprzedawcę produkt mógłby być przydatny dla tej osoby

lub organizacji. Najczęstszymi potencjalnymi rekomendowanymi klientami są zazwyczaj: 

 członkowie rodziny,

 krewni zadowolonego klienta,

 przyjaciele i znajomi,

 koledzy z pracy – współpracownicy,

 sąsiedzi.

Uzyskane w ten sposób rekomendacje należy wykorzystywać w profesjonalny sposób.

Nieumiejętne potraktowanie rekomendowanego klienta wiąże się zwykle z  jego utratą i

dodatkowo pociąga za sobą utratę osoby, która go poleciła, co określa się mianem efektu

powracającej fali.

Rekomendowaną osobą należy traktować z pełnym profesjonalizmem oraz zawodową

rzetelności,  a  gdy  stanie  się  rzeczywistym  klientem  i  udzieli  sprzedawcy  nowych

rekomendacji,  trzeba  ją  poprosić,  aby  skontaktowała  się  z  osobą,  przez  którą  została

wskazana,  by  przekazać  jej  swoją  opinię  i  relację  z  doświadczeniem  ze  sprzedawcą.

Wówczas  rekomendacje  dla  sprzedawcy  wspierają  się  wzajemnie  i  przyczyniają  się  do

powstania niekończącego się łańcucha rekomendacji. W krótkim czasie może on zapełnić

pulę  potencjalnych  klientów  samymi  tylko  klientami  aktualnymi  i  klientami  przez  nich

rekomendowanymi.

Monitorowanie  informacji  o  osobach  rekomendowanych  jest  tak  samo  ważne,  jak

utrzymywanie kontaktu z klientami. Pomocne dla sprzedawcy może być odnotowywanie
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wszelkich informacji o klientach aktualnych oraz klientach potencjalnych, a zwłaszcza tych

rekomendowanych przez inne osoby.

 Klient osierocony

Klienci osieroceni pojawiają się, gdy sprzedawca odchodzi z firmy, w której dotychczas

pracował  i  są  znakomitymi  potencjalnymi  klientami.  Ważne  jest,  by  szybko  się  z  nimi

skontaktować i przystąpić do budowania relacji, ponieważ potrafią stać się prawdziwą żyłą

złota.

Każdy  sprzedawca,  który  od  dłuższego  czasu  prowadzi  swoją  działalność,  zazwyczaj

posiada dokumentację dotyczącą nieaktywnych już klientów. Jeżeli  udałoby się usunąć z

listy osoby (lub organizacje), które z konkretnych, bądź niewyjaśnionych powodów nigdy już

nie dokonają u niego zakupu, to całą resztę można traktować jako solidnych potencjalnych

klientów.

W pierwszej  kolejności  trzeba się  z  takimi klientami skontaktować i  ustalić,  dlaczego

osieroceni  klienci  przestali  kupować  i  co  ewentualnie  mogłoby  zmienić  ten stan rzeczy.

Częstymi powodami skłaniającymi do rezygnacji z usług danego sprzedawcy mogą być:

 zaprzestanie kupowania danych produktów, czy korzystania z usług ze względu

na jakąś specjalną ofertę skierowaną do nich przez konkurencję,
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 zmiany w kierownictwie firmy i związane z tym zmiany polityki, wobec tego

typu klientów.

Znając przyczynę powstania w gronie odbiorców klientów osieroconych, warto odbudować

kontakt  i  przekształcić  klienta  potencjalnego  w  aktualnego,  stosując  standardową

procedurę sprzedaży.

Utrzymywanie sieci kontaktów

Sama budowa sieci kontaktów, chociaż odgrywa istotną rolę, nie prowadzi bezpośrednio

do sprzedaży. Sprzedaż zapewnia dopiero jej utrzymanie. Znaczącą rolę przy tym odgrywa

sprzedawca, a nie rozległość sieci. Jego zadanie sprowadza się do zajęcia w umysłach ludzi

ją tworzących trwałe miejsce. Oznacza to postrzeganie przez klienta, czy osobę mu bliską

produktu  czy  usługi  danej  sieci  jako  jedynego,  opcjonalnego  źródła  zaopatrzenia,  do

którego  uda  się  natychmiast,  gdy  zrodzi  się  potrzeba  nabycia  takiego  produktu.

Utrzymywaniu sieci sprzyja:

 koncentrowanie się w przeważającej mierze na kontaktach z ludźmi stanowiącymi

ośrodki oddziaływania,

 właściwa postawa sprzedawcy podczas pierwszej rozmowy z nowym człowiekiem z

sieci - należy poświecić 99% czasu wyłącznie jego sprawom,

 skupianie  się  w  trakcie  prowadzonych  rozmów  na  interesach  klientów,  a  nie

interesach sprzedawcy,

 zadawanie przede wszystkim dobrze przemyślanych i jasno sformułowanych pytań

otwartych,

 pamiętanie o tym, żeby zrewanżować się uczestnikom sieci,

 przekazywanie członkom reprezentowanej  przez sprzedawcę sieci  użytecznych dla

klientów informacji, artykułów, kontaktów, danych,
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 dbanie o sieciowych kooperantów – wyrażanie pamięci w formie przesyłanych od

czasu do czasu drobnych upominków, pocztówek z ciekawych miejsc, okazjonalnych

kart np. ze świątecznymi życzeniami,

 telefonicznie  bądź  listownie  przekazanie  podziękowań  za  każdą  informację  o

potencjalnym kliencie, a zwłaszcza użyteczny kontakt.

GDZIE MAM SZUKAĆ KLIENTA?

Stwórz bazę kontaktów

Poszukiwanie nowych klientów jest niezwykle trudnym zadaniem, tym bardziej, że

na  rynku  nie  jesteśmy  przecież  jedynymi  i  konkurencja  także  chce  pozyskiwać  nowych

odbiorców. Aby dobrze rozpocząć proces poszukiwania nowych kupujących, trzeba przede

wszystkim określić grupę docelową, tzn. musimy wiedzieć komu chcemy sprzedawać swoje

usługi/produkty. 

Skierowanie  oferty  tylko  do  10  nowych  odbiorców  z  pewnością  nie  przyniesie

żadnych  efektów,  zwrócenie  się  nawet  do  100  osób,  może  zwiększyć  zainteresowanie

naszym produktem/usługą, ale nie przełoży się to wcale na liczbę zrealizowanych transakcji.

Dlatego warto pamiętać o bardzo ważnej  zasadzie:  trzeba założyć,  że na 100 złożonych

ofert, tylko 10 osób się nią zainteresuje, a tylko 1 kupi. 

Dlatego tak ważne jest, by rozpocząć sprzedaż od stworzenia bazy kontaktów, osób,

które  mogłyby  być  zainteresowane  naszymi  usługami.  Baza  musi  być  naprawdę  duża,

pamiętając o zasadzie, ile tak naprawdę osób w końcowym efekcie do nas przyjdzie coś

kupić. Taka baza nie będzie skupiać się na indywidualnych, potencjalnych klientach, raczej

na firmy, które mogłyby być zainteresowane współpracą z nami. 

Przykład:  sprzedajemy  szampon.  Do  naszych  potencjalnych  odbiorców  będą  w

takim układzie należeć na pewno:
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 hurtownie,

 sklepy wielobranżowe,

 drogerie.

Nie możemy jednak skupić się tylko na tych 3 gałęziach odbiorców, powinniśmy rozszerzyć

grono odbiorców, do których mogą przecież należeć:

 salony fryzjerskie,

 salony SPA, piękności,

 hotele, pensjonaty,

 zakłady produkcyjne, które muszą zapewnić środki czystości swoim pracownikom,

 domy opieki,

 szpitale.

Nie można zatem ograniczać się  jedynie do standardowych rozwiązań.  Trzeba poszerzać

grono odbiorców. 

Forma bazy

Opracowanie własnej  bazy kontaktów ułatwi poszukiwanie i  znajdowanie nowych

kontaktów. Baza powinna być użyteczna. Dodatkowo warto uwzględnić inne fakty, jak np.

utworzenie  takiej  formy  bazy,  byśmy  mogli  korzystać  np.  z  korespondencji  seryjnej.  Z

pewnością warto zostawiać jeszcze miejsce na dodatkowe adnotacje/uwagi dotyczące już

danego kontaktu,  terminy umówionych spotkań,  itp.  Trzeba pamiętać,  że  każdy kontakt

może  stać  się  naszym  klientem,  stąd  baza  kontaktów  może  stanowić  niejako  bazę

potencjalnych klientów. 

Stworzenie  dobrej  bazy  wyjściowej,  odpowiednie  ułożenie  danych  oraz  zawarcie

niezbędnych informacji  ułatwi nam poszukiwanie nowych klientów. Każda baza powinna
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zawierać poniższe niezbędne informacje, które oczywiście możemy dodatkowo uzupełniać

o inne dane:

a. imię  i  nazwisko/nazwa  firmy  –  w  zależności  od  tego,  jaką  bazę  chcemy  sobie

utworzyć, czy klientów indywidualnych czy biznesowych,

b. adres,

c. dane do kontaktu – telefon, mail, itp. 

Po  przeprowadzeniu  weryfikacji  danego  kontaktu  –  czyli  wykonanie  jednego  chociaż

telefonu, aby zorientować się, czy dana osoba/firma jest zaineresowana naszą ofertą lub

korzysta już z  podobnych usług – możemy uznać taki  kontakt,  za potencjalnego klienta.

Pozytywna weryfikacja równa się potencjalnemu klientowi. 

O czym warto jeszcze pamiętać:   

Po przeprowadzeniu weryfikacji kontaktu uzupełnij  w swojej bazie następujące dane:

 osoba odpowiedzialna/decyzyjna, czyli do kogo należy kierować ofertę,

 preferencje potencjalnego klienta dotyczące produktu, jakości, ceny, formy  terminu

płatności, ilości dostaw, itp.,

 od kogo w chwili obecnej pozyskują dany produkt – uzyskując tę informację mamy

możliwość  porównania,  dokonania  analizy  naszego  produktu  z  dotychczasowym

dostawą oraz przygotowanie korzystniejszej oferty. 

Osobowe źródła informacji i nie tylko...

Aby  utworzyć  taką  bazę,  musimy  zatem  pozyskiwać  kontakty  w  różny  możliwy

sposób  –  najlepiej  od  wszystkich  i  z  każdego  możliwego  źródła.  Im  więcej  mamy  już

znajomości,  tym więcej pozyskamy też kontaktów do potencjalnych odbiorców. Możemy

również  skorzystać  z  innych form,  jakimi  są  wyszukiwarki,  dostępne  bazy  w Internecie,

rozmawiać z obecnymi już klientami, wykorzystywać informacje z przetargów, prasy, itp. 
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Książki telefoniczne

Każdy kiedyś w domu miał książkę telefoniczną. W obecnych czasach mało kto o niej

pamięta. Mając odbiorców instytucjonalnych bardzo proste jest odnalezienie i uzyskanie ich

danych teleadresowych, ponieważ właściwie każdej firmie zależy na tym, by umieścić swoje

dane  w  takiej  książce  telefonicznej  –  obecnie  są  one  z  reguły  w  formie

elektronicznej/internetowej. 

Ta  opcja  jest  całkowicie  darmowa i  nieskomplikowana.  Warto  zatem skorzystać  z

takiej formy poszukiwania klientów, ponieważ:

 właśnie większość osób, które potrzebują dostawcy zaczynają poszukiwania właśnie

od książek telefonicznych,

 także nasi potencjalni dostawcy w taki właśnie sposób poszukują swoich klientów. 

Umieszczając swoje dane w Internecie warto pamiętać, że takie firmy jak Panorama Firm,

Ditel,  czy  Polskie  Książki  Telefoniczne  przygotowują  dane  teleadresowe  także  w

tradycyjnych formach – czyli w wersji papierowej czy na płycie. 

Najbardziej popularne strony internetowe z danymi teleadresowymi 

Panorama Firm 
Adres http://panoramafirm.pl/
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Yellow Pages
Adres http://www.yp.pl/

Rejestracja: http://www.yp.pl/accounts/signup/
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EUROPAGES - Europejska wyszukiwarka
Adres http://www.europages.pl/

Rejestracja http://promote-your-business.europages.com/PL/
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Polskie Książki Telefoniczne
Adres www.pkt.pl

Rejestracja https://www.pkt.pl./dodaj-aktualizuj-dane-firmy
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Baza
Strona http://www.baza-firm.com.pl/

Rejestracja https://www.baza-firm.com.pl/formularze/formsg/form.php
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Wyszukiwarki internetowe

Umieszczając swoje dane w elektronicznej/internetowej książce telefonicznej, nasze

dane  możemy  odnaleźć  w  różnych  przeglądarkach.  Te  same  wyszukiwarki  można

wykorzystać, by znaleźć potencjalnych klientów. 

Korzystając  z  nich  mamy  ułatwione  zadanie  w  odnalezieniu  potencjalnych

klientów, ponieważ to za ich pomocą,  w krótkim czasie przeszukiwane są strony,  aby

znaleźć jak najtrafniejsze odpowiedzi na wpisane przez nas hasło. 

Każda wyszukiwarka działa w określony sposób, biorąc od uwagę różne czynniki (jeśli

chcemy  dowiedzieć  się  na  ten  temat  czegoś  więcej,  warto  zainteresować  się  tematem

pozycjonowania stron):

 nazwę/tytuł strony,

 adres strony,

 domenę, 

 ilość/częstotliwość z jaką dane hasło/słowo kluczowe było wpisane. 

Jeśli chcemy dotrzeć do interesujących nas firm za pomocą wyszukiwarki, warto znaleźć

najpierw tę dla nas odpowiednią. Najczęściej korzysta się z:

a. www.google.pl,

b. www.yahoo.com,

c. www.wp.pl,

d. www.onet.pl.

Wystarczy  wpisać hasło,  słowo klucz,  które nas  interesuje  oraz prześledzić  wyniki,  jakie

otrzymamy.  Na  ich  podstawie  można  zbudować  swoją  bazę.  W  odnalezionych  przez

wyszukiwarkę stronach będą odnośniki do stron firm oraz do książki telefonicznej. 
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Korzystając   z  Internetu  i  możliwości,  jakie  nam  daje,  możemy  posłużyć  się  już

specjalistycznymi/branżowymi  wyszukiwarkami  lub  katalogami  stron  internetowych.  W

wielu przypadkach duże portale internetowe udostępniają i zamieszczają za darmo takie

informacje.  Wpisy  są  dostępne,  w  podobnym  zakresie,  jak  te  w  internetowej  książce

telefonicznej, ale widoczne będą jedynie firmy, które posiadają strony www. W branżowych

już katalogach wymóg ten nie jest konieczny. 

Poniżej znajdują się przykładowe katalogi:

OGÓLNE

a. http://katalog.wp.pl/?ticaid=1183b6
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b. http://katalog.onet.pl/

c. http://katalog.interia.pl./
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BRANŻOWE

d. http://www.kbf.pl/

e. http://www.szukamfirme.pl/baza-katalog-firm.html
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Internet stanowi jedno z największych źródeł poszukiwania nowych klientów. Oczywiście

można skorzystać z płatnych gotowych baz, ale trzeba mieć świadomość, że dane w niej

zawarte również należy zweryfikować. 

Klient z polecenia

Przeprowadzone  badania  potwierdzają,  że  jednym  z  najbardziej  skutecznych

narzędzi  promocji,  jakie wpływają na podjęte przez konsumentów decyzje,  jest  opinia i

informacja prywatna, tzw. marketing szeptany. Wystarczy zastanowić się przez chwilę, kiedy

sami coś kupiliśmy lub skorzystaliśmy z jakiś usług, które zostały na polecone przez bliskie

nam osoby. Wyjaśnienie tego zjawiska jest proste – bardziej ufamy swoim bliskim niż jakiejś

zasłyszanej reklamie. Wiedzę tę wykorzystują firmy kosmetyczne typu Avon. 

Oczywiście nie, jeśli nasz biznes nie wymaga tworzenia takiej sieci sprzedawców, nie

róbmy tego na siłę, ale z pewnością możemy przenieść na swój grunt tę zasadę działania.

Zadawaj  każdemu  swojemu  klientowi  pytanie:  A  może  zna  pan/pani  kogoś,  kto  byłby

zainteresowany tą ofertą?

Możemy w takim przypadku zaproponować jakieś profity/korzyści, jakie może ktoś

otrzymać,  jeśli  tylko  zachęci  kogoś  do  pojawienia  się  u  nas.  Jest  to  forma  „programu

lojalnościowego”. Klient, który korzysta już z twoich usług, zna ich jakość, może z czystym

sumieniem polecać je innym, którzy właśnie takiego typu usług poszukują. 

Dzięki takiemu układowi, ty możesz zyskać nowego klienta oraz budujesz i umacniasz

relacje już z tymi, których masz. Warto zastanowić się nad samą formą oferty, które zachęcą

do takiej współpracy, mogą to być rabaty, gratisy, jakieś upominki, itp. 
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Materiały prasowe, prasa branżowa

Czytając  gazety,  prasę  branżową  zwracaj  uwagę  na  różne  informacje  dotyczące

dużych  firm  –  zanotuj  sobie  nazwę,  by  sprawdzić  pozostałe  interesujące  cię  dane  w

Internecie.  Chcąc  rozpocząć  współpracę  z  partnerami  biznesowymi,  nie  warto  się  bać

działać. Jeśli oferujemy naprawdę dobre produkty powinniśmy próbować szukać odbiorców

w każdym możliwym środowisku. 

Ogłoszenia i przetargi

Potencjalnych  partnerów  biznesowych  (czyli  swoich  klientów)  możesz  także

poszukiwać poprzez przetargi czy serwisy ogłoszeniowe. Czytając ogłoszenia, zwracaj uwagę

na kontrahentów, z którymi możesz się skontaktować i nawiązać współpracę. 

Doskonałym źródłem są także biuletyny ogłaszające różnego rodzaju przetargi. Chcąc

brać udział w przetargach (oczywiście, jeśli spełniamy wymogi formalne) warto regularnie

sprawdzać  stronę  Biuletynu  Zamówień  Publicznych  –  przykład  wyszukiwarki

http://www.bzp.pl/

Na stronach tego typu możemy znaleźć nie tylko aktualne ogłoszenia o przetargach od

urzędów/instytucji/innych firm, ale także wyniki już rozstrzygniętych.
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W Internecie  dostępne  są  darmowe,  ale  także  płatne  serwisy,  które  zajmują  się

publikacją ogłoszeń przetargowych.  Nie zawsze w biuletynach publikowane są wszystkie

aktualne ogłoszenia. Ustawa o zamówieniach publicznych określa, jakie przetargi oraz jakie

instytucje muszą zamieszczać je w biuletynie. Istnieją firmy, które nie są też zobligowane do

ogłaszania ich zgodnie z ustawą, a mają taką możliwość. Warto, więc, jeśli chcemy w taki

sposób  pozyskiwać  kontrahentów,  skorzystać  z  usług  firm  zbierających  ogłoszenia,

przetestować je, czy w ogóle będą spełniać nasze wymogi.  

Przykładowe strony, na których znajdziemy ogłoszenia o przetargach:

 https://www.biznes-polska.pl/przetargi/
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 http://www.przetargi.egospodarka.pl/

 http://i-przetargi.com.pl/
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 http://e-przetargi.pl/

W JAKI SPOSÓB ZDOBYĆ KLIENTA?

Utworzenie  bazy  potencjalnych  klientów  jest  jedynie  początkiem  tego,  by  ich

pozyskać. Sprawdź jak przełożyła się liczba kontaktów na zyski, które osiągnąłeś. 

Przygotowanie rozmów handlowych jest  niezwykle istotne, warto je  mieć zaplanowane,

niezależnie  od  formy  naszego  biznesu  –  nie  jest  ważne  czy  prowadzimy  mały  sklepik

osiedlowy,  butik,  czy  firmę produkcyjną.  W każdym przypadku trzeba zadbać  o  to,  by

zaprezentować jak najlepiej swoje usługi, firmę i ofertę. 

Warto zadbać o:

 właściwą autoprezentację, 

 prawidłową organizację i przebieg spotkania,

 opanować sztukę negocjacji oraz poznać techniki sprzedaży. 
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Najważniejsze  aspekty,  na  które  trzeba  zwrócić  uwagę  prowadząc
rozmowę z klientem

Poniżej  wymienione  zostały  najistotniejsze  kwestie,  które  są  ważne  podczas

prowadzenia spotkania z klientami. Na nie warto zwracać uwagę, a należą do nich:

 motywy – jakimi kieruje się osoba dokonująca zakupu,

 cechy osobowości klienta,

 styl poznawczy, jaki klient preferuje (zmysły),

 metaprogramy,

 dopasowanie,

 sposób w jaki z nami rozmawia, ton rozmowy,

 doświadczenie, jakie ma nasz klient, czym się np. interesuje.

Motywy 

Są powodami, dla których człowiek decyduje się podjąć jakieś działanie lub wręcz

przeciwnie, nic nie zrobić. Motywy można zróżnicować na:

 racjonalne,

 emocjonalne  (są  oczywiście  bardzo  ważne  i  nie  oznacza,  że  są  nieracjonalne).

Właściwie  mają  większą  siłę  i  moc,  a  każda  próba  zwalczenia  emocjonalnych

motywów może zakończyć się niepowodzeniem. Sami niejednokrotnie decydując się

na jakiś zakup, zwracamy uwagę, na to, czy coś nam się w ogóle podoba, bardzo

często zapominając przy tym o samej jakości produktu. 

Poznaj motywy swojego klienta, by odnieść sukces w sprzedaży. Jeśli w trakcie rozmowy

okaże  się,  że  masz  również  inne  racjonalne argumenty,  które  mogą przekonać  twojego

rozmówcę, możesz je przedstawić. Warto jednak pamiętać o tym, żeby jednak nie skupiać

się na nich aż tak bardzo, priorytetem powinny być motywy klienta. Dla przykładu: klient
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ceni szybki zysk, nie warto w takim układzie skupiać się np. na prestiżu, jaki klient zyska,

dokonując zakupu danego produktu. 

Najczęstsze motywy, jakimi kierują się klienci, dokonując zakupów

Do najpopularniejszych motywów zakupów możemy zaliczyć:

f. zysk 

Kontrahent  kierujący  się  tym  motywem  będzie:  stosował  wysokie  marże

jednostkowe, oczekiwał dosyć długich motywów płatności  od dostawcy, przeliczał

wszystko  na  pieniądze:  stąd  istotne  będą  dla  niego  ewentualne  przesunięcia

terminów dostaw, konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników, itp. 

Sposób przygotowania się do rozmowy z klientem kierującym się motywem zysku:

 stosuj ten sam przelicznik, co twój klient,

 mów o korzyściach,

 mów o zyskach.

g. obrót

Najważniejsze dla takiego klienta będzie ilość sprzedanych produktów, w tym celu

będzie  stosował  niskie  marże,  będzie  zwracał  bardzo  dużą  uwagę  na  promocje,

rabaty, wszelkie możliwości, jak najtańszego zakupu dużej ilości produktów. 

Sposób przygotowania się do rozmowy z klientem kierującym się motywem obrotu:

 dla takiego klienta miej przygotowaną ofertę specjalną,

 zachęcaj do większych zakupów udzielając rabatów,

 rozpoczynaj od dosyć wysokiej ceny wyjściowej, po to by zaoferować klientowi, taką,

jaka  go  interesuje,  tylko  pod  warunkiem  dokonania  zakupu   o  określonej  liczbie,

dzięki temu każda ze stron będzie zadowolona,

 ważne jest, by cena za zakup większej ilości towarów była faktycznie niższa od tej,

która zostałaby ustalona w przypadku zakupu pojedynczego produktu – oczywiście
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mając  na  uwadze  wszelkie  koszty,  cena  nie  może  być  też  zaniżona,  by  nie  być

stratnym. 

h. bezpieczeństwo

Klient, który zorientowany jest na bezpieczeństwo, będzie musiał mieć pewność, że

produkty, które są mu oferowane posiadają wszelkie atesty, są przetestowane, czy

mają odpowiednio długą ważność. 

Sposób przygotowania się do rozmowy z klientem kierującym się motywem obrotu:

 najważniejsze jest właściwe przygotowanie do rozmowy,

 warto zadbać o to, by mieć wszelkie dokumenty dotyczące produktu, na wypadek,

gdyby klient chciał uzyskać szczegółowe informacje. 

i. wygoda

Klient, dla którego priorytetem jest wygoda będzie oczekiwał z naszej strony troski o

zamówienie,  dopilnowanie wszystkiego, tak by,  on o nic nie musiał  się  martwić i

niczym właściwie zajmować. Po naszej stronie będzie leżało dbanie o dostarczenie

towaru, pilnowanie terminów dostaw, stanu magazynów klienta, itp. 

Sposób przygotowania się do rozmowy z klientem kierującym się motywem wygody:

 zadbaj o szczególny standard obsługi,

 zastosowanie wyższej ceny jest w tym przypadku możliwe, ponieważ wzrost jakości

obsługi (ponad przyjęty standard) może wiązać się ze wzrostem ceny,

 możliwe jest zastosowanie także  konkurencyjnych cen – dzięki temu nasza oferta

staje się wyróżniającą na tle konkurencji, ponieważ wiąże ze sobą jakość produktu

oraz najwyższy standard obsługi. 

j. duma
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Klient, dla którego ważna jest duma, będzie podkreślał prestiż swojej firmy. Możemy

także  usłyszeć,  że  współpracując  z  takim  kontrahentem  powinniśmy  czuć  się

wyjątkowo, ponieważ zostaliśmy niejako wyróżnieni. 

Sposób przygotowania się do rozmowy z klientem kierującym się motywem dumy:

a. zwracaj uwagę, jak ważne i istotne  jest dla nas pozyskanie jego zamówienia,

b. proś takiego klienta o wystawienie referencji,

c. zaznacz, że osoba, która będzie zajmowała się obsługą jego zamówienia, kontaktami z

nim, została specjalnie do tego wybrana. 

k. współzawodnictwo

Jeśli  dla  klienta  liczy  się  motyw  współzawodnictwa  będzie  on  oczekiwał  oferty

specjalnie dla niego przygotowanej, takiej, której u nikogo innego by nie otrzymał,

ani też żaden inny klient jej nie dostanie. 

Sposób  przygotowania  się  do  rozmowy  z  klientem  kierującym  się  motywem

współzawodnictwa:

 oferta, jaką przedstawimy musi być przygotowane indywidualnie dla tego klienta i

być przeznaczona wyłącznie dla niego,

 warto zaoferować np.  niższą ceną, wyłączność na dany produkt, wydłużyć termin

płatności, itp. 

l. ciekawość

Kierując się takim motywem nasz klient będzie oczekiwał od nas uzyskać ciekawe

informacje na temat danych produktów, nowości, jakie pojawią się w naszej ofercie.

Sposób przygotowania się do rozmowy z klientem kierującym się motywem ciekawości:

 istotną kwestią jest zadbanie o to, by klienta na bieżąco informować o tym, co się

zmieniło w naszej ofercie, jakie pojawiły się nowości na rynku, 
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 przedstawiać  ofertę  z  nowymi  produktami,  jakie  mogą  zainteresować  naszego

klienta. 

Dziękujemy za udział w szkoleniu.

Zakończenie.

To  „już”  koniec.  Na  łamach  niniejszego  kursu  zawarliśmy  sporą  dawkę  wiedzy,  która

pozwoli  Ci  odnaleźć  się  w tak  wymagającej  dziedzinie,  jaką  reklama.  Kurs będzie  dla  Ciebie

solidną bazą do dalszego rozwijania  Twoich zainteresowań i  zdobywania nowych umiejętności.

Jesteśmy  przekonani,  że  kompetencje  i  kwalifikacje  uzyskane  przez  Ciebie  dzięki  ukończeniu

naszego kursu, pomogą Ci w spełnieniu Twoich zawodowych i biznesowych aspiracji.

W zależności  od  obranego przez  Ciebie  kierunku,  w jakim postanowisz  rozwijać  swoją

karierę, nasza firma jest gotowa, by wspierać Twoje działania – szkoleniowe oraz marketingowe.

Aby zapoznać się z aktualną ofertą i  propozycjami,  jakie dla Ciebie przygotowaliśmy,  odwiedź

naszą  stronę  internetową:  kar-group.elk.pl.  Chcesz  być

na bieżąco?  Zapraszamy Cię do śledzenia naszego firmowego profilu na facebook’u. 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Zapraszamy Państwa do podnoszenia kwalifikacji na innych kursach w Kar-Group

Zakres szkoleń

42

https://web.facebook.com/kar.group.elk/


Skuteczne pozyskiwanie klientów

1. szkolenia-kargroup.elk.pl – szkolenia sportowe

2. szkolenia-kargroup.eu – szkolenia doszkalające

3. kursy-edu.net.pl – szkolenia rozwojowo-zawodowe

Firma Szkoleniowa Kar-Group jest instytucją szkoleniową, która widnieje w Rejestrze Instytucji 

Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.28/00102/2015*.

Szkolenia respektowane są w Urzędach Pracy. Odbyty kurs pomaga przy zakładaniu 

własnej działalności gospodarczej i składaniu wniosku o dofinansowanie z UP. 
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