JAK WYKORZYSTAĆ
KRYZYS
W ROZWOJU
WŁASNEJ FIRMY
SEB WALIGÓRSKI

SEB WALIGÓRSKI

STRONA | 02

CZEŚĆ!
MAM NA IMIĘ
SEBASTIAN!
Dla wielu po prostu Seb. Od zawsze zainteresowany
technologią i marketingiem. Odkrywam u ludzi talenty
i potrafię zawrócić niejednej... firmie w Internecie.
Realizuje program "Rewolucje Marki"
W wieku 17 lat pracowałem już jako Junior Project
Manager w małej lublińskiej agencji. Odkąd ukończyłem
18 lat, moje życie zmieniło się 180 stopni. Byłem
“Dorosłym”, i nadal naiwnym człowiekiem. W swoje
pierwsze wolne wakacje zwiedziłem Europę, a następie
wyjechałem do Hiszpanii, gdzie nauczyłem się
hiszpańskiego w 2 miesiące. Fajnie, co? Dalej już z górki,
Studia w Wielkiej Brytanii oraz pierwsza firma w wieku
niecałych 20 lat. Zdecydowałem się na założenie od razu
Spółkę z.o.o. , a już w pierwszym tygodniu podpisałem
kontrakt na £3000. Będąc jeszcze tzw. " no name ". Mam
na koncie kilka nieudanych firm, które nie zarobiły nawet
funta, a także własny polsko-hiszpański Bar - Hmm... Też
się dziwię! Okazuje się, że można wyciągać z moich
błędów wiele wniosków.
Dalej się spełniałem i otrzymałem stanowisko
w londyńskiej firmie jako Digital Manager. Zarządzałem
wszystkim, co było związane z tworzeniem marki,
i kampanii reklamowych online. Po niecałych 2 latach
zrozumiałem, że jestem tym typem człowieka, który nie

DZIŚ JEST TWÓJ

DZIEŃ

może mieć nad sobą żadnego szefa. Nawet jeżeli
miejsce, w którym pracowałem było moim marzeniem.
Takie miejsce w stylu Google. Odszedłem. Kolejne lata
spędziłem na podróżach po świecie. Odwiedziłem
Amerykę Południową i Północną, prawie wszystkie kraje
Europy, i sporą część Azji.
SEBWALIGORSKI.PL
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WPROWADZENIE
Specjalizuje się w firmach cyfrowych,
czyli takich, które swoje działania mają
Czas kryzysu, to okres, w którym

w większości online: sklepy

musisz się bardzo skupić, i przestać

internetowe, firmy sprzedające swoje

myśleć o cudownych wzrostach ze

produkty, bądź usługi za

snów. To okres, w którym musisz się

pośrednictwem internetu.

zastanowić, jak to przetrwać, i dożyć
do następnego miesiąca. Wiele osób,

Praktycznie każdy biznes może

z którymi prowadzę konsultacje na

zarabiać więcej i się rozwijać, jeśli w

pytanie " jaki masz teraz plan ?" -

odpowiedni sposób zaimplementuje

odpowiadają - uciec z kraju,

swoją strategię rozwoju online. Mam

i o wszystkim zapomnieć, lub

nadzieję, że również i Ty będziesz

zakopać głowę w piach… Nie mam

mógł, bądź mogła wykorzystać ten

planu!

trudniejszy okres, aby pomyśleć,
zaplanować, i wdrożyć swój plan B.

To, że przez jakiś okres jest dobrze,
nie znaczy, że zawsze tak będzie.

W tym ebooku przeprowadzę Cię krok

Nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie

po kroku przez wszystkie etapy tak,

gorszy okres, kiedy będziemy

aby na końcu mieć czysty plan

zmuszeni zacisnąć pasa. Wtedy

działania na najbliższe miesiące. Zdaję

warto już być przygotowanym na

sobie sprawę, że być może jesteś już

różne okoliczności, jednak jak wiemy,

na etapie, gdzie większość z tych

gdy jest dobrze, to zwyczajnie o tym

punktów już przerabiałeś. Nie mogę

nie myślimy.

ich jednak wykluczyć, gdyż jest to
droga od A do Z. W takim przypadku
zwyczajnie pomiń te etapy, i
kontynuuj z następnym.
To jak? Zaczynamy?
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KROK 1:
WRACAMY DO TABLICY
Sytuacja się zmieniła. Cokolwiek było Twoim planem, pewnie już nim nie jest...
Dlatego, pierwszym i najważniejszym etapem jest analiza. Analiza obecnej
sytuacji na rynku, jak i Twojej firmy, jeśli nigdy tego nie zrobiłeś/zrobiłaś.
Analiza SWOT pozwala na zrozumienie własnego biznesu i sytuacji wokół niego.
Wiele osób po kilku latach prowadzenie firmy siedzi nad tym zadaniem kilka
godzin.
Spędź nad tym zadaniem tyle czasu, ile potrzebujesz. Na pewno znajdziesz po
kilka punktów wewnątrz każdej z tych sekcji.

Pozytywne

Negatywne

Wewnętrzne
(cechy organizacji)

Mocne strony

Słabe strony

Zewnętrzne
(cechy otoczenia)

Gdy już to zrobisz, możemy przejść do następnego zadania.

Szanse

Zagrożenia
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KROK 2:
USTALAMY CELE
Jak już wspomniałem, sytuacja się zmieniła, więc Twoje cele również. Zapomnij
o tym co było. Zaczynamy planowanie od zera w obecnej sytuacji i realiach.
Najważniejsze to być dalej optymistą, ale z dużą dozą realizmu i dystansu, gdyż
nie wiemy jak ta sytuacja dalej się potoczy. Przy ustalaniu celów, miej na uwadze
metodologię SMART- wyjaśniona poniżej.
W tym zadaniu ustalimy cele na 3, 6 i 12 miesięcy. Postaraj się ustalić 3 ważne
dla Ciebie cele biznesowe. Warto, aby każdy cel był powiązany z danym
działaniem, np; Zwiększenie sprzedaży, zwiększenie rozpoznawalności online,
zwiększenie ilości asortymentu, poprawienie jakości itp.

S
Skonkretyzowany (ang. Specific)

M
Mierzalny (ang. Measurable)

Poziom I

Poziom II

3

6

miesiące

miesięcy

Poziom III

12
miesięcy

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

A

Osiągalny (ang. Achievable)

R
Istotny (ang. Relevant)

T
Określony w czasie (ang. Timebound)
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KROK 3:
MASZ JAKIŚ PROBLEM???
Często te pytania padają na
blokowiskach, zadawane przez typowego
Sebę… ze spojrzeniem “ spod byka”. Boimy
się odpowiedzieć, gdyż boimy się
konsekwencji.
Podobnie jest w innych dziedzinach.
Więc ja Typowy Seba, często pytam
swoich klientów : “Masz jakiś problem?!”
Wiele z nich odpowiada na to pytanie: “nie
zarabiam” ... albo “zarabiam za mało”...
Warto zdać sobie sprawę, że brak
zarobków, lub za małe zarobki to tylko
efekt, rezultat złych decyzji, lub ich brak.
Problemem może być nierozumienie
potrzeb klienta, nierozumienie, jak działa
dana strategia marketingu, albo jak
przekonać do sprzedaży klienta.
Dlatego zadaj sobie te pytanie: Masz jakiś
problem?
Będzie to podstawą do dalszego
działania, i rozwiązywania tego problemu.
SEBWALIGORSKI.PL
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KROK 4:
PRZEŁĄCZAMY SIĘ W TRYB
ONLINE
Ważnym zagadnieniem jest cyfryzacja Twojego biznesu.
Niekoniecznie tylko ze względu na to jaka panuje obecnie sytuacja, ale także ze
względów na odkrywanie nowych możliwości, i zwiększenia profitów, ze
względu na łatwiejszą skalowalność operacji.
Tryb online, i samolotowy, to jak z życia wiemy dwa przeciwne określenia.
Online ≠ Tryb samolotowy.
Tryb samolotowy to odłączenie się od sieci prawda? Jednak w tym kontekście
tryb samolotowy dla mnie tyczy się mobilności, i jest to zagadnienie bardzo
powiązane z trybem online.
Mój biznes jest zarówno w trybie online, jak i trybie samolotowym. Mogę go
zabrać wszędzie! Mieści się w walizce, i zabrać go mogę na Bali lub Malediwy,
jeśli tylko będę chciał. Nie każdy biznes jest w trybie samolotowym, jednak
PRAWIE KAŻDY może być w trybie online - nawet te u których “ PONOĆ ” się nie
da...
Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na przejście
online. Nie wszystkie firmy będą w stanie odnaleźć się w nowej cyfrowej
rzeczywistości. Nie zapominajmy jednak, jak duży wpływ ma Świat online na
realną sprzedaż offline.
Praktycznie wszyscy używamy internetu każdego dnia. Reklamy pojawiają się
nam wszędzie. Dla wielu z moich klientów, którzy oferują usługi, bądź sprzedaż
offline, w pierwszej kolejności ustawiam reklamy online- głównie na Facebook i
Google. Nie wyobrażam sobie prowadzenia jakiejkolwiek działalności skupionej
na konsumentach, która nie istnieje w sieci.
SEBWALIGORSKI.PL
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Weźmy na to trudny przykład: fryzjer, bądź
kosmetyczka…
Trudno obciąć komuś włosy przez internet.
Trudno komuś wymalować paznokcie
przez Internet…
Jednak internet może znacząco zwiększyć
Twoją sprzedaż. Możesz sprawić, by Twoja
firma była widoczna w wyszukiwarce
Google oraz na Mapach Google.
Możesz mieć też stronę internetową, na
której pokażesz swoje portfolio, i ceny za
usługi. Dodatkowe informacje, lub też
system do rezerwacji wizyt w Twoim
salonie, z przypomnieniami o zbliżających
się wizytach? Żaden problem!
Możesz również wprowadzić odgórne
płatności za rezerwację wizyt, a nawet
stworzyć własny sklep z produktami do
pielęgnacji włosów.
Jednak co zrobić kiedy właściciel jest
zmuszony zamknąć swój salon? Co wtedy?
O tym w następnym kroku.
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KROK 5:
"PIVOTING" - NIE MOŻESZ BYĆ
ONLINE? A MOŻE JEDNAK?
Jak pisałem powyżej, ciężko dostarczyć
wiele usług przez Internet, np. ściąć włosy.
Są jednak sposoby na uratowanie siebie z
tak trudnej sytuacji. W końcu ostatnie
czego chcemy to “Plajta”, i zamknięcie
biznesu.
Trzymając się przykładu fryzjerstwa zakładamy, że masz już bardzo duże
doświadczenie w tym temacie, i grupę
stałych klientów. Jednym z możliwości
dalszej pracy może być sprzedaż
produktów do pielęgnacji włosów, czyli
otworzenie własnego sklepu e-commerce.
Jest to nadal w tym samym sektorze, masz
bazę klientów, którzy Ci ufają, i
prawdopodobnie kupią od Ciebie te
produkty.
Kolejną możliwością jest stworzenie kursu
online lub nawet lekcji na żywo jak obcinać
włosy. Powiesz, ale jak?!
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Zdziwiłbyś/zdziwiłabyś się, co można znaleźć w internecie… Jeden z
najciekawszych, sprzedanych w dziesiątkach tysięcy kurs, jaki widziałem, to
kurs CAŁOWANIA… Tak- dość fizyczna "praca", a jednak można jej nauczyć
online.
Innym przykładem mimo, że dość nowym jest Pani, która oferowała terapie
dziecięce. Ciężko jest taką terapię przeprowadzić z dzieckiem online. Doszliśmy
do wniosku, że jest to niemożliwe. Włączanie w to rodzica, również nie było
efektowne.
Jednak jest rozwiązanie również takiej sytuacji. Terapeutka mogła równie
dobrze uczyć RODZICA każdego ćwiczenia, i zajęcia jakie wykonuje się z
dzieckiem, aby ten później odtwarzał je ze swoim dzieckiem. Wydaje się
prostsze?
Nie od razu trzeba ukończyć studia psychologiczne/pedagogiczne, aby
przeprowadzić terapię rozwojową swojemu dziecku. Wprawiony terapeuta
może uczyć rodzica krok po kroku, jak zająć się tym zagadnieniem.
Kolejnym przykładem, jest moja klientka z Wielkiej Brytanii, która we
współpracy z rządem brytyjskim wprowadziła program rozwoju nastolatków,
aby ci wiedzieli po ukończeniu naszego odpowiednika gimnazjum, w jakim
kierunku chcą rozwijać swoją karierę. Organizowanie wielkich konferencji dla
nastolatków okazało się kompletną stratą czasu i pieniędzy!
Było też mało skalowalnym rozwiązaniem, ponieważ tylko mała grupa ludzi była
autoryzowana, aby takie konferencje w imieniu rządu brytyjskiego
przeprowadzić. Dość obszerna analiza sytuacji i kilka tygodni później mieliśmy
rozwiązanie.
Kurs online DLA RODZICA dziecka, aby ten, nie w jeden dzień, ale przez długie
miesiące pomagał swojemu nastolatkowi obrać odpowiednią drogę w jego
karierze.
SEBWALIGORSKI.PL
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Nie minęło dużo czasu, a program dostał
gigantyczne dofinansowanie od rządu
Wielkiej Brytanii i nasz pomysł pojawił się
w dziesiątkach tamtejszych szkół w KILKA
MIESIĘCY.
W momencie pisania tego ebooka, okazało
się, że obecna sytuacja kwarantanny
i zamknięcia szkół spowodowała, że nasz
projekt zostanie publicznie i ZA DARMO
oddany online na Facebook'u setkom
tysięcy rodzicom i nastolatkom. Za
wszystko zapłaci rząd brytyjski... To jak?
Ufasz mi?
W sytuacjach kryzysowych, warto
przemyśleć każdy pomysł jaki leży na
stole, nawet te najbardziej szalone.
Innym przykładem, np dla fotografów,
którym wielu klientów nagle zrezygnowało
z sesji, ze względu na obecną sytuację,
poleciłbym stworzenie paczek do edycji w
Lightroom (program do obróbki zdjęć), lub
stworzenie ebooka dla osób, które pragną
zostać dobrym fotografem. Właściwie
zrobić tzw. Pivoting i stać się mentorem
tych osób.
Najważniejsza we wszystkim jest
społeczność - o której porozmawiamy
troszkę później.
SEBWALIGORSKI.PL
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KROK 6:
CZY TWOJA MARKA JEST
SOLIDNA I AUTENTYCZNA?
Dochodzimy teraz do sedna całego zamieszania. Jeśli Twoja marka ONLINE jest
silna, i masz społeczność, to masz dużo większe szanse na przetrwanie. Nie ma
nic silniejszego, od wsparcia Twoich wiernych klientów. Dlatego od początku
mojej kariery zajmowałem się budowaniem marek i społeczności dla moim
klientów. Droga do sukcesu, którym jest silna społeczność, składa się z kilku
składowych.
"Wygląd"
Poprzez wygląd, mam na myśli system identyfikacji wizualnej, lub po prostu
identyfikacja wizualna marki. Są to części graficzne, które identyfikują Twoją
firmę w tłumie. Może to być logo, kolory lub czcionka.
Do systemu identyfikacji ( niewizualnej ) wchodzą także melodie, dźwięki, całe
piosenki, głosy, i hasła. Np. “Zawsze Coca-Cola” - prawda, że w mózgu sobie to
zaśpiewałaś/łeś? Podobnym przykładem jest firma Intel - tworząca procesory
do komputerów, i ich charakterystyczny dźwięk. Tym tum tam, ciężko przelać to
na papier…
W wyglądzie chodzi przede wszystkim o połączenie pewnych elementów, i
kolorów z Twoja marką. Tak, jak na przykład ma firma Nike- mają swój symbol i
zawsze czarne, białe, lub pomarańczowe logo. Lub wspomniana już Coca Cola biały napis na czerwonym tle, niezmienny od dziesięcioleci.
Dlatego stwórz własne logo, i wybierz najlepiej jeden, lub dwa kolory, z którymi
chcesz identyfikować swoją markę. Posługuj się tymi materiałami we wszystkim
co robisz, tj. grafiki na social media, e-maile, strona internetowa, i inne.
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Story
Każdy z nas ma swoja historię.
Jaka jest Twoja? Jak zaczynałaś/łeś? W
domu? W garażu? Z 400 zł w kieszeni, a
może od razu wrzuciłeś milion?
Może tak jak ja, jest to Twój N-ty biznes, a
pierwszych kilka nie wypaliło, ale dużo się
nauczyłaś/łeś?
Nie wstydź się tego! Pokaż swoja ścieżkę
rozwoju.
Historie (stories) sprzedają się jak mało co
i pozwalają się z Tobą utożsamić.
Pokazujesz w niej ludzką cześć swojego
biznesu i fakt, że to nie jest sukces z dnia
na dzień.
Każda firma ma swoją historię.
Wiele wielkich potentatów na rynku
zaczynało w garażu… np. Google, Apple lub
Facebook w akademiku. Napisz swoja
historię.
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Komunikacja
Pamiętaj, aby Twoja komunikacja
odpowiadała danemu kanałowi, ale
jednocześnie była spójna.
Wypracuj swój własny autentyczny styl i
się go trzymaj.
Jednak pamiętaj, że te same wpisy nie
zadziałają równie dobrze na Facebook, i
Instagram, czy Linkedin.
Każda platforma ma osobna grupę
docelową i musisz o tym pamiętać.
Dopasuj swój kontent do każdej z nich,
jednak nie zapominaj o utrzymaniu
własnego stylu.
Wielu z nas stara się być kimś kim nie
jesteśmy. Samemu zdarzało mi się
zgrywać "ważniaka", jednak na dłuższą
metę tylko
i wyłącznie autentyczność wygra.
Przede wszystkim dlatego, że zgrywanie
kogoś kim nie jesteś będzie coraz
trudniejsze i dojdzie do momentu gdzie się
tym zwyczajnie zmęczysz i nie będziesz
chciał/chciała kontynuować takiego
sposobu... komunikacji.
SEBWALIGORSKI.PL
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Połącz się z ludźmi, mają na to czas. W dobie kryzysu wiele ludzi jest online.
Najpiękniejszy przykład, jaki mogę obecnie podać to marka PROPS i Joanna
Gacek-Sroka, wraz z którą ją prowadzę.
Odkryliśmy, że nikt nie jest w stanie prowadzić tak autentycznie mediów
społecznościowych w PROPS, tak jak właśnie Asia!
Razem wytworzyliśmy swój bardzo autentyczny i spontaniczny styl komunikacji,
co w dodatku z bardzo pozytywnym odzewem naszej społeczności, daje
niesamowite zasięgi, a dopiero co się rozkręcamy!
Aby do tego dojść musisz jednak przebyć długą drogę.
1. Wyszukaj optymalne godziny dla swoich publikacji. W większości są to
godziny: 7-8 rano i 18-20 wieczorem.
2. Znajdź optymalną ilość postów na dzień. Nam zdarza się publikować nawet 45 razy dziennie! Aczkolwiek widzimy, że najlepiej mają się dni z 3 postami.
3. Twoja społeczność zawsze na pierwszym miejscu. Dziękuj im za to, że są.
Organizuj im konkursy, angażuj, pytaj, rób ankiety, nagradzaj za aktywność,
motywuj do udostępniania i dzielenia się nowinami o Twojej firmie. Poznaj ich na
tyle, że będa dla Ciebie jak przyjaciele.
W PROPS doszliśmy do momentu w którym organizujemy spotkania z naszymi
ambasadorami, czyli osobami bardzo zaangażowanymi w rozwój firmy. Znamy
się teraz osobiście i mamy nawet sekretną grupę, w której rozmawiamy… o
wszystkim. Jak grupa przyjaciół. Jak to piszę, Michał, jeden z Ambasadorów
wysłał mi właśnie przepis na pyszne bułeczki belgijskie. Fajnie nie?! Takiego
poziomu społeczności
i Tobie życzę!
SEBWALIGORSKI.PL
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Społeczność
Powtarzam się. Społeczność jest kluczem!
Stwórz własną grupę na Facebook i oferuj
w niej większe zniżki, info insiderskie,
konkursy, licytacje (tak),
Budowanie swojej społeczności zacznij od
swoich najbliższych i znajomych. Ważnym
jest, aby byli świadomi ile to dla Ciebie
znaczy i jak bardzo jesteś im wdzięczny/na
za ich wsparcie.
Jeśli oferujesz usługi to np. oferuj dużą
dozę swojej wiedzy za darmo, ale tylko
w grupie.
Zaoferuj fajnego ebooka, lub zniżkę na
swoje usługi jako nagroda za dołączenie.
Lub tak jak my w PROPS: oferujemy zniżkę
10%, cotygodniowe licytacje naszych
produktów, mega konkursy, wyprzedaże
tylko dla członków grup, i przede
wszystkim wsparcie i chwalenie się swoimi
nowymi zakupami w naszym sklepie.
Nikt bardziej nie przekona do zakupu, jak
inny zadowolony klient! Obecnie nasza
grupa ma ponad 1500 członków i lwia
część jest bardzo zaangażowana każdego
dnia!
SEBWALIGORSKI.PL
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Współpracuj - wspólne akcje z innymi firmami.
"W kupie raźniej!"
A tym bardziej, jeśli chodzi o biznes. Istnieją tysiące firm w Polsce. Wiele z nich
jest twojego rozmiaru, które z chęcią podejmą współpracę. Wiele firm nie bierze
tego pod uwagę, jak fajnie można “zamienić się społecznością”, i jakie to proste
rozwiązanie.
Na start możecie stworzyć prosty konkurs, gdzie do wygrania są
produkty/usługi obu firm. Razem go opublikujcie na obu stronach firmowych na
facebook, a następnie wymogiem może być śledzenie tej drugiej.
Po prostu WIN-WIN! Obydwie firmy mają większy zasięg u tej drugiej.
Oczywiście trzeba dobrze wybrać firmę, z którymi się współpracuje.
Nie możesz jako fryzjer współpracować z zakładem mięsnym… Nie styka się…
Ale jeśli jesteś fryzjerem, to współpracuj z lokalną firmą, która tworzy kosmetyki
roślinne, bądź piękną biżuterię. Pasuje idealnie!
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KROK 7:
BEZ MARKETINGU I SPRZEDAŻY
ZAMYKAMY W 3...2...1...
"Marketing" to takie piękne słowo. Mogłoby w sumie oznaczać wszystko.
Idziemy do "biedry" patrzysz na ceny i mówisz "ale promocja, dobry marketing".
Jedziesz samochodem i widzisz duży bilboard na bloku i mówisz "Ci to mają
marketing"...
Tak naprawdę wszystko co opisałem w kroku 6, czyli budowanie solidnej
i autentycznej marki to również jest marketing. Wszystko wpływa na to jak cię
postrzegają, wpływa na Twój zasięg i odkrywanie przez nowych potencjalnych
klientów i ostatecznie... wpływa to na sprzedaż.
Jednak w obecnej sytuacji, ten marketing nieco się zmienia... Nie możemy
działać tak jak wcześniej. Na wiele rzeczy nie będzie czasu ani pieniędzy...
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Dlatego skup się na mniejszej ilości produktów. Teraz nie czas na wyszukiwanie
nowych bestsellerów, nie czas na eksperymenty, chyba, że miałaś/eś już je
zaplanowane i są gotowe do sprzedaży- w takim przypadku postaraj się
przyspieszyć ich wprowadzenie, aby zgromadzić jak najwięcej gotówki, nim
sytuacja się możliwie pogorszy.
Ludzie niechętnie podejdą do nowości w obliczu kryzysu. Przeanalizuj te
produkty
i usługi, które sprzedają się najlepiej, i na nich skup swój wysiłek sprzedażowy
przez najbliższe tygodnie a być może nawet miesiące.
Stwórz promocje przy wyższych progach zakupów, sprzedawaj karty
podarunkowe. Najlepiej zrobić promocje w stylu kup 2, a trzeci otrzymasz gratis.
Kup jeden, a drugi 50% taniej, po to aby zwiększyć sprzedaż.
Bądź jednocześnie oszczędna/ny w swoich wydatkach, chyba, że bierzemy pod
uwagę wydatki, które mają na celu jeszcze większe zwiększenie sprzedaży, np.
reklamy na Facebook lub Google.
W PROPS często robimy promocje, które dają spory gratis przy zakupach
powyżej 200pln i 300pln. Daje to niesamowite efekty.
Pamiętaj również o teorii Pareta 80/20. W tym przypadku zależność jest taka, że
80% sprzedaży będzie generowana poprzez 20% produktów. Skup się na nich!
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Aby wiedzieć jak sprzedawać musisz
zrozumieć swoich klientów i swoją
społeczność.
Kim są? Ile zarabiają? Są z dużych, czy
małych miast? Co jest dla nich
najważniejsze? Jakość, styl, obsługa, cena?
Tylko wtedy będziesz w stanie dopasować
swoją ofertę do wymagań klienta
i zaoferować produkt, któremu nie będą
w stanie się oprzeć, nawet w trudniejszych
czasach. Ważnym jest branie pod uwagę,
że większość Twoich klientów dostanie
wypłaty, albo ostatniego dnia miesiąca,
pierwszego dnia miesiąca, bądź 10 tego
dnia miesiąca.
Na te dni zaplanuj najważniejsze promocje,
aby zwiększyć swoje wyniki finansowe.
Warto zaznaczyć w tym punkcie, że czego
być nie oferowała to, zawsze warto na
początku dać! Daj wartość. Sprzedajesz
jakiś produkt kosmetyczny?
Może najpierw edukuj dlaczego warto
dbać o skórę, bądź inną część ciała - na
starcie nie sprzedawaj, ale lokuj swoje
produkty.
Sprzedaż przyjdzie w odpowiednim
momencie, kiedy klient będzie na to
gotowy.
SEBWALIGORSKI.PL
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Przy sprzedaży zawsze pamiętaj
o zachowaniu proporcji komunikacji do
sprzedaży. Niech nie dojdzie do sytuacji,
gdzie każdy z Twoich postów jest
nastawiony na sprzedaż. Każdy e-mail jest
nastawiony na pokazanie oferty. Ludzie się
szybko zniechęcą, i odejdą - być może
nigdy nie wracając. Skup się na delikatnym
sprzedawaniu, i raz lub dwa razy w
miesiącu zrób dzień nastawiony na mega
agresywną sprzedaż. Najlepiej w dniu
wypłat - wtedy latwiej sie wydaje pieniądze.
Jeśli zbudujesz markę i społeczność
w odpowiedni sposób, często wcale nie
będziesz musiała sprzedawać, bo marka to
obietnica jakości, i klienci sami do Ciebie
będą przychodzić, chociażby z
polecenia. To samo tyczy się reklam, o
których mowa poniżej. Większość Twoich
reklam powinna być nastawiona na
pokazanie produktów i połączenie się z
potencjalnym klientem. Często, jeśli akurat
nie masz super wyprzedaży, i oferty, do tej
sprzedaży może dojść kilka, bądż
kilkanascie dni później- być może nawet
miesięcy.
Z doświadczenia w polskim ecommerce
PROPS , wiem, że wielu klientów
przekonywało się do zakupu dopiero
wtedy, kiedy widzieli posty wychwalające
nasze produkty na naszej grupie
Ambasadorów - wrzucane dobrowolnie!
SEBWALIGORSKI.PL
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Reklamy
Reklamy są bardzo ważnym aspektem w marketingu. Oczywiście pięknie jest,
kiedy nasi klienci polecają nas innym, i mamy duży zasięg organiczny na naszej
stronie internetowej. Dobrze stworzona marka na Facebook, lub Instagram
również może sprowadzić całkiem pokaźny ruch na stronę, i wygenerować
sprzedaż.
Pamiętajmy jednak, że ruch organiczny dzisiaj jest, a jutro może zniknąć.
Wystarczy zmiana algorytmu Facebook’a lub Google’a i nasz ruch organiczny
może się zmienić. To co prawie nigdy nie zniknie to ruch płatny, czyli poprzez
reklamy Facebook lub Google. Obie firmy żyją z dostarczania usług
reklamowych. Facebook, który moim zdaniem najlepiej sprawuje się przy
mniejszych firmach, gdyż jest po prostu tańszy, posiada bardzo zaawansowane
narzędzia do tworzenia reklam.
Dzięki reklamom na Facebook możesz targetować osoby, które odwiedziły
Twoją stronę, dodały coś do koszyka, kupiły, lub zajrzały na jakiś konkretny
produkt, i pokazać im bardzo dedykowaną reklamę. Z własnego doświadczenia
mogę napisać, że reklamy tego typu mają największą konwersję sprzedaży.
Warto zainwestować na start w reklamy typu Reach, czyli zasięg. Są to reklamy,
które są nastawione na pokazanie określonej grupie docelowej Twojego posta.
Następnie możesz stworzyć reklamy z celem RUCH na stronę, które będą
następnie nastawione na sprzedaż.
Jeśli jest to początek Twojej przygody z reklamami na Facebook naprawdę
zalecam Ci zanurzyć się odrobinę w tym temacie, gdyż w obecnej sytuacji jest
to typ reklam, który za niewielki koszt może wyprowadzić Twój biznes z kryzysu.
Jeśli nie masz doświadczenia w reklamach i czujesz, że jest to czarna magia,
możesz się do mnie odezwać, i z chęcią pomogę. Nie ma nic gorszego niż
samemu zniechęcić się do inwestowania w marketing, który długo nie przynosił
efektów.
SEBWALIGORSKI.PL
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DZIĘKUJĘ
Dziękuję, że dotarłeś/dotarłaś do tego momentu. Mam nadzieję, że ten ebook
pomoże wprowadzić Twój biznes na odpowiedne tory, oraz, że w obecnej
sytuacji zuważysz również możliwości rozwoju, a nie tylko "Kryzys". Pamiętaj, że
to tylko od Ciebie zależy w którą stronę Twoja sytuacja się rozwinie. Bardzo Cię
proszę, abyś przenalizował/a swoją sytuację i zobaczyła wszystkie możliwości
jakie Cię otaczają. Nie będzie łatwo, nie przyjdzie to samemu, będziesz musiał/a
wyjść ze swojej strefy komfortu... ale WARTO!
Jeśli masz jakieś pytania, bądź wątpliwości to w ramach podziękowania, chcę
zaoferować Ci 20% zniżki z hasłem "C19" na konsultację jeden-na-jeden online.
Wystarczy, że napiszesz do mnie na hej@sebwaligorski.pl lub przez:
fb.com/sebwaligorskicom
Powodzenia
Sebastian "Seb" Waligórski
Rewolucje Marki
SebWaligorski.pl
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