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Podejście indywidualne
do klienta a podniesienie
sprzedaży
Sprzedaż produktów, niezależnie czy ma ona miejsce w Internecie, czy też
w sklepie stacjonarnym, polega na budowaniu relacji. Zarządzenie tymi
relacjami to Customer Relationship Management. CRM jest podstawowym
narzędziem, niezbędnym w kreowaniu wizerunku firmy, a także w budowaniu
lojalności i przywiązania do marki. W procesie tym warto postawić na indywidualne, dostosowane do klienta rozwiązania, gdyż mogą one wpłynąć na
wielkość sprzedaży.

B

udowanie wysokiej jakości relacji i indywidualne podeście do kupującego
poszerza sieć ambasadorów marki. Podczas każdego kontaktu z klientem należy
brać pod uwagę jego indywidualne potrzeby
i oczekiwania wobec marki i produktu.
Wartością Twojej firmy są ludzie
W kontaktach klient-firma, to właśnie
Twoja kadra jest najważniejszym elementem
tego procesu. Musi ona być nie tylko dobrze
wyszkolona, znać procedury i wykazywać
się wysoką kulturą, ale także powinna umieć
zareagować na sytuacje nietypowe, czasem
stresujące. Umiejętność odczytywania potrzeb klientów jest chyba najbardziej pożądaną cechą u pracownika z działu sprzedaży
lub obsługi klienta. Niestety, to cecha, której
nie można się wyuczyć. Czasem po prostu
trafiamy na handlowca „gwiazdę”, który po-

trafi odnaleźć się w każdej sytuacji. Przykładem może być robiąca swojego czasu
w Internecie historia pracownika działu
obsługi klienta sieci Netflix, który rozpoczął
swoją rozmowę z klientem słowami „This is
Cpt. Mike of the good ship Netflix, which
member of the crew am I speaking with
today?” (link https://imgur.com/e0LcT6J).
To był początek niesamowitej konwersacji,
w której szukający porady użytkownik,
stał się członkiem statku Netflix. To tacy
pracownicy są Twoją wartością, pamiętaj
o tym.
Dlaczego wysoka jakość obsługi jest ważna?
Ponieważ w obecnym handlowym
ekosystemie wszystkie oferty sprzedawców
są bardzo podobne. Aby się wyróżnić,
należy dać kupującemu coś więcej, dać

poczucie wyjątkowości. Wiele marek premium ma tego typu rozwiązania w swoim
standardzie. Pracownicy klubów golfowych
znają swoich klientów z imienia i nazwiska,
hotele starają się o to, aby pobyt ich gości
był niezapomnianym przeżyciem, a linie
lotnicze pokazują, że wyjątkowość może
i kosztuje, ale jest warta swojej ceny. Przekonał się o tym Casey Neistad, któremu
linie Emirates przebukowały bilet z klasy
biznesowej do pierwszej, w której cena za
miejsce zaczyna się od 21 tysięcy dolarów!
Casey nagrał całe wydarzenie i zamieścił
na swoim kanale YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=84WIaK3bl_s).
W chwili obecnej jego wideo obejrzało
ponad 22 miliony osób.
O tym, że warto indywidualnie traktować klientów przekonał się pracownik
Amazon, który przed świętami osobiście
dostarczył paczkę jednemu z klientów.
Okazało się, że jest on redaktorem znanego czasopisma, który opisał całą sytuację
w swoim medium. Nigdy tak naprawdę
nie wiemy, kto stoi po drugiej stronie lady,
ani kto wrzuca produkty do wirtualnego
koszyka.
Indywidualna obsługa klienta
- co zyskujesz?
Budowanie relacji z klientem poprzez indywidualne podejście do jego osoby, jego problemów i potrzeb może się tylko
opłacić. Oto, co zyskujesz:
lojalność klienta, która przekłada się
na powtórne - to właśnie powracający klienci,
są podstawą w handlu. Ich przywiązanie do
marki oraz ich zachowania, pozwalają na
weryfikację oczekiwań tej grupy;
marketing szeptany, polecanie,
ambasadorzy marki - osoby zadowolone

z jakości obsługi oraz zakupionego produktu to przeważnie najlepsi ambasadorzy marki. Będą Cię polecać, opowiadać
o swoich relacjach z marką, a w krytycznych momentach mogą stanąć nawet w
Twojej obronie;
doskonały wizerunek firmy, budujesz silną markę - Twoja firma znana będzie
nie tylko z jakości produktów, ale także
wysokiej kultury obsługi klienta. Co za
tym idzie - zyskujesz jeszcze dodatkowe
rzeczy, między innymi silniejszą pozycję
na rynku.
Biznes oparty na zadowoleniu
i lojalności Klientów pozwala w łatwiejszy
sposób pokonywać kryzysy, jeśli te nadejdą. Jest jeszcze jedna ważna rzecz:
osoby chętnie zapłacą więcej za towar lub
usługę, jeśli proces obsługi klienta będzie
lepszy i dopasowany do ich oczekiwań.
Raport firmy Xerox potwierdza te słowa.
Ponad 54% ankietowanych zapłaciłoby
więcej za lepszą obsługę klienta, oferowaną
przez preferowane marki. Ludzie oczekują
wyjątkowości, traktowania w sposób indywidualny i dopasowany do oczekiwań.
Jak sprzedawać więcej?
Prosta zasada - łam zasady! Procedury w firmach są bardzo dobrym narzędziem tworzącym kulturę organizacji,
ale nie zawsze kultura ta jest dobra dla
klienta. Jeśli ktoś chce zamówić paczkę
z odbiorem w Twojej siedzibie, a nie prowadzisz tego typu rozwiązań, to pozwól
mu na to. Złam zasady dotyczące czasu
realizacji zamówienia, niech będzie dostarczone szybciej, niż oczekuje tego
klient. Wysyłaj najwierniejszym klientom
życzenia świąteczne i małe upominki.
Nie mówimy tu o kolejnym e-mailu z kodem
rabatowym, a o paczce, która zaskoczy

kupującego.

Pracownicy United Airline specjalnie opóźnili odlot jednego z samolotów, aby
pasażer Kerry Drake mógł dotrzeć na pokład,
bowiem była to jego ostatnia możliwość,
aby zobaczyć umierającą w szpitalu matkę.
Mężczyzna zdążył, bo nikt nie przejmował
się procedurami, po prostu je złamano. Jego
mama zmarła następnego ranka. Gdyby nie
pracownicy United Airline nie zobaczyłby się
z nią przed jej śmiercią. Historia Kerry’ego
bardzo szybko znalazła się w prasie.

Ponad płowa klientów chce być obsłużona lepiej i chce za to zapłacić więcej.
Wysoka jakość obsługi wyróżnia Cię na tle
konkurencji. Bycie marką bardzo prokonsumencką przynosi zyski, zyski w sprzedaży
i zyski w budowaniu wizerunku. Przekuwaj
doświadczenia klientów w niezapomniane przeżycia, a oni będą odwdzięczać Ci
się ponownymi zakupami oraz polecaniem
Twojego biznesu. Tutaj nie ma wygranych
i przegranych. Tutaj każdy wygrywa.
n

Co i jak sprzedawać
w Black Friday?
Amerykańska kultura od lat z powodzeniem przenika do Europy. Tamtejsza muzyka, kino, a nawet jedzenie są u nas już równie popularne, co za
oceanem, a żeby przeciętny Amerykanin czuł się na Starym Kontynencie
jak w domu, brakuje już chyba tylko równie spopularyzowanego futbolu amerykańskiego. Choć zapewne i to jest kwestią czasu, skoro do Polski
zaczynają już przenikać nawet takie zwyczaje, jak Czarny Piątek.

Czarny piątek - upominki
w dobrej cenie
Black Friday w USA to zazwyczaj
ostatni piątek listopada i początek przedświątecznego zakupowego szaleństwa. Dziesiątki, jeśli nie setki milionów Amerykanów,
ruszają po pierwsze prezenty, a sklepy oferują
wyjątkowe promocje i są otwarte znacznie
dłużej, niż zazwyczaj. W doskonałej cenie
każdy znajdzie coś dla siebie (lub dla kogoś
bliskiego). Choć w Polsce ta moda zaczyna
dopiero kiełkować z roku na rok, to zwłaszcza
w większych miastach i dużych centrach
handlowych widać popyt na wyjątkowe oferty
w ten dzień.
Póki moda ta nie przeniosła się na
dobre, warto pomyśleć nad oryginalnymi pomysłami na promocje w tym wyjątkowym okresie.
Na przełomie listopada i grudnia klienci bardzo
często ruszają do sklepów w celu znalezienia
świetnego pomysłu, w jeszcze lepszej cenie.

Dodatkowym atutem jest oczywiście
możliwość uniknięcia niesamowitych tłumów,
gdyż one stały się już normą w sklepach na
dzień, czy dwa przed Wigilią. Aby umiejętnie dopasować zniżki na ten dzień, przemyśl, dla kogo
właściwie będą kupować upominki nasi klienci.
Tu łatwo dojść do wniosku, że przecenianie lub
sprzedawanie w pakietach wszelkich przedmiotów z dedykacjami może okazać się strzałem
w dziesiątkę. Nawet zwykłe ręczniki, czy szlafroki,
na których będą wyszyte napisy „Mama” i „Tata”,
automatycznie znacznie zyskują na wartości. To
samo tyczy się też mnóstwa innych rzeczy codziennego użytku. Dedykowane kubki, koszulki,
czy ramki na zdjęcia również mogą mieć wtedy
spore powodzenie wśród klientów. Odpowiednie
eksponowanie ich na swojej stronie internetowej,
czy w Twojej witrynie sklepowej, może szybko
przyciągnąć sporę liczbę ludzi.
Coś dla rodziców i dzieci
Pomyśl o rodzicach, bowiem to oni
szukają czegoś dla swoich dzieci. Poza oczy-

wistym faktem, że przedmioty te powinny
zmieścić się pod dziecięcą poduszką, należy też pamiętać o ogromnej różnorodności
potencjalnych prezentów. Jedni chcą od
najmłodszych lat oswajać swoje potomstwo z elektroniką i zabawkowe telefony
komórkowe, czy laptopy wydają im się najlepszym możliwym pomysłem. Inni postawią
na pluszaki, samochody, lalki - klasykę, która
choć nie cieszy się już taką popularnością
jak kiedyś, to wciąż sprawia najmłodszym
dużo radości. Nie obawiaj się promocji 50% zniżki na drugi produkt. Niektórzy mogą
przecież chcieć swojemu dziecku kupić coś
klasycznego, a dla pociechy znajomych mogą
szukać czegoś zupełnie innego. W końcu
każdemu zależy, by ostatecznie to obdarowywany najbardziej ucieszył się z prezentu.
Zwłaszcza, jeśli jest dzieckiem.
Klienci polują na elektronikę
Zabawki mogą być też dodawane
w promocyjnej cenie do rzeczy, które
klienci kupują dla przyjaciół. Para w średnim wieku wchodząc do sklepu często
będzie szukała sprzętu AGD lub RTV. Nie
mowa tu od razu o dużych telewizorach,
czy lodówkach, ale skromny ekspres
do kawy, czy opiekacz do tostów - to
prezenty dość często pojawiające się
pod choinką w polskich domach. Jeśli
przy okazji spróbujemy w okazyjnej cenie dołożyć jakąś zabawkę, nasz klient
może pomyśleć, że skoro kupuje coś dla
domu, to wypadałoby też sprawić radość
najmłodszemu domownikowi. Tutaj można też wpleść jakiś kod rabatowy, ale je
warto wcześniej wypromować w Internecie. Łowców okazji na stronach typu
www.alerabat.com nie brakuje. Często
wypatrują oni promocji, pozwalających
w okazyjnej cenie kupić zakupy dla jak
największej części znajomych. Poinfor-

mowanie na takiej witrynie o kodzie, który
pozwala na zakup zarówno dla dorosłych,
jak i dzieci, z pewnością przysporzy nam
sporo nowych klientów.
W okresie przedświątecznym nie
wolno zapominać o przedmiotach bezpośrednio związanych z tym, co najbardziej
kojarzy się z Bożym Narodzeniem. Czapki
i brody Świętego Mikołaja, skarpety na prezenty i specyficzne swetry to rzeczy, które
w tym okresie zawsze znajdują swoich amatorów. Warto też dodawać, nawet w formie
gratisu przy minimalnej kwocie zakupów,
takie rzeczy często bywają czynnikiem decydującym o tym, czy ktoś zrobi zakupy
właśnie w naszym sklepie, czy u konkurencji.
Dlatego pamiętajcie, że dodanie papieru do
pakowania prezentów, specjalnych torebek
prezentowych, czy lampek choinkowych do
zakupów klienta może zwrócić się w przyszłości. Kiedy Czarny Piątek będzie już dawno
za nami, a klient wciąż będzie pamiętał miły
gest, ze strony sprzedawcy.
n

Podstawy prawne
a e-mail marketing
E

-mail marketing jest jedną z najłatwiejszych i relatywnie najtańszych form dotarcia do potencjalnych oraz obecnych klientów.
Dobrze przygotowana kampania sprzedażowa, wspierana newsletterem, może przynieść
zaskakujące efekty. Czytelnicy lubią otrzymywać wiadomości, które ich interesują lub
zwierają treści dla nich wartościowe. Błędnie
przygotowane kreacje nie tylko nie przynoszą
skutków, ale także często lądują w „koszu”.
Aby przygotować wysyłkę należy nie tylko
stworzyć odpowiedni szablon, lecz również
postępować jednomyślnie z obowiązującymi
przepisami. Można wysyłać atrakcyjne treści
i jednocześnie robić to zgodnie z prawem.
Należy przestrzegać trzech ustaw
W Polsce kwestię e-mail marketingu
regulują przede wszystkim trzy ustawy:
•Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst ustawy) - ustawa ta reguluje najważniejsze definicje oraz pojęcia związane
przetwarzaniem danych osobowych. Opisane
są w niej zasady zbierania, przetwarzania oraz
obrotu danymi osobowymi.
•Ustawa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst ustawy) - bardzo ważna
ustawa, która definiuje pojęcie „niezama-

wianych informacji handlowych”, mówi o
sposobach wyrażania i odwoływania zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail
o charakterze reklamowym i marketingowym.
Zawiera też informację na temat sankcji, jakie
grożą za naruszenie tych zasad.
•Prawo Telekomunikacyjne (tekst
ustawy) - ustawa ta zawiera kilka bardzo
ważnych dla wysyłających maile osób informacji. Przede wszystkim formułuje zakaz
wykorzystania automatycznych systemów
do celów marketingu bezpośredniego bez
uprzedniej zgody abonenta.
Dodatkowo w określonych sytuacjach stosuje się także Ustawę o ochronie
konkurencji i konsumentów, Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w wielu
przypadkach kodeks cywilny.
Jeśli chcesz wysyłać, musisz
posiadać zgody
Aby wysyłać kreację reklamową lub
też informacyjną musimy otrzymać od odbiorcy odpowiednie zgody. Po 25 grudnia
2014 roku kwestię tę regulują dwie ustawy:
•Ustawa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną - dokładniej mówiąc art. 10

pkt 1, który brzmi następująco: “Zakazane
jest przesyłanie niezamówionej informacji
handlowej skierowanej do oznaczonego
odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej”.
• Prawo telekomunikacyjne - art.
172 ust 1 brzmiący: “Zakazane jest używanie
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących dla
celów marketingu bezpośredniego, chyba że
abonent lub użytkownik końcowy uprzednio
wyraził na to zgodę”.
Definicja automatycznych systemów pojawia się w art. 13 ust. 1 dyrektywy
o ochronie prywatności i komunikacji elektronicznej (2002/58/WE). Zalicza się do nich
wszystkie systemy, które pozwalają na wysłanie faxu lub poczty elektronicznej bez
ingerencji człowieka. W samej ustawie także
jest ona zawarta. W art. 2 pkt 43 znajdziemy,
że są to: “Telekomunikacyjne urządzenie
końcowe - urządzenie telekomunikacyjne
przeznaczone do podłączenia bezpośrednio
lub pośrednio do zakończeń sieci”. Zaliczymy więc do nich telefony, faksy, komputery
z dostępem do Internetu.
Po nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, miało to miejsce 25 grudnia 2014
roku, nie ma większego znaczenia na jaki adres e-mali zostanie wysłana przez marketera
informacja handlowa. Od tego momentu wysyłka mailingów na biuro@twojafirma.pl, czy
też imię@twojafirma.pl wymaga otrzymania
zgody odbiorcy. Dodatkowo od 25 grudnia
2014 oba obostrzenia dotyczące wymaganych
zgód istnieją jednocześnie i są rozłączone. Co
to oznacza? Tylko tyle, że aby wysłać do odbiorcy wiadomość reklamową najpierw musimy
pozyskać od niego dwukrotnie potwierdzenie,
że taką informację chce on otrzymać.

Pierwszy kontakt z klientem nie
może służyć do pozyskania zgody
To bardzo ważna zmiana, która eliminuje nagminnie stosowane praktyki, stosowane w email marketingu. Mowa o wiadomościach:
„Dzień dobry,
Uprzejmie informujemy, że Państwa
adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych
i ogólnie dostępnych baz danych w związku
z tym chcemy zapytać o wyrażenie zgody
na otrzymanie od nas jednorazowej oferty
handlowej”.
Po wspomnianej nowelizacji wiadomości takie są niezgodne z prawem. Dzieje
się tak, bowiem pierwszy kontakt następuje
przy użyciu “telekomunikacyjnego urządzenia końcowego”, bez wcześniejszej zgody
odbiorcy.
Zgody muszą być przedstawione w jasny, czytelny i zrozumiały
sposób
Oznacza to, że każdy formularz zapisu powinien posiadać odpowiednie checkboxy, których zaznaczenie jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na przesyłanie wspomnianych informacji i maili reklamowych.
Przy checkboxach powinny znaleźć się jasno
napisane informacje, którą ze zgód wyraża
zapisujący się do bazy. Dodatkowo nie można
utrudniać odbiorcy złożenia oświadczenia
wycofania którejkolwiek zgody.
Podwójna weryfikacja - pomoc
w potwierdzeniu autentyczności adresu
Na czym polega podwójne weryfikowanie wyrażonej przez subskrybenta
zgody? To tak naprawdę nic innego, jak
automatyczne wysłanie maila z prośbą

o potwierdzenie zapisania się do bazy. Mail
zawiera link aktywacyjny i jest tak naprawdę
utrwaleniem zgody na przesyłanie materiałów
reklamowych. Dla wysyłającego to bardzo
dobre rozwiązanie, bowiem jest to potwierdzenie wiarygodności adresu email.
Przetwarzanie danych osobowych - kolejna zgoda
Kolejną zgodą niezbędną do przeprowadzenia kampanii e-mailingowych jest
zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
którą reguluje Ustawa o ochronie danych
osobowych. Ważny jest przede wszystkim
zapis który znajduje się poniżej (pełna wersja
zapisu)
„W wyniku uchylenia z dniem 1 stycznia 2012 r. art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, który wyłączał dane osobowe zawarte w ewidencji działalności gospodarczej spod
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych, ochronie
przewidzianej w tej ustawie podlegają obecnie dane osób fizycznych bez względu na to
czy osoby te prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie. Administrator danych
osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą zobowiązany jest więc do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych, w tym
obowiązku zgłoszenia zbioru do rejestracji,
określonego w art. 40 tej ustawy.„
W dużym skrócie oznacza to, że
adres email firmy, która jest jednoosobową
działalnością gospodarczą, staje się daną
osobową. Wykorzystanie go w kampanii
reklamowej wymagać więc będzie uzyskania
od jego właściciela wszystkich trzech zgód,
o których pisaliśmy powyżej.

Rejestracja danych osobowych w GIODO
Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, czyli GIODO działa na podstawie
Ustawy o ochronie danych osobowych. To
właśnie w GIODO każdy z przedsiębiorców
musi zarejestrować bazę danych, jeśli tylko
działa na polu e-mail marketingu. W praktyce
oznacza to, że każdy sklep internetowy musi
bazę zgłosić do Generalnego Inspektora
Danych Osobowych.
Czym jest zbiór danych osobowych?
Art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych mówi, że jest to - “każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze
osobowym, dostępnych według określonych
kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw
ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie”.
Istotną rzeczą jest to, że bazę należy
zgłosić do GIOGO przed rozpoczęciem przetwarzania danych, czyli np. przed wysyłkami
e-maili reklamowych. Dopiero po zgłoszeniu
administrator danych może zacząć ich przetwarzanie. Mówi o tym art. 46 ust. 1 ustawy
o ochronie danych osobowych.
Złożenie wniosku nie jest przesadnie
trudne i można go dokonać elektronicznie
na stronie GIODO, drogą pocztową na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa lub bezpośrednio w biurze GIODO
w Warszawie.
Obowiązek informacyjny
To kolejna bardzo ważna część procesu wysyłki mailingów. Mówi o nim art 24
i 25 Ustawy o ochronie danych osobowych.
W skrócie chodzi o klauzulę informacyjną,
która w jasny sposób poinformuje osobę za-

pisaną kto przetwarza i w jakim celu jej dane
osobowe. Przykładowa klauzula wygląda tak:

pl, kontakt@adres.com, czy biuro@nazwa.
firmy.pl).

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
• administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest XYZ Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (00-111), ul Kwiatowa 1, zwana
dalej Spółką
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów
i usług Spółki i nie będą udostępniane innym
odbiorcom,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
• podanie Spółce danych osobowych
jest dobrowolne.”

Jeśli adres zawiera imię i/lub nazwisko, nawet wtedy, gdy znajduje się w domenie firmy, konieczne jest uzyskanie zgody na
przesłanie oferty. To na wysyłającym ofertę
leży obowiązek sprawdzenia, czy kontaktuje
się on z osobą fizyczną, czy też spółką lub
instytucją. Należy mieć pewność, że ie kierujemy korespondencji na adres osoby fizycznej
unikniemy nie tylko naruszenia przepisów
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale jednocześnie zapisów ustawy
o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji na temat obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie
GIODO.
Trzeba podkreślić także, że w przypadku spółek handlowych w stopce wiadomości powinny znaleźć się następujące
informacje:
• Nazwa spółki, jej siedziba i adres
• Oznaczenie sądu rejestrowego,
w którym przechowywana jest dokumentacja
spółki oraz numer, pod którym spółka jest
wpisana do rejestru
• Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
• Wysokość kapitału zakładowego
Wysyłanie maili reklamowych
do instytucji oraz potencjalnych klientów biznesowych
Od 21 stycznia 2013 r., można już
wysyłać mailem oferty handlowe na adresy mialowe typu: sekretariat@adres.firmy.

Wysyłając zapytanie o możliwość
wysłania oferty np. do potencjalnych klientów lub partnerów biznesowych nie wolno
umieszczać w niej informacji handlowych.
Czyli mail nie może zawierać szczegółowej
oferty, cennika itp. elementów. Wysyłający
może jedynie w ogólny sposób wskazać
czego będzie ona dotyczyła. Za informację
handlową uznaje każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do
promowania towarów, usług lub wizerunku
przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód,
której prawo do wykonywania zawodu jest
uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach.

Kary grożące za nieprzestrzeganie przepisów
Ustawodawca zadbał o to, aby chronić osoby i podmioty rynkowe przed niechcianymi wiadomościami e-mail. Kary finansowe
przewidziane prawnie mogą być bardzo wysokie. Wysokość kary może wynieść nawet
3% przychodu firmy osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Gdy firma nie
prowadziła działalności w poprzednim roku

kalendarzowym podstawą do wymierzenia
kary jest kwota 500 000 złotych (art. 210
Prawa telekomunikacyjnego). W ten sposób
zabezpieczono się przed sytuacją, w której
zakładane byłyby co roku nowe spółki, nie
mogące wykazać dochodu w poprzednim
roku kalendarzowym.
Nałożenie kary przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) może być rezultatem postępowania prowadzonego na
wniosek pokrzywdzonego, ale także postępowania administracyjnego, które może
zostać wszczęte z urzędu.

Zdobywaj wiedzę i działaj
legalnie
Powyżej przedstawiliśmy wszystkie
najważniejsze podstawy prawne, które musi
znać każda zajmująca się e-marketingiem
osoba. To tak naprawdę podstawy, które

trzeba znać. Jeśli potrzebujesz zwiększyć
swoją wiedzę lub chcesz uzyskać pomoc
w zakresie higieny bazy zapraszamy na https://www.sprawdz-baze.pl, gdzie nasi specjaliści chętnie pomogą Ci znaleźć optymalne
rozwiązania dla Twojego biznesu. 
n

Zasady realizacji
kampanii cold mailingowych
Cold mailing to narzędzie wielu pracy marketingowców i handlowców. Stał
się elementem social sellingu i bez niego dotarcie do potencjalnych klientów
jest praktycznie niemożliwe. Zimne maile to tak naprawdę pierwszy krok
w kontakcie z nowymi klientami. Bez nich cold calling 2.0 jest praktycznie
niemożliwy. Jak dobrze zaplanować kampanię cold mailingową? Po pierwsze
trzeba przestać stosować założenia sprzed pięciu, a może i dziesięciu lat. Internet się zmienił, klienci także.
Cold mailing, to nie SPAM
Dobrze przygotowany zimny mailing
nie zostanie zignorowany przez odbiorcę, ale
wzbudzi jego zainteresowanie, a może nawet
zmobilizuje do akcji. Pamiętaj, że czytelnicy
nauczyli się rozpoznawać maile sprzedażowe. Zła konstrukcja wiadomości sprawi, że
ląduje ona koszu lub w folderze ze spamem.
Musisz się wyróżnić, działać w sposób inny,
niż wszyscy, bowiem tylko tak zyskujesz
przewagę. Poniżej znajdziesz kilka zasad,
które pomogą Ci w realizacji postawionych
celów, także tych sprzedażowych.
Jakość, a nie ilość
Cold mailing różni się od spamu
między innymi tym, że jest spersonalizowany. Druga jego cechą jest to, że wysyłany jest do osób, które najbardziej pasują
do profilu Twojego klienta. Przygotowanie
jednego maila i wysłanie go do 10000 czytelników, to jak strzelanie z karabinu do

mrówek. Może w jakąś trafimy... może.
Zamiast robić coś takiego, wystarczy wysłać 100 maili, które będą dopasowane
idealnie do odbiorcy.
Dobrze przygotowana „zimna” kampania powinna przynieść dopowiedzi na poziomie 20-30 procent. Czyli na każde 100
wysłanych maili możemy nawiązać kontakt
z 20 a nawet 30 osobami. Dla porównania:
wysyłka niespersonalizowanego mailingu
sprzedażowego do bazy 100 osób ma CTR
na poziomie około 3-4%. Różnica jest więc
ogromna. Poza tym w przypadku cold mailingu masz pewność, że nie trafisz na listy
antyspamowe. Mówi się, że jeden handlowiec powinien wysłać tygodniowo około
200 spersonalizowanych wiadomości, aby
osiągnąć zamierzone cele.
Dowiedź się, kto jest Twoim
idealnym klientem

Nim zaczniesz wysyłać maile do odbiorców, najpierw dobrze poznaj swojego
klienta. Odpowiedz sobie na pytanie: „Kto
kupuje Twoje produkty?” i do tych osób staraj
się dotrzeć. Sprzedając opony samochodowe
kieruj swoje maile do komisów i warsztatów
samochodowych. Na Twojej liście mailingowej powinny znaleźć się osoby zajmujące się
zamówieniami w tych miejscach. Nie wysyłaj
wiadomości do osób zupełnie nie związanych
z branżą, bo dla nich to spam - nawet, jeśli
posiadają oni samochód!
Najlepszym rozwiązaniem wydaje
się podzielenie odbiorców na grupy, a następnie dopasowanie kampanii do każdej
z nich. Jeśli wiesz jaki jest profil Twojego
„idealnego klienta”, to w łatwy sposób określisz jego większość cech, takich jak: płeć,
wiek, stanowisko itd. każda grupa zawodowa
posługuje się innymi językiem biznesowym.
Kampania cold mailingowa także powinna
wykorzystywać ten język, aby łatwiej przekonać odbiorcę, że ma do czynienia z osobą
„zorientowaną” w branży. Postaraj się zrozumieć w jaki sposób podejmują oni decyzje
zakupowe, jak porównują i kupują podobne
do Twoich produkty.

W tworzonych obecnie wiadomościach musi
znaleźć to „coś” - to informacja dla odbiorcy,
że znasz jego osobę, branżę, że nie interesuje
Cię nachalna sprzedaż. Mówi się, że w „dobrze skrojonej” kreacji należy wykorzystywać
„snippety”, czyli zdania, które odwołują się
do informacji znalezionej na firmowej stronie
WWW, blogu, koncie Twitter lub LinkedIn.
Snipperami mogą być imię odbiorcy, nazwa
firmy, link do strony internetowej, cytat z artykułu przygotowanego przez odbiorcę itd.
Na tym właśnie polega trud przygotowania
kampanii. Najpierw musisz dobrze poznać
obiorcę, a następnie odpowiednio dobrze
przygotować spersonalizowana wiadomość.

Personalizacja wiadomości
Kampanii cold mailingowych nie powinno się wysyłać na ogólne adresy firmowe.
Nie chodzi nawet o kwestie prawne, ale dostarczanie wiadomości do ogólnych skrzynek
typu biuro@, info@ czy też kontakt@ po prostu nie przyniesie efektu. Cold mailing działa
dlatego, że spersonalizowane wiadomości
dostarczane są do konkretnych odbiorców.

Przypominaj się odbiorcy
Chociaż cold mailing potrafi być bardzo efektywny, to należy pamiętać o tym, że
często pierwszy mail ląduje w koszu. Dlatego
ważną elementem w „zimnych” kampaniach
jest „podbijanie” wiadomości. Fallow-upy to
filar skutecznej kampanii. Przypomnienie należy wysłać w odpowiedni sposób. Nie może
to być nowy mail, lecz ponowne wysłanie
poprzedniej wiadomości i wzbogacenie jej
o dodatkowy tekst. Najprościej można to
zrobić przez wejście do folderu „Wysłane”
i wybranie odpowiedniego maila, a następnie
kliknięcie „odpowiedz” lub „przekaż”. Na
górze maila należy wpisać treść przypomnienia, a poprzednią wiadomość pozostawić
poniżej. Pierwsze przypomnienie powinno
zostać wysłane po około 3 dniach od wysyłki kampanii, następne po kilku kolejnych
dniach. Przypomnienia muszą być zwięzłe
i zawierać wartościową informacje, która trafi
do czytającego.

Personalizacja wiadomości to coś
więcej, niż dodanie imienia odbiorcy w tytule maila. Powiedzmy sobie szczerze: takie
chwyty przestały działać już dawno temu.

Zimne maile wysyłaj ze swojej
imiennej skrzynki
Ważną zasadą „zimnych maili” jest
wysyłanie ich z odpowiedniego adresu email.

Co innego wysyłka newslettera, a co innego spersonalizowanego zapytania B2B.
W przypadku wiadomości „cold” nadawcą
musi być konkretna osoba. Zwracamy się
bowiem do konkretnej osoby, z którą w przyszłości chcemy nawiązać kontakty biznesowe. Zapomnij więc o wysyłkach z adresów
ogólnych takich jak: biuro@, firma@ itp.
E-maile wysyłaj pojedynczo, sprawdzaj czy w wiadomości użyta została odpowiednia osoba, nazwa itd. Weryfikuj je,
a przy procesie zautomatyzowanym korzystaj
z możliwości, które dają rozbudowane narzędzia do wysyłek, np. statystyk, raportów itp.

relacji

Cold mailing to nawiązywanie

Cold e-mail to narzędzie do budowania relacji, które mogą przełożyć się na
sprzedaż. Nie można zapominać o tym,
że wysłana wiadomość, ma przełamać
pierwsze lody w kontaktach biznesowych.
W mailach tych nie powinny znajdować się
reklamy, czy też oferty sprzedażowe. Budowanie relacji jest jednym z elementów social
sellingu, a zimne maile są narzędziem,
które pomoże osiągnąć cel. Na sprzedaż
przyjdzie czas, w pierwszym etapie po
prostu rozmawiaj z przyszłym klientem

i pokazuj mu, że istniejesz i jesteś specjalistą w Twojej branży.
Nie wiesz jak zacząć?
Powyżej przestawiliśmy najważniejsze zasady obowiązujące w kampaniach cold
e-mailowych, stosując się do nich osiągniesz
sukces, który przełoży się na sprzedaż,
a o to tak naprawdę chodzi.
Jeśli nie wiesz jak przygotować kampanię cold mailingową albo wydaje Ci się, że
Twoje statystyki otwieralności są zbyt niskie,
to odwiedź https://www.sprawdz-baze.pl.
Nasi specjaliści pomogą Ci osiągnąć zamierzone cele. 
n

Eko posiłki
w trakcie ciąży
W dzisiejszych czasach coraz częściej staramy się wybierać eko żywność. Są
to produkty, do stworzenia których wykorzystuje się naturalne nawozy, jak
obornik czy kompost. Takie czyste środowisko hamuje rozwój zanieczyszczeń
oraz niezdrowych bakterii. Eko żywność jest szczególnie polecana kobietom
w ciąży. W końcu to w tym okresie szczególnie należy zwracać uwagę na to,
co się je.
Ograniczona ilość tłuszczy
trans w eko żywności
Do przetworzonej żywności bardzo
często dodaje się tłuszcze trans. Dzieje się
tak, ponieważ mają one dobry wygląd oraz
kolor i są bardzo ekonomiczne. Niestety,
tłuszcze trans narażają nas na powstanie
chorób serca oraz podwyższają stężenie
złego cholesterolu we krwi. Jest to bardzo
niebezpieczne, zwłaszcza dla kobiet w ciąży.
Dlatego w tym wypadku lepiej postawić na
naturalne, ekologiczne produkty, do których
nie dodaje się niezdrowych tłuszczy trans.
Dbanie o zdrowie swojego
dziecka
Musimy pamiętać, że to, co spożywamy w trakcie ciąży, ma ogromny wpływ na
rozwój naszego dziecka oraz jego przyszłość.
Żywność eko jest całkowicie naturalna i pozbawiona wszelkich ulepszaczy. Zauważmy,
że produkty dostępne w sklepach często są

wytwarzane w... laboratoriach! Producenci
chcą przedłużyć ich okres trwałości, dlatego dodają do nich hormony oraz szkodliwe
sterydy. Rośliny wytwarzane sztucznie mogą
również zawierać pestydycy. Nawet mała
ilość tego składnika może doprowadzić do
niepłodności. Jeśli więc chcemy zadbać
o zdrowie swoje oraz dziecka, powinniśmy
wybierać żywność eko.
Naturalny sposób na mdłości
W trakcie ciąży kobiety bardzo często
skarżą się na mdłości. W tym wypadku warto
sobie pomóc w naturalny sposób. Jednym
z najlepszych rozwiązań będą domowe soki,
które przygotujemy z warzyw oraz owoców
uprawianych ekologicznie. Sięgnijmy również
po zioła, a najlepiej rumianek, miętę lub melisę. Takie napary wspomagają trawienie oraz
uspokajają cały organizm. Świetnie sprawdzi
się również herbata z imbiru, która doskonale
łagodzi wszelkie dolegliwości żołądkowe.

Pamiętajmy jednak, aby zakupić świeżą roślinę, a nie imbir w proszku.
Alternatywa dla kawy
Kobieta w ciąży nie powinna w ciągu
dnia spożywać więcej niż 200 mg kofeiny,
bowiem większa ilość może doprowadzić nawet do poronienia! Teoretycznie więc możemy
spokojnie wypić jeden kubek kawy dziennie.
Pamiętajmy jednak, że kofeina znajduje się
także w innych produktach spożywczych,
lepiej więc będzie całkowicie zrezygnować
z czarnego wywaru. Czym go zastąpić?
Świetnie sprawdzi się tutaj naturalna zielona
herbata. Zawiera ona spore ilości teiny, która

pobudza organizm do pracy. Warto również sięgnąć po kawę zbożową eko. Można
ją spokojnie pić nawet podczas karmienia
piersią. Kawa zbożowa nie zawiera bowiem
sztucznych dodatków (konserwantów, barwników, polepszaczy smaku), które mogłyby
wywołać reakcje alergiczne u dziecka.
Dobrze zbilansowana dieta ma
znaczny wpływ na rozwój naszego maleństwa. Każda kobieta powinna więc sięgać
po naturalne, nieprzetworzone produkty.
Pamiętajmy jednak, aby każdą zmianę żywienia konsultować ze swoim lekarzem. Dzięki
temu dowiemy się, jakich produktów mamy
unikać, a po jakie powinnyśmy sięgnąć.n

Jesienne
odchudzanie
Lato sprzyja zrzucaniu zbędnych kilogramów. Upały skutecznie zmniejszają
nasz apetyt, a słoneczna pogoda skłania do aktywności fizycznej na świeżym
powietrzu. Nie oznacza to jednak, że jesienią nasza dieta skazana jest na
porażkę. Wystarczy ją tylko dobrze poprowadzić, aby skutecznie zrzucać
zbędne kilogramy.
1. Dlaczego tyjemy jesienią?
Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Houston wykazały, że podczas
zimniejszych pór roku (jesieni i zimy) zjadamy
o około 6 % kalorii więcej niż w trakcie ciepłych dni. Teoretycznie jednak mroźniejsza
pogoda powinna sprzyjać odchudzaniu.

Gdy organizm odczuwa chłód, sam musi
się rozgrzać. Produkuje wtedy tłuszcz brunatny, który ma nas ocieplić. A do procesu
ogrzewania organizm potrzebuje sporej ilości
energii. Pobiera ją z nadprogramowych kalorii,
dzięki czemu możemy chudnąć. Jednakże
gdy czujemy chłód i chcemy szybko się roz-

grzać, automatycznie sięgamy po produkty zawierające cukry proste. Ciało od razu
dodaje energii, jednak szybko odkłada się
później w tkance tłuszczowej. Dodatkowo,
w dzisiejszych czasach mamy skłonność do
nadmiernego ogrzewania swoich domów
i mieszkań. Zyskujemy wtedy ciepło, więc
nasz organizm nie potrzebuje już tak dużej
ilości energii, aby się ogrzać. A przez to nie
możemy tracić zbędnych kalorii.
Dietetyk, doktor Sarah Schenker zauważyła, że to właśnie podczas jesieni i zimy
mamy skłonność do spożywania obfitych,
węglowodanowych posiłków. Może to być
spowodowane okresową, jesienną depresją. Sięgamy wtedy po wysokokaloryczne
i wysokotłuszczowe posiłki, które poprawiają
nasz nastrój. Są to sezonowe zaburzenia
afektywne. Najlepiej wtedy włączyć do diety
kwasy omega-3, które skutecznie poprawiają
nastrój oraz białka nasycające organizm na
długi okres czasu.
2. Jesień – idealny czas na
oczyszczanie
Zwykle stawiamy na oczyszczanie
organizmu podczas lata lub wiosny. A warto
to zrobić właśnie jesienią. To wtedy nasz
organizm potrzebuje wszystkich składników
odżywczych do zwalczania różnych dolegliwości. Oczyszczanie spokojnie można rozpocząć we wrześniu lub październiku. Powinno
ono trwać od 3 do 7 dni, w zależności od indywidualnych potrzeb. Podczas detoksykacji
należy wyłączyć z diety produkty obciążające
wątrobę i nerki, czyli cukry oraz nabiał. Dieta
powinna być oparta na surowych owocach
i warzywach, świeżych ziołach i zdrowych
tłuszczach. Można dodać do niej również
kaszą jaglaną, która oczyszcza organizm
z toksyn i obniża poziom cholesterolu. Zasadotwórcza kasza pomaga w odbudowaniu

równowagi organizmu. A zwykle jest ona
zachwiana po lecie, podczas którego wiele
osób sięga po słodycze oraz alkohol. Podczas oczyszczania warto również sięgać
po przegotowaną wodę z cytryną, która
wspomoże usuwanie zbędnych produktów
przemiany materii.
3. Jak ułatwić sobie jesiennie
odchudzanie
Przynajmniej raz dziennie warto zjeść
ciepły posiłek. Może to być warzywna zupa
bez śmietanki. Rozgrzeje ona organizm, który
nie będzie wtedy poszukiwać dodatkowego
źródła energii. Najlepiej zrezygnować z produktów wychładzających ciało np. lodów.
Jesienią wciąż mamy dostęp do świeżych
warzyw, dlatego warto z nich korzystać.
Gotowane brokuły uzupełnią braki witaminy B2 i C, a kapusta wzmocni odporność
i wspomoże przemianę materii. Jesienią zaleca się także uprawianie sportów na świeżym
powietrzu. Taki wysiłek będzie bardzo efektywny. Organizm zacznie pobierać energię,
aby ogrzać nasze ciało i przygotować je do
cięższej pracy. A im więcej energii będzie
pobierać, tym więcej kalorii zaczniemy spalać.
Jeśli jednak nie przepadamy za bieganiem,
wystarczy że zdecydujemy się na codzienne,
długie marsze.
Co więcej, to właśnie podczas jesieni
możemy dokładnie zaplanować swój proces
odchudzania. Nie spieszymy się jeszcze ani
do lata, ani do sylwestra. Możemy więc stopniowo zrzucać kilogramy tydzień po tygodniu.
A im wolniej będziemy to robić, tym większa
szansa, że nie dopadnie nas efekt jojo. n

Najlepsze gadżety
dla geeków
Jedni uważają ich za dziwaków, inni za kolekcjonerów, jeszcze inni za snobów.
Często są oni trendsetterami, osobami, które jako pierwsze testują nowe
urządzenia, pierwsi czytają książki, grają w gry i poznają różne nowinki.
Mowa o geekach. To oni motywują producentów do korzystania z nowych
rozwiązań, to oni wymuszają na nich postęp i zmiany. Jeśli sam czujesz się
geekiem lub potrzebujesz znaleźć prezent dla takiej osoby, to jesteś w dobrym miejscu.

B

mogą być naprawdę ciekawą ozdobą. http://
bralbym.to/oferty/wycieraczka-grumpy-cat/

Domowe inspiracje
Kojarzycie kota Grumpy’ego? To on
stał się „twarzą” wielu memów i filmików.
Niezadowolona mina, wzrok, który mówi
„spadaj” - to jego znaki szczególne. Grumpy
jest marką samą w sobie, a gadżety z jego
podobizną zawsze są w „dobrym tonie”. Pojawiał się już na kubkach i koszulkach, a teraz
przyszedł czas na wycieraczkę, która może
leżeć przy drzwiach w mieszkaniu każdego
geeka. Podobizna kota oraz napis „I have an
idea. Go away” zdobiące prostokątny materiał

Jeśli szukasz pomysłu na upominek
dla osób, które są fanami „Gry o tron”, a przy
okazji dużo czasu spędzają w kuchni, to na
pewno warto pomyśleć o desce do krojenia,
która nawiązuje do serialu. Głowa Wilkora,
który jest symbolem „Domu Starków”, to
tylko jeden z elementów wygrawerowanych
laserowo na unikalnej desce. Całości dopełnia napis „Dinner is Coming”. To jednak nie
koniec. Wyjątkowość tej deski związana jest
z tym, że to my sami możemy zdecydować
z jakiego drewna ma zostać ona wykonana.
Do wyboru mamy brzozę, dąb buk lub wiśnię.
Ten niepowtarzalny kawałek drewna będzie
idealnym uzupełnieniem geekowskiej kuchni.
http://bralbym.to/oferty/deska-dla-fanow-gry-o-tron/

ycie geekiem często oznacza otaczanie
się użytecznymi gadżetami, które nie
dość, że są funkcjonalne, to jeszcze świetnie
wyglądają i często wiążą się z ulubionymi
serialami, filmami, czy też książkami. Dlatego
szukając czegoś wyjątkowego warto wybrać
przedmioty, które mają „historię”.

Pozostając przy wyposażeniu wnętrz
mamy kolejny niesamowity gadżet, który z
pewnością zadowoli niejednego pasjonata.
Mowa o ledowej lampce z podobizną Jokera. Tak, tego samego, którego wielokrotnie
Batman zamykał w Arkham. Zmieniająca
kolory lampka emituje delikatne światło, dzięki
czemu wygląda niesamowicie w ciemnych
pomieszczeniach. Sprawdzi się idealnie w
sypialni, ale także w salonie, podczas nastrojowej imprezy dla pasjonatów popkultury.
Całość sprawia wrażenie trójwymiarowego,
świetlnego obrazu. http://bralbym.to/oferty/
ledowa-ozdoba-halloween/
Issac Asimov wprowadził trzy prawa robotyki. Ten niesamowity pisarz, który
stworzył cykl „Fundacja”, jest przez wiele
osób uznawany, za jednego z największych
wizjonerów sci-fi. Roboty były jednymi z głównych bohaterów jego książek. Każdy fan jego
prozy może stać się posiadaczem nietypowej
lampki stołowej w kształcie robota. Dzięki
wbudowanym w ruchomą głowę diodom
LED można oświetlać pomieszczenie pod
dowolnym, interesującym nas kątem. Dodatkowo stojak może służyć, jako miejsce do
przechowywania, czytanych w danej chwili
książek. Zmieści się ich tam kilka. Dlaczego
nie postawić tam którejś z książek Asimova?
http://bralbym.to/oferty/swiecacy-kumpel-2/
Dla pary geeków znajdzie się także
mały gadżet. Są to nietypowe uchwyty na
szczoteczki do zębów. Dla niej w kształcie
kobiecych ust, dla niego w kształcie wąsów.
Można je przymocować nad zlewem, przy
lustrze, do płytek. Dzięki nim szczoteczki
zawsze będą pod ręką. Wykonane z nietoksycznego materiału pozwolą zachować
higienę, bo jak wiadomo szczoteczki powinno
przechowywać się w odpowiedni sposób.
Uchwyty te to naprawdę wyjątkowy, drobny,

ale bardzo funkcjonalny gadżet, który rozweseli każdą łazienkę. http://bralbym.to/oferty/
uchwyt-szczoteczki-zebow/
Jeśli chodzi o nietypowe uchwyty, to
warto zwrócić też uwagę na ten w kształcie
aparatu Polaroid. Do czego służy? Jest to
dozownik papieru toaletowego. Wymyślony przez Doiy Design stał się hitem wśród
młodych ludzi, którzy lubią ozdabiać mieszkania przy pomocy niekonwencjonalnych
dodatków. Pomyśl: kto ma w swojej toalecie
podajnik do papieru w kształcie aparatu?
No właśnie! Ktoś, kto jest lekko zakręcony,
odważny i niekonwencjonalny, czyli geek.
http://bralbym.to/oferty/uchwyt-papier-toaletowy-polaroid/
Muzyka towarzyszy nam przez całe
życie, dla jednych osób jest ona nieodłącznym elementem każdego dnia. Często nasza efektywność jest wyższa, gdy dźwięki
wpadają nam do uszu. Dla tych, którzy chcą
rozkoszować się ulubionymi nutami w każdym miejscu, może przydać się lampka LED
z wbudowanym głośnikiem. Lampka posiada
regulację natężenia światła, a połączenie z
telefonem lub tabletem nawiązywane jest
przy pomocy technologii Bluetooth® 4.0.
Lampka ta może być elementem wystroju domowego wnętrza, a dzięki niewielkim
rozmiarom sprawdzi się także podczas urlopowych wyjazdów. http://bralbym.to/oferty/
muzyczna-zarowka-led/
Hologramy to jedna z rzeczy, która
zawsze pasjonowała miłośników twardej fantastyki. Trójwymiarowe obrazy wyświetlane w
dowolnej przestrzeni pobudzały wyobraźnię.
Niestety, przez wiele lat technologia nie była
tak zaawansowana, by móc cieszyć się tego
typu rozwiązaniami. Nawet teraz hologram, to
technologia odległa i nie do końca osiągalna

dla zwykłego użytkownika. Całe szczęście na
pomoc przychodzą substytuty, rozwiązania,
które okazują się proste, a jednocześnie
skuteczne. Jednym z nich jest holograficzny
wyświetlacz do tabletu lub telefonu. Dzięki
niemu filmy, zdjęcia i animacje będą wyglądały zupełnie inaczej. Uzyskany przy jego
pomocy efekt 3D zachwyci wszystkich. Wyobraź sobie, co będzie się działo na imprezie,
gdy podczas zabawy nad stołem pojawi się
trójwymiarowa meduza! Wyświetlacz ten
jest bardzo uniwersalny i będzie pasował
do wszystkich modeli telefonów i tabletów.
Jest niedrogi, ale bardzo funkcjonalny i dostarczy dużo rozrywki każdemu maniakowi
technologii. http://bralbym.to/oferty/holograficzny-wyswietlacz-tabletu/
„Strzel se jednego” nabiera nowego
znaczenia, gdy twoim drinku lub szklaneczce
dobrej whisky pływa srebrny pocisk. Wypełnione specjalnym płynem bardzo szybko
stają się lodowato zimne, a co najważniejsze
- nie rozcieńczają napoju tak, jak robią to
tradycyjne kostki lodu. Naboje zapakowane są w specjalny jutowy worek, w którym
możesz zmrozić je w zamrażarce. Pociski
te są idealnym gadżetem dla fanów broni,
filmów o Bondzie, czy po prostu miłośników
zimnego alkoholu. http://bralbym.to/oferty/
pociski-do-drinkow/
Czas płynie inaczej
Mówi się, że szczęśliwi czasu nie
liczą. Niestety, czasem nawet najszczęśliwsze
osoby muszą być punktualne. W domu każdego geeka powinien znaleźć się odpowiednio odjechany zegar. Musi być wyjątkowy,
inny, taki aby mówili o nim znajomi. Jednym
z nich może być zegarek z podświetlaną
tablicą LED i mazakiem fluorescencyjnym.
Na tablicy tej można napisać wiadomość,
zanotować, coś o czym należy zapamiętać

lub po prostu napisać kilka słów, motto, które
ma nas motywować do pracy każdego dnia.
Dzięki niemu nie będzie można uniknąć zapominania o ważnych datach, czy spotkaniach.
Wystarczy, że po przebudzeniu zerkniemy na
tabliczkę i wszystko jest już wiadome! http://
bralbym.to/oferty/zegar-twoja-wiadomoscia/
Drugi zegar to prawdziwy rarytas!
Coś, co zadowoli fana Gwiezdnych Wojen
oraz klocków LEGO. Ze współpracy tych
dwóch ogromnych marek powstały gadżety,
które aż krzyczą „Zabierz mnie do domu!”.
Kto by nie chciał takiego wyjątkowego budzika, w kształcie imperialnego Stormtroopera?
Duża figurka posiada ruchome części, dzięki
czemu można ją postawić lub posadzić. Na
przedzie znajduje się cyfrowy ekran. Aby
wyłączyć alarm wystarczy tylko nacisnąć
głowę Szturmowca. Najlepsze jest to, że jest
to gadżet, który pokochają i dorośli, a także
dzieci. Nie ma bowiem osoby, która przeszłaby obok niego obojętnie! http://bralbym.
to/oferty/budzik-lego-star-wars/
Trzeci zegar, a dokładniej zegarek, to
wykonany z drewna sandałowego unikalny
gadżet na rękę. Często limitowane zegarki
z drewna stały się niesamowicie popularne
i zyskały rzeszę fanów na całym świecie.
Wysoka jakość wykonania oraz unisexowy
design sprawiają, że zegarki te chętnie noszą
kobiety oraz mężczyźni, ponieważ pasują one
do każdej kreacji, nie tylko tej eleganckiej.
Każdy geek będzie zadowolony z takiego
zegarka. Dlaczego? Ponieważ nie ma dwóch
takich samych kawałków drewna, przez co
każdy zegarek jest inny. http://bralbym.to/
oferty/drewniany-zegarek/
Ubranie to wyzwanie
Odpowiednie elementy garderoby
pozwalają na wyróżnienie się z tłumu. Pa-

miętacie koszulki z napisem „Go ahead, ask
me about my T-REX”. Te dwustronne t-shirty
swego czasu zrobiły ogromną furorę. Z jednej
strony miały napis „Zapytaj mnie o mojego
T-rexa” z drugiej nadrukowaną głowę dinozaura. Może i lata świetności tej koszulki są
już za nią, to jednak zawsze warto mieć jedną
w domu. Nosić ją z szacunkiem i trzymać,
jako relikt popkultury. Przecież to właśnie
robią geeki, są jej częścią. http://bralbym.to/
oferty/zapytaj-o-t-rexa-smieszna-koszulka/
Pozostając w temacie ubrań warto
rzucić okiem na nietypowy, kowbojski kapelusz. Nie będzie on częścią codziennej modowej inspiracji, ale idealnie sprawdzi się jako
element garderoby, którą każdy geek może
zabrać na szaloną imprezę. Ręcznie wykonany gadżet będzie zwracał na siebie uwagę
podczas każdej zabawy. Wykonany ręcznie
w USA ma wpleciony LED-owy przewód,
który sprawia, że nakrycie głowy wygląda,
jak rekwizyt z planu filmu sci-fi. Gadżet ten
zawróci w głowie niejednemu maniakowi kina
i nietypowego wyglądu. http://bralbym.to/
oferty/swiecacy-kapelusz-kowboja/
Dziewczyna geek, szukająca inspiracji, spędzająca godziny w Internecie powinna zaopatrzyć się w przynajmniej jedną
parę Twitterowych rajstop. Co to takiego?
Nic innego jak seksowne białe rajstopy z
czarnym napisem „Follow me”. To dodatek,
który sprawi, że niejeden facet straci głowę,
gdy zobaczy je na zgrabnych nogach. http://
bralbym.to/oferty/rajstopy-twitterowe/
Przemieszczanie się w miejskim
zgiełku nie zawsze jest przyjemne. Zatłoczone autobusy i tramwaje nie dają nam
komfortu, którego oczekujemy. Na pomoc
przychodzą nam rowery oraz hulajnogi. Te
pojazdy dominują w dużych miastach. Nawet

menadżerowie potrafią przyjeżdżać na nich
do pracy. Oczywiście im bardziej wyczesany
model, tym większa zazdrość innych użytkowników drogi. Jednym z takich cudeniek
jest stylizowana na miejski rower hulajnoga.
26 calowe koła, świetnie wyprofilowana rama,
bezpieczny hamulec marki Shimano - to tylko
kilka elementów tego cuda. Wersja damska może mieć zamontowany na kierownicy
koszyk, w którym przywieziesz warzywa z
oddalonego o kilka minut drogi od domu
bazarku. Hulajnoga ta może być marzeniem
każdego miejskiego geeka. http://bralbym.
to/oferty/hulajnoga-miejska-retro/
Zagramy w grę?
Każdy geek gra w gry. To przecież
rozrywka, która zapełnia mu całe dnie. Tylko,
że na stole takiego gracza nie zagości zwykły
Monopol, a specjalna, limitowana wersja
tej gry. Fani kina lat 80-tych i 80-tych będą
szczęśliwi, gdy na ich stole zagości Monopoly: Back to the Future. Nawiązująca do
niesamowitej trylogii z Michaelem J. Foxem
i Christopherem Lloydem gra daje ogrom
zabawy. Wszystkie lokacje, elementy, a nawet budynki mają coś wspólnego z kultową
produkcją Roberta Zemeckisa. Nic tylko grać!
https://www.dystryktzero.pl/gra-planszowa-monopoly-back-to-the-future-powrot-do-przyszlosci-angielska-wersja.html
Jak jesteśmy już przy grach, to warto
też zwrócić uwagę na gadżet związany z
kultową grą „Portal” oraz „Portal 2”. Charakterystyczna dla serii wieżyczka strażnicza,
którą można podłączyć poprzez przewód
USB do komputera. Dzięki temu otrzyma ona
zastrzyk odpowiedniej do działania energii.
Zamontowany w urządzeniu czujnik ruchu
sprawi, że wieżyczka aktywuje się, gdy ktoś
zbliży się do komputera. Po aktywacji wypowie jedną ze znanych z gry sentencji, które

od lat powtarzane są przez fanów, między
innymi sławne „I don’t hate you”. Ta niewielka
zabawka sprawi radość każdemu, kto chociaż raz zagrał w produkcję ze studia Velve.
http://www.thinkgeek.com/product/ee85/
To tylko garść pomysłów na gadżety,
które sprawią radość geekom. Oczywiście
każda osoba jest inna i to, co może spodobać
się jednej osobie będzie zupełnie nietrafionym
prezentem dla innej. Warto patrzeć na oso-

biste preferencje każdej osoby. W Sieci znajdziecie dużo gadżetów, które mogą sprawić
radość wielbicielom popkultury, technologii,
zabawek, zwanych popularnie geekami n

Najlepsze ogrodowe
aranżacje
Zastanawiasz się co będzie najlepiej pasować do Twojego stylowego ogrodu? W końcu jego wygląd jest równie ważny, co aranżacja mieszkania. Wykorzystaj pomysły na naprawdę oryginalną stylizację Twojego ogrodu, jeśli chcesz by robił naprawdę mocne wrażenie.

T

a oryginalna donica może pełnić wiele
funkcji. Może stać się terrarium, szklarnią albo wazonem. Twoje ulubione rośliny
zyskają na oryginalnym wyglądzie. Najlepiej
wyglądać będą w niej naprawdę niecodzienne
kompozycje. Nadaje się nie tylko do ogrodu,
ale także do mieszkania. http://bralbym.to/
oferty/geometryczna-donica/
Najlepszy relaks w ogrodzie zapewni
Ci ten piękny hamak. Szeroki fotel hamakowy zagwarantuje Ci relaks pod chmurką
i uprzyjemni czas spędzony w ogrodzie. Dzięki swojej wielobarwności wprowadzi do niego
masę żywych i wesołych kolorów. http://
bralbym.to/oferty/fotel-hamakowy/
Jeśli zależy Ci na tym, by Twój ogród
był naprawdę barwny i cieszył pięknymi kolorami, zdecyduj się na te kolorowe marchewki.
Ich oryginalność sprawi, że Twój ogród będzie
wyglądał naprawdę magicznie. Nasiona tej
kolorowej marchewki są wolne od GMO oraz
pełne wartościowych substancji odżywczych.
Poza pięknym wyglądem, marchewki za-

chwycą także smakiem. http://bralbym.to/
oferty/nasiona-kolorowej-marchewki/
Jesteś fanem Parku Jurajskiego? Te
oryginalne doniczki pomogą Ci wprowadzić
filmowy klimat do własnego ogrodu. Ich niespotykany wygląd wprowadzi w Twój ogród
niezwykłą atmosferę. Te doniczki zwrócą
uwagę każdego gościa. Świetnie będą prezentować się z egzotycznymi roślinami. Ręcznie robione z wielką dbałością o szczegóły
wyglądają naprawdę bardzo realistycznie.
http://bralbym.to/oferty/doniczki-dinozaury/
Możesz wyeksponować swoje ulubione rośliny także w inny sposób. Dzięki
odwróconym, wiszącym doniczkom sprawisz
sobie prawdziwe wiszące ogrody. Dzięki swojemu minimalizmowi świetnie zaprezentują
się w nich każdego rodzaju rośliny. Możesz
je wykorzystać nie tylko w ogrodzie czy na
tarasie, ale także we wnętrzu. http://bralbym.
to/oferty/odwrocone-doniczki/
Jeśli od jakiegoś czasu szukasz na-

prawdę oryginalnej skrzynki na listy, Twój
problem właśnie został rozwiązany. Oto
niesamowicie unikatowa skrzynka na listy
w kształcie teczki. Nadaje się niemal do każdej aranżacji, dzięki swojemu prostemu wyglądowi. Stanowi prawdziwie uroczą ozdobę.
Istnieje możliwość dopasowania do każdej
powierzchni. Dobrze nadaje się także na
prezent np. dla państwa młodych, czy na
parapetówkę. http://pl.dawanda.com/product/82496123-skrzynka-na-listy-w-ksztacie-teczki-z-numerem
W Twoim ogrodzie pojawić się mogą
także mali mieszkańcy, którzy szukają schronienia. Dlatego ten oryginalny karmnik dla
ptaków może stanowić uroczy dodatek. To
drewniany i ręcznie malowany domek dla ptaków z budką lęgową. Jest idealny do ogrodu,
czy na taras. Jest także przystosowany do
mocowania na drzewach. http://pl.dawanda.
com/product/101413335-karmnik-z-budk-lgow-2w1-drewno-malowany-domek
Możesz zdecydować się na jeszcze
bardziej oryginalną odsłonę karmnika dla ptaków w kształcie budki telefonicznej. Całość
jest trwała dzięki impregnacji olejem. http://
pl.dawanda.com/product/99056927-domek-dla-ptakow-ptasi-telefon
Jeśli wspierasz ptaki, możesz zdecydować się także na pomoc owadom. Jest
to możliwe, dzięki specjalnie przeznaczonych
dla nich hotelom. Z łatwością umieścisz go
w swoim ogrodzie. http://pl.dawanda.com/
product/100591007-hotel-dla-owadow
Dzięki tym meblom zapewnisz komfort odpoczynku sobie i swoim bliskim. Twój
ogród zyska więcej przestrzeni do relaksu,
a Ty będziesz mógł cieszyć się jego nietypowym wyglądem. W zestaw wchodzą

siedzisko i pokrowiec, którego dostępnych
jest 40 kolorów. Dostępne są także różne
wymiary siedzisk, dlatego z łatwością dopasujesz meble do swojego ogrodu. http://
pl.dawanda.com/product/81025431-siedzisko-na-meble-z-euro-palet
Oryginalna furtka ogrodowa może
naprawdę robić spore wrażenie. Taka jest
właśnie ta furtka, która utrzymana jest w
bardzo magicznym stylu. Jest całkowicie
autorskim projektem, wykonanym ze stali
nierdzewnej. http://pl.dawanda.com/product/77083067-furtka-ogrodowa
Szyku i klasy Twojemu ogrodowi
doda także ten stylowy ogrodowy komplet
wypoczynkowy. Ta bardzo elegancka kolekcja mebli będzie się świetnie prezentować
w centrum ogrodu. http://pl.dawanda.com/
product/101133139-sofa-wypoczynkowa-ogrodowa-del-mar-slvk-teak
Do swojego ogrodu możesz wstawić także tę śliczną ławkę, która doda mu
uroku. Z łatwością upiększy Twój ogród
i równie skutecznie go rozjaśni. Będzie stanowić także idealne miejsce zabaw dla Twoich dzieci. http://pl.dawanda.com/product/
86956667-lawka-turkus-drewniana-ogrod

Świetną dekorację i stylowy dodatek
stanowić będą także te dekoracyjne okrągłe poduszki. Są wykonane z wytrzymałego
materiału, który jest bardzo przyjemny w dotyku. Ich żywe kolory będą stanowić świeżą
i barwną ozdobę ogrodu czy tarasu. Możesz
je położyć bezpośrednio na trawie, bo są
mocne i wytrzymałe. http://pl.dawanda.com/
product/98480187-poduszka-dekoracyjna-ogrodowa-40cm-mix-kolorow

Benchmarking of online
stores from the point of view
of the brand
When a brand has already developed its pricing policy, it turns out that implementation is not an easy undertaking. Why is this the case? Today’s technology allows retailers to change prices in real-time. For this reason, the world of
e-commerce works very fast – almost every day, e-shops reduce the prices
of their products and offer promotions and discounts. Of course, they do all of
this in good faith, for their business.

I

nterestingly, according to 360pi ‚s data,
sellers change the prices of 15 to 20% of
their products at least once a day. Distributors
such as Amazon, however, can change the
prices of millions of products up to 8 times
every day.

Are brands able to keep up with all
these changes? In this article we will discuss
how monitoring sellers facilitates the implementation of pricing policies, and what the
main advantages of monitoring are from the
point of view of the brand.
What challenges do brands face?
If brands do not constantly monitor
the situation, any changes in prices introduced by sellers may be very unfavorable for
them. When sellers drastically reduce the
price, they negatively impact consumers’
perception of the brand, as we explained in
the article: “The art of building a brand pricing strategy on the Internet”. What’s more,
buyers often see frequent price changes as
frustrating and simply incomprehensible.

A graph showing changes in the prices
recorded on the Amazon website, 2014,
source

Of course, changes in prices are justified in situations such as the release of new

versions of hardware to the market, or the
need to clear warehouses of older models
(brands such as Sony, Samsung, or LG);
or when companies sell seasonal products
(especially in the clothing industry). However,
from the perspective of the brand, the price
should be changed only when this is in line
with the realization of the objectives contained
in the overall strategy.
In a perfect business world, you can
imagine that we would be able to convince our partners (stores) to cooperate and
implement our pricing policy. However, in
practice, this is not quite so easy. E-shops
distribute the products of many brands, so
they cannot always focus 100% of their attention on our products. Not to mention how
very prone they are to waging price wars with
their competitors.
Constant monitoring of e-shops
and choosing evaluation indicators
A brand manager’s first and foremost challenge is to convince distributors
to accept their pricing policy. But even if
they succeed, brands need to constantly
monitor their sellers in terms of whether
they are actually implementing what was
agreed on.
But there are questions: how to check
on partners and what evaluation criteria should be taken into account?
If you distribute a few hundred or
even several thousand different products,
it is quite impossible to constantly check
the prices of each one. Let us add to this
the large number of shops that sell those
products. Performing such a task manually
would be too time-consuming and generally
inefficient.

The way to solve this problem is to
use automatic monitoring tools. These tools
allow you to create so-called product baskets.
In such a basket, there may be e.g. 100 of
our products that are sold in a given e-shop.
Based on this basket, monitoring tools are
able to analyze, among other things, the
average price of each distributor’s basket,
or the average percentage difference in the
prices offered by the shop and the brand’s
catalog prices.
In this way, the brand can establish
its own KPI (key performance indicator) and,
on this basis, assess whether the cooperation
with a given partner is beneficial. After selecting the appropriate indicators, monitoring
tools are able to produce one global number
that facilitates the evaluation of partners in
terms of pricing strategy, and brand managers
are therefore not forced to manually analyze
individual partners.
What can a brand gain by monitoring its partners?
• The possibility to monitor price wars
– unfortunately, e-shops are prone to taking
part in price wars. It’s enough that just one
retailer lowers their price, but then another
can do that much more drastically in order
to compete. This happens because from the
perspective of an e-shop, it is more important
to have the best offer than to care about the
perception of the value of individual brands.
Seasonal price reductions can bring stores
short-term gains. But in the long-term, price
wars destroy the value of the brand.
• The possibility to take care of the
perception of the value of the brand – this is
important for any brand that wants to consciously build its image. If product prices are

continuously reduced, retailers accustom
consumers to buying only during sale periods. When such activities are carried out
continuously, customer behaviors change
as well: they begin to focus only on price,
forgetting the other aspects that make a
brand stand out.
• The ability to monitor the gray area
– monitoring tools have allowed the emergence of a gray area. This is a significant
advantage, especially from the point of view
of luxury brands, for which the sale of counterfeit products is a big problem. Thanks
to this kind of monitoring, such situations,
that can negatively affect brands, can be
eliminated.
• The possibility to strengthen relationships with the best partners – monitoring
provides us with specific knowledge about
what e-shops are doing. It allows us to see
the different approaches and strategies implemented by the partners, e.g. consistently
lowering the price of a certain product category at the weekends. Such knowledge is
very valuable to traders negotiating the conditions for further contracts with distributors.

In the end, it is worth noting that the
most important advantage of monitoring
partners is that, through the acquisition of
specific data, a brand can better analyze
the best ways to build relationships with its
distributors. Additionally, it can comprehensively manage how their products are sold in
the market. If you want to become aware of
how you can consciously affect your relations
with distributors, we here at Dealavo offer a
unique tool, as well as a consultant, to help
you select monitoring indicators to assess
online stores (KPI).
n

Don’t go to a price war,
build relationships
Price is the deciding factor affecting product purchase on the web – this fact
is indisputable, and that’s why so many e-retailers try to manipulate prices to
attract custom. However, „deciding factor” does not mean „only factor”. Those
who deliberately avoid price wars with competitors and focus on „added value”, so to to justify the difference in margin are on the other end of the spectrum. But what if we combined the best of both approaches?

A

low price of a certain product can attract
attention for two reasons: either it’s a
really good deal, or there’s a catch. When we
find, for example, electronic equipment at a
surprisingly low price on an auction site, it is
almost certainly not available in our country
and needs to be imported (from Asia). On the
other hand, seeing even small differences in
price on a price comparison websites, e.g.
due to free delivery or simply a lower margin,
makes it much easier for the client to make
his choice („if I can save even a few bucks,
why not?”). The comfort of being able to
quickly compare prices is probably one of
the main reasons online shopping is done by
so many people, and the owners of e-stores
are therefore forced to create a pricing policy
that is either higher or lower.
We called price competition a „trap.”
Why? If low (or quasi-dumping) prices are
part of the marketing strategy of a company

entering the market and are protected by an
appropriate budget, price competition might
be a good move. This is a fast way to build
brand awareness, and it allows you to present
the advantages of after-sales service (client
care, return policy, etc.). Once a satisfactory
retention level is achieved, prices may be
increased; conversion will certainly fall, but
when implemented properly, this strategy
can build a steady buyer base.
The problem is that this tactic works
only for the biggest companies and corporations that can afford to use the instrument
of loss to aggressively acquire market share.
Small and medium-sized shops also usually
start with minimal margins, because a low
price is a convincing argument, but after a
time they begin to feel the noose tightening
around their necks – they lack the means
to further develop their marketing and technological projects, and they fall into trap of

„medium development”. The stores then
eventually disappear from the web, and new
ones appear in their place, forcing the other
market participants to continuously manipulate prices
That’s how the free market works
– but luckily, for the same reason, you can
adapt a strategy of assuming a conscious
raising of prices. The ratio of the number of
customers to the value of the shopping cart
is thought to be inversely proportional; you
can be successful thanks to higher margins
rather than through a larger scale. What’s
important is being able to find a credible
justification for being more expensive than
the competition.

When shopping online, people need
more information than they do when shopping offline. The possibility to make almost
instant contact with the staff and dispel any
doubts about the product or service should
be the standard – this way, the store has the
chance to recover shopping carts abandoned
for trivial reasons (an insufficient number of
images, lack of information about the sizes,
materials used, etc.).
When putting contact information
on your website, you can also personalize it
so the client is not afraid of getting stuck in
an endless loop of automated messages if
they contact you.
In the process, it is key to:

Of course, being both a producer
and distributor of our own goods, we have
a much greater opportunity to balance product quality and price – we can improve the
quality of the materials used or extend the
product range with some expert services and
make this an important element of marketing
communication, not to mention the fact that
brand storytelling can be of greater value than
the product itself (see Nike, for example).
What can you do to justify the higher
prices if you run a store distributing products?
1. Ensure the best customer
service
With hundreds or thousands visiting
your store, an average of 0.1-3% will become
clients. In industries where competition is huge,
the game is all about the margin – the percent
margin of potential customers who make their
purchase decision based on minor differences.
This is especially important because awareness
of internet consumers right is growing as quickly
as the e-commerce market itself.

• Naming the consultant clients can
talk to
• Using several different telephone numbers instead of a single generic HQ
number
• Competence division – this way,
put your client straight through to the person
who has the ability to solve it
• Informing clients about the
days and hours certain consultants are
available
If there is a choice between a shop
where you can buy a product cheaper, and
another, where the prices are slightly higher,
the one that can dispel any doubts about
the product or service will win. Furthermore,
even if a site provides all the information you
need, seeing the store’s „face” positively
affects the building of credibility, and unless
the difference in price does not exceed a
certain limit, we feel that shopping at that
store is the better option, because it is
trustworthy.

It is worth remembering that what
differentiates an average company from a
great one is its ability to think out of the box
– especially when it comes to relationships
with consumers. For example, hand-written
letters to clients can really make someone’s
day, and they can then share them on social
media. The clothing store HEX sent 13,000
handwritten letters to their clients over the
course of two years – initially, the founders
wrote them, and later that task was assigned
to the staff managing the logistics process:

So if a handwritten note can make a client
smile, settling a problem in a way that goes
above and beyond can be the deciding factor
that wins us a client.
American Archival Clothing became
famous for an excellent move it made some
time ago that helped it recover an abandoned shopping cart. One of their clients had
almost finalized his order, but decided to quit
shopping after seeing the cost of an international shipment. One employee wrote him an
e-mail offering to cover the shipping costs of
a cheaper shipping option, while also informing the client about a more expensive, but
faster product delivery option. In response,
the client openly suggested that he would be
willing to make the purchase thanks only to
the personal contact he received:

Source: instagram.com/cdransf
This is a good way to highlight the
importance of the relationship created between the store and the customer. Writing a
letter requires a moment of reflection and is a
personal gesture – in the era of e-mail automation, such an action is a confirmation that
the company treats every order individually.
A higher standard of service should always
go hand in hand with higher prices, and something as simple as a hand-written letter
is one of many ingredients of the potential
successful building of a company’s image.
Another good practice that should be
hardcoded in the DNA of companies reluctant to take part in price wars is a proactive
approach that anticipates client expectations.

What did store employee do? He
could, of course, have just ended the conversation, but instead, he further reduced the
cost of shipping. And that’s not all! Seeing
that the list of products had been extended

(the man ordered the shirt for his partner), the
store threw in a makeup bag for free, as a
„sample”. Remember: the client abandoned
his shopping cart like millions of people do
every day – he did not contact the store, he
did not try to „fight” for discount. His decision
to make a purchase was the clear result of
employee initiative. Stories that can be used
in this way occur in almost any company –
all you have to do is offer a client more than
he expected and achieve the „WOW effect”
once a month or so to acquire new clients.
The point of this short case study
is that the relatively high price of the
t-shirt ($ 90) was fully justified by such
service – the company takes responsibility for its products and is capable of
sacrificing a lot to convince the consumer to buy them.
2. Offer added value
It is often forgotten that it is the minor differences that influence the purchase
decision (in the case of clients decided on
spending money and simply seeking the best
place to do that, a place that meets their
needs). Although there are many additional
services a shop can offer, the possibilities are
not infinite, so it is good to develop standards
clients know they can always count on.
Finding two identical products costing the same amount of money is a common phenomenon – the manufacturer imposes margin, and the final price is formed b
the market environment. Is cutting prices the
only way to stand out from the competition?
This is just one way out – another
is to improve the quality of the products
sold, and if we are the distributor, invest
in skillful communication of product value.

This is how American Giant, which both
produces and sells basic, classic t-shirts,
sweatshirts and pants works. The price
is caused not only by a very high quality
product. The company purposefully produces their clothing in the United States,
as opposed to so many other companies
that mass-produce their products in Asia.
This emphasizes not only their „pedigree”
image, but also gives them more control
over how a t-shirt or sweatshirt ultimately
looks. The slogan „We worked on this shirt
for 6 months” is so catchy that it got the
media interested in the company, which
now takes advantage of all the publicity.
Another way to achieve added value
is to implement the SMS module, which will
keep you informed about what’s happening
to a package, offer free shipping of all or a
specific selection of products.
So if you sell computers (and as
we know, the margin on electronics is
small), a slightly higher price can be justified by configuring the computer before
shipment, installing selected programs or
drivers, etc. We do not need to provide
these services for free, but for example,
for a small fee – this makes sense, because the client can simply notice where
the price comes from.
3. Make your return policy
a friendly one
The vast majority of online stores that
operate successfully have friendly return and
complaint policies. But Aside from the fact
that it is a mechanism designed to protect
consumers who are unable to physically test
the product before buying, you can use this
as a business advantage.

What if you could provide the clients
with more time to return a product than your
competitors do? Many consider it risky – after
all, nobody likes returns. So why „tempt fate”?
If you keep returns at a healthy rate of
below 1% of all purchases, you should not be
afraid customers will suddenly start returning
good en masse only because they have the
opportunity to do so within this extended period
of time. The point here is the little psychological
trick that inspires confidence and calms the client
thus eliminating concerns of buyers for whom a
shorter return period is not enough to make a
purchase decision.
A prominent example of the successful
implementation of this solution is H & M, which
gives its clients 28 days to return a product. Not
only that – a return form is included in every package, complete with instructions on how to fill it
in – if a return is made, a courier comes to pick
up the package. As we can read on the page:
We will refund all payments received from
you, including the costs of our standard delivery
option, without undue delay and in any event no
later than 14 days from the day on which we are
informed about your decision to withdraw. We will
use the same means of payment that you used
to pay for your order and this will not cause you
any extra fees.
This mechanism works very smoothly
and keeps clients happy, while also ensuring the
complaint department is overburdened.
Conclusions
This text can really be summarized
by the sentence: „It’s not worth it to go to a
price war, build relationships with your clients
instead” This is, after all, the point of the entire
sales process – building a relationship with

the consumer, before, during and after the
purchase.
At the beginning of this text, we talked
about the ability to combine the best parts of both
strategies: high and low prices. If we know exactly
how the pricing policies of our competitors are
created, we can constantly check whether we
are doing the most important thing: charging an
appropriate price for the product offered. Knowing
that the market offers quite inflated rates, we can
dramatically increase the scale of purchases
by implementing minor price manipulation and
providing excellent service that helps us establish
a lasting relationship with the client. It is much
cheaper to convince someone who has already
shopped at out store to return than to constantly
acquire one-time clients only hunting for bargains.
Monitoring prices is also important for
another reason – if, as a distributor, you raise
the price too much, you can fail before you even
know what happened. A few years ago, Orbitz,
an equivalent of Fly4Free offering a flight and hotel
search engine, saw that people who book from
Mac computers were willing to spend 30 percent
more than those booking from PCs. They then
began to show mac owners higher prices than
they did to others, which of course ended in a
PR nightmare for the company.
The most important is balance – making
the conscious decision to leave the price war
zone, but at the same time keeping a finger on
the pulse in real time, is the key to building valuable relationships with e-consumers. There is
no „perfect solution”, and the recipe for a
satisfied customer will be different in every
case, but we will always need to find a balance between a flexible, consciously shaped
pricing policy and the best value for money
that we can offer.
n

Cykl życia klienta
w SaaS - dlaczego
odchodzą
SaaS (Software as a Service), czyli oprogramowanie, jako usługa, to rozwiązanie, które wdarło się kilka lat temu na rynek. Firmy oferują coraz to nowsze
wdrożenia, które często nie wymagają od klienta żadnych instalacji ani implementacji, tyko wykupienia abonamentu. Rozwiązania SaaS przygotowane są
dla klientów biznesowych (np. sklepy internetowe), jak i klientów prywatnych,
np. lubiane przez aktywnych Endomondo. Ten rodzaj dystrybucji boryka się
z jednym problemem, mianowicie migracją klientów, którzy w pewnym momencie po prostu znikają. Dlaczego ich tracimy?

Cykl życia Twojego klienta
Fazy życia klienta B2B i B2C są
bardzo podobne. Wszystko zaczyna się na
etapie budowania świadomości potrzeby.
W przypadku klienta biznesowego, jest to
przeważnie problem, który należy rozwiązać,
aby firma prosperowała dobrze lub przynosiła
lepsze wyniki. Często na drodze do tego
stanu stoją przeszkody, z którymi nie można sobie samodzielnie poradzić. Wtedy na
pomoc przychodzi rozwiązanie zewnętrzne.
Budowanie potrzeby zakupowej następuje
dość szybko, ale wymaga analizy klienta. Nim

kupujący przyjdzie do Ciebie, przynajmniej
5-7 razy porównuje oferty dla wszystkich
dostępnych na rynku usług. Gdy w końcu
wybierze Twoją ofertę - dochodzi do umowy
sprzedaży. Teraz wszystko wydaje się bardzo
proste. Kupujący zapłacił, a Ty dostarczyłeś
wymagane przez niego rozwiązanie. W tym
momencie wielu handlowców pozostawia
klientów samych sobie. Tutaj zaczynamy
tracić klientów. Za moment wytłumaczę dlaczego.
Typy klientów
W każdym modelu zakupowym,

także w tym abonamentowym, znajdują się
podobni klienci. Zaliczymy do nich:
• potencjalnych klientów - tych, który
wymagają największej pracy i nakładów na
reklamę. To także osoby, które szybko odchodzą od Ciebie, jeśli Twoja akcja marketingowa wzbudzi ogromne oczekiwania, które
nie zostaną następnie spełnione. Do tych
klientów zaliczymy tych, którzy nie wykupują
usługi po okresie próbnym;
• klienci, którzy dokonali zakupu - sygnalizują oni, że Twoja oferta
spełnia ich oczekiwania przynajmniej
w minimalnym stopniu, jednakże to także osoby o bardzo niskiej lojalności. Cały
czas analizują ofertę, porównują jej cenę
oraz otrzymane możliwości. Jeśli zakup nie
spełnił jego oczekiwań, to następuje u nich
reakcja zwana dysonansem pozakupowym.
Jest to stan dużego dyskomfortu związanego z dokonanym wyborem. Zdarza się, że
tacy klienci będą chcieli zwrotu pieniędzy,
za zakupiony produkt. Jeśli nie otrzymają
tej rekompensaty, to prawdopodobnie już
nigdy nie dokonają zakupu w Twojej firmie.
W przypadku rozwiązań SaaS anulowanie
subskrypcji i dokonanie zwrotu nie jest
bardzo problematyczne. Utrzymanie takich
klientów musi skupić się na pokazaniu im
wartości, które wyróżniają Twoje rozwiązanie na tle konkurencji. Jest jeszcze jeden
aspekt. Jeżeli w umyśle klientów ukształtuję
się niska cena w odniesieniu do produktów oferowanych przez firmę, to najprawdopodobniej będą się tego spodziewali
w długoterminowej współpracy;
• klienci powtarzający zakup - to
jeszcze nie stali klienci, gdyż w tej grupie
znajdują się osoby, które wykupiły abonament
więcej niż jeden raz. Nadal dokonują oni

analiz, sprawdzają, jak duże możliwości daje
im zakupione rozwiązanie. Jeżeli spotkają
się z gorszą obsługą czy produktem - mogą
w każdej chwili odejść. W komunikatach
skierowanych do tych osób należy podkreślać, że doceniasz swoich stałych klientów;
• klienci powracający - to tak naprawdę „core” Twojego biznesu. To osoby,
które odświeżają subskrypcję zaraz po
jej zakończeniu, często wykupują ją na
dłużej. Przed ucieczką powstrzymują ich
pozytywne doświadczenia, zadowolenie
z oferowanego przez Ciebie produktu. Są
najwyższą wartością dla firmy i mają duże
znaczenie dla rentowności. Dlatego właśnie
o nich należy troszczyć się szczególnie.
W promocji skierowanej do tych klientów
należy podkreślić ich znaczenie dla firmy.
Niestety, gdy Twoje rozwiązania będą dużo
droższe, niż te u konkurencji, a nie możesz
zaoferować im dodatkowych korzyści, to
może zdarzyć się, że odejdą oni i skorzystają z innego rozwiązania. Dzieje się tak
szczególnie wtedy, gdy zmiana dostawcy
usługi nie wiąże się z dużymi kosztami
z jego strony;
• klienci uciekający - to klienci, którzy
z jakiegoś powodu odchodzą do konkurencji lub po prostu rezygnują z Twojego
rozwiązania. Należy ustalić czy przyczyny
odejścia tego typu klientów są zewnętrzne,
czy wewnętrzne. Jeżeli więcej jest czynników
zewnętrznych, to inwestycje w utrzymanie
konsumentów nie będą efektywne, gdyż
podjęli oni już decyzję, którą raczej ciężko będzie zmienić. Jeżeli jednak powodem
ucieczki były czynniki wewnętrzne, to aby
zatrzymać klientów musimy dotrzeć do nich
osobiście, najlepiej przez osobę handlowca,
który będzie miał dla nich lepsze, idealne
wręcz rozwiązanie.

Wydłużanie cyklu życia klienta
W rozwiązaniach SaaS wydłużanie
cyklu życia Twojego klienta może być dokonane na wiele sposobów. W tego typu
usługach ważne są następujące czynniki:
• cena abonamentu,
• niezawodność usługi,
• jakość obsługi klienta,
• wdrażanie nowych rozwiązań,
• zaspokajanie oczekiwań klientów,
• uniwersalność rozwiązania,
• poprawianie usługi bez podnoszenia ceny.
Poprawianie powyższych elementów
mniejsza ryzyko odejścia klientów od Twojego
rozwiązania.
Customer Lifetime Value (CLV)
CLV pozwala nam na obliczenie korzyści finansowych, jakie przynosi każdy
klient, dzięki niemu wiemy, którzy z nich są
filarem Twojego biznesu. W rozwiązaniach
SaaS wyliczenie tego wskaźnika wydaje
się wręcz obowiązkowe, bowiem najlepiej
wykonać je w perspektywie najbliższych
6 lub 12 miesięcy. To jest także okres, na
który najczęściej wykupywane są biznesowe
rozwiązania SaaS. CLV jest bardzo ważnym
wskaźnikiem, wykorzystywanym w procesie
prowadzenia biznesów abonamentowych.
Jeśli prowadzisz biznes w odnawialnym co
6 miesięcy abonamencie w wysokości 1000
zł, to CLV wyniesie 2x1000 zł. Teraz wystarczy przemnożyć go przez liczbę aktywnych
klientów i już nie musisz w ciemno zgadywać,
czy 10 tysięcy przeznaczone na pozyskanie
kolejnych konsumentów to dużo, czy mało.
Pomaga też efektywniej oceniać opłacalne
kanały dotarcia do osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane twoim produktem.

Dlaczego tracimy klientów
W rozwiązaniach SaaS wpływ na
rezygnacje z usługi może być spowodowana:
• wysoką ceną lub podwyższeniem
ceny oferowanego rozwiązania,
• lepszą ceną dla klientów nowych,
niż dla tych, którzy korzystają już z usługi,
• brakiem konieczności używania
usługi lub oprogramowania,
• problemami z działaniem, częstymi
awariami,
• lepszą ofertą konkurencji,
• koniecznością zmiany rozwiązania
abonamentowego na dedykowane,
• niskim stosunkiem jakości do ceny,
• brakiem odpowiedniego supportu,
• brakiem aktualizacji.
Chrun w SaaS
Chrun w SaaS pokazuje ilu klientów
tracimy każdego miesiąca. Wiadomo: utrzymanie klienta przy sobie jest zwykle tańsze,
niż pozyskiwanie nowego. W przypadku
SaaS poziom Churn’u ma kluczowe znaczenie, ponieważ od niego zależy czy jeszcze
działasz na rynku, czy już musisz zamykać
biznes. W zależności od modelu cenowo/
abonamentowego Churn może występować
w różnej strukturze. Największe zagrożenie
istnieje w sytuacji, gdy klient musi świadomie
podjąć decyzję o przedłużeniu abonamentu.
Czasami jest to co rok, ale czasami jest to
co miesiąc. Kiedy płatności za przedłużenie
pobierane są automatycznie – zagrożenie
maleje. Jeśli takie nie są – co miesiąc klient
podejmuje decyzję, która przełoży się bezpośrednio na poziom Churn’u. Jeśli obserwujesz
w swoim SaaS Churn na poziomie dwucyfrowym – nie myśl o sprzedaży, nie myśl
o marketingu. Coś jest fundamentalnie nie tak
z Twoim produktem, obsługą, płatnościami,
komunikacją.

To tylko część ważnych powodów,
które sprawiają, że klienci odchodzą od Twojej usługi. Czasem problemem jest zła kultura
organizacji, niska jakość wparcia technicznego lub zbyt wolny rozwój technologiczny
oprogramowania, przez co konkurencyjne
oferty są po prostu bardziej atrakcyjne.
Jeśli połączysz wiedzę dotyczącą
cyklu życia klienta, ze wskaźnikiem CLV,
z wiedzą z zakresu psychologii handlu i powyższymi informacjami - łatwiej poradzisz
sobie z problemem odchodzących klientów.
Skup się na jakości, cenie i indywidualnym
podejściu do każdego kupującego. Ten miks
pozwoli Ci zatrzymać klientów na dłużej przy
Twoim rozwiązaniu.
Źródła:
http://itsolutions.sys-con.com/read/48608.
htm
http://www.ariba.com/resourcelibrary/index.
cfm?asset_id=514&pageNumber=1 &asset_type=16
http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,41086,00.html

http://www.mckinsey.com/clientservice/hightech/pdfs/Emerging_Platform_Wars.pdf
http://www.computerworld.pl/news/170712/
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html
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Social Selling
- rewolucja
w sprzedaży?
Social Selling nie jest pojęciem nowym, bowiem zjawisko to opisywane było
już w 2006 roku przez naukowców z University of British Columbia. Wspomniano wtedy o nim jako procesie nawiązywania kontaktów w celach biznesowych. Przez kolejne lata ewoluował on i stał się częścią procesu sprzedaży
w relacjach B2B i B2C. Często ma on miejsce w kanałach social media, takich
jak Facebook, Twitter, czy Linkedin. Nie należy jednak mylić social selling
z social marketingiem, to dwa zupełnie inne pojęcia. Pierwsze nastawione jest
na tworzenie relacji sprzedawca-kupujacy, a drugie na marketer-grupa potencjalnych klientów.
Zagłada sprzedawców B2B?
Według raportu „Death of B2B Salesman”, przygotowanego przez Forrester,
w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych
pracę straci ponad milion sprzedawców,
a ich miejsce zastąpią rozwiązania e-commerce, które nie będą wymagały ich obecności
w procesie zakupowym. Ten wspominany
milion sprzedawców to prawie 22% zatrudnionych na tych stanowiskach osób. Czy
tak będzie? Szczerze wątpię. Rozwiązania
e-commerce dla biznesu sprawdzają się

bardzo dobrze, ale nadal wymagają asysty
handlowca, który nawet jeśli nie sprzedaje
towaru osobiście, to przynajmniej buduje
relacje ze swoimi klientami i jest zawsze dostępny, np. gdy natkną się oni na problemy
podczas realizacji zamówienia.
Nie można negować tego, iż rynek
się zmienia, że zmieniają się zachowania
klientów, także tych w relacjach biznesowych.
Jednak nadal w procesie sprzedażowym
B2B występują emocje, które muszą zostać

wsparte przez sprzedawcę. Wspominały
o tym dwa raporty Only Human: The Emotional Logic of Business Decisions” i „From
Promotion to Emotion: Connecting B2B
Customers to Brands”. Oba potwierdzają
jednoznacznie: emocje mają ogromny wpływ
na podejmowanie decyzji w B2B.
Jest też jadnak druga strona medalu.
Badania przeprowadzane wśród sprzedawców pokazują, że:
• potencjalny klient potrzebuje zetknąć się z przekazem handlowym około 5
razy, zanim zdecyduje się spotkać z przedstawicielem handlowym,
• według CEB Global aż 67% kupujących klientów B2B podejmuje decyzję
zakupową jeszcze przed kontaktem z handlowcem,
• 77% osób najpierw przeprowadza
własny reaserch, a dopiero potem kontaktuje
się ze sprzedawcą,
• ponad 90% osób usuwa ze skrzynek mailowych wiadomości od osób, których
nie znają,
• 10,8% sprzedawców sfinalizowało
5 lub więcej ofert dzięki social mediom,
• 54% sprzedawców potwierdza,
że minimum jedna umowa związana jest
z social mediami,
• 80% sprzedawców uważa, że
sprzedaż przez social media jest bardziej
efektywna,
• tylko 2,5% rozmów telefonicznych (cold
calls) przekłada się na spotkania z klientami.
Dodatkowo przeszkodą w kontaktach z kupującym są rozwiązania mobile,
które pozwalają na dokonywanie zakupów
z telefonów i tabletów, przez co osoba
handlowca odstawiana jest na jeszcze
dalszy tor. Jak widać sprzedawcom zostaje bardzo niewielkie pole manewru, na

którym mogą wykonywać swoje sprzedażowe ruchy.
Czego oczekują klienci?
Oczywiście badania te oraz trendy na
rynku zakupów B2B nie wyeliminują handlowców z firm. Będą oni musieli zmienić jednak
swój tryb pracy, a także powinni nabyć nowe
kompetencje, które pozwolą im na łatwiejsze
nawiązywanie kontaktów z klientami, dla
których często kontakt e-mailowy nie wystarczy. Klient zaczyna poszukiwać kontaktu
z handlowcem-specjalistą, czy też handlowcem-konsultatntem, który nie przechodzi od
razu do nachalnej sprzedaży, ale doradza
i pomaga wybrać odpowiednie rozwiązanie.
O tego typu zachowaniach wspominała Joanna Kosman, Kierownik Marketingu answear.com. Chociaż jej prelekcja dotyczyła
kontaktów sprzedażowych w kanale B2C, to
idealnie opisywały one współczesne relacje
klienta z działem handlowym. Do tej pory
sprzedaż, a co za tym idzie - obsługa klienta,
skupiała się jedynie na wariancie podstawowym, czyli: szybkości realizacji, solidności,
indywidualnym podejściu i miłej atmosferze.
Jednak coraz częściej mamy do czynienia
z klientem bardzo świadomym, co w przypadku segmentu B2B jest jeszcze bardziej
zauważalne. Obsługa tych klientów wymaga
wariantów rozbudowanych, składających się
z: budowania zaufania, wysokich standardach, rzetelności, szacunku, bezpieczeństwie. Celem naszym musi być zaspokojenie
potrzeb klientów na poziomie merytorycznym,
psychologicznym i proceduralnym.

relacji

Social selling, czyli budowanie

Kilkanaście, a nawet kilka lat temu
głównym narzędziem pracy sprzedawcy,
handlowca, przedstawiciela był jego samochód, telefon i palmtop. Teraz wystarczy tak

naprawdę komórka i tablet z dostępem do
Internetu. Consultancy selling, czyli sprzedawanie produktów i usług przez handlowca
ewoluuje w kierunku social selling. Sprzedający powinien nie tylko generować leady i nawiązywać kontakty z odpowiednimi
osobami, ale także musi budować z nimi
relacje i zarządzać nimi. W jego codziennej
pracy wymaga się od niego nie tylko wiedzy
z zakresu handlu, obsługi klienta, ale także
psychologii, social mediów, copywritingu
i wielu, wielu innych. Obowiązkowym wydaje
się wiedza z zakresu Customer Experience
i Customer Experience Menagement, która
pozwala w odpowiedni sposób zarządzać
relacjami.
Social selling jest więc tworzeniem
relacji z klientami i prospektami w mediach
społecznościowych. To wszystko przy użyciu
narzędzi, serwisów i treści dobranych odpowiednio do klienta i etapu ścieżki zakupowej.
Do elementów social selling zaliczymy także:
• Social prospecting - wyszukiwanie
w sieciach społecznościowych oznak zainteresowania klientów produktem i usługą;
• Personal Branding - budowanie
własnej marki w celu uzyskania wiarygodności oraz wysokiej reputacji. Jednym z elementów jest uwypuklanie ważnych szczegółów
lub informacji, które mają na celu znalezienie
wspólnej płaszczyzny z potencjalnymi odbiorcami;
• Employee advocacy - ma miejsce
w momencie gdy pracownicy firmy udostępniają w mediach społecznościowych
pozytywne informacje na temat firmy, w której
pracują. Do tego elementu należą też odpowiedzi na pytania związane z marką;
• Social relationship - zarządzanie
relacjami z klientami w social mediach. Jest
rozszerzeniem tradycyjnego podejścia do CRM.

Social selling w praktyce
Linkedin oraz Saleforce stworzyli
cztery filary skutecznych działań w mediach
społecznościowych. Odpowiednio zbudowane pozwalają one zwiększać sprzedaż
poprzez kanały social media.
Aby zacząć sprzedawać handlowiec
musi stworzyć własną, mocną markę osobistą. Na tym etapie problem może napotkać
wiele osób, zajmujących się handlem. Ponad
90% sprzedawców nigdy nie było przeszkolonych z mediów społecznościowych, a aż
53% potrzebuje pomocy w zrozumieniu ich
działania. Niestety, muszą oni „nadrobić”
swoje braki, bowiem w innym przypadku
mogą oni zostać „wyeliminowani” z rynku
przez młodszą, należącą do pokolenia „mobile” konkurencję. Osoby chcące mocno
zakorzenić się w świadomości prospektów
w B2B muszą posiadać silne osobiste marki,
pokazywać, że są aktywnymi uczestnikami
życia w branży. Wszystko zaczyna się już na
etapie tworzenia profilu na Linkedin.
Kolejny filar to właściwe leady. Dzięki kanałom social media można je w dużo
łatwiejszy sposób pozyskać i zweryfikować.
Już na etapie researchu można określić
stanowisko, branżę, czy też wielkość firmy,
w której pracuje potencjalny klient. Linkedin
podaje, że aż 76% potencjalnych klientów
jest gotowa i zainteresowana nawiązaniem
rozmowy w mediach społecznościowych.
Trzecim filarem jest angażowanie kupujących poprzez odpowiednie treści dotyczące branży, w której handlowiec pracuje.
W tej grupie działań znajdują także reakcje na
newsy oraz aktualizacje bazy kontaktów. Badania Linkedin potwierdzają, że aż 62% osób
odpowiada na wiadomości sprzedawców,
jeśli te są odpowiednio dobrane do odbiorcy

Ostatni ważny element to budowa
relacji, o której już wspominaliśmy wcześniej. Doradca zajmujący się social sellingiem
musi pomagać, zapewniać odpowiednie
informacje i znać „pain points”, czyli punkty
krytyczne, ważne dla klienta. Kontakty powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu,
a handlowiec powinien być ekspertem, który
najpierw doradza, a dopiero potem sprzedaje.
Linkedin pozwala na sprawdzenie
użytkownikom ich Social Selling Index, możesz to zrobić tutaj: https://business.linkedin.
com/sales-solutions/the-social-selling-index.
Czas zmian i edukacji
Nie można demonizować, nie będzie masowych zwolnień sprzedawców
w kanale B2B. Na pewno firmy będą musiały
zainwestować w szkolenia swoich pracowników. Osoby zajmujące się sprzedażą same
także powinny myśleć o samodoskonaleniu,
zdobywaniu wiedzy w odpowiednim zakresie. Nie należy zostawać w tyle, bowiem
konkurencja nie śpi. Jeśli Ty nie zagarniesz
kawałka social sellingowego tortu dla siebie,
to zrobi to ktoś inny.
Źródła:
https://business.linkedin.com/sales-solutions/social-selling/the-social-selling-index-ssi
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Musztarda francuska Kamis
Lekko ostra musztarda francuska
marki Kamis. Musztardy francuskie cechują
się lekkim, wyrazistym smakiem, zawartością
ziaren gorczycy i octu jabłkowego. Idealnie
nadaje się do kanapek, jako uzupełnienie
dressingów, a także do mięs. Można używać
jej także do pieczeni i potraw podawanych
z grilla. Musztardę francuską Kamis cechuje
wysoka jakość i niepowtarzalny smak. Brak
dodatków konserwujących i hermetycznie
zamykane opakowanie to gwarancja świeżości.
Warto podkreślić też właściwości
zdrowotne, jakie posiada musztarda. Wzbogacona o magnez, wapń oraz witaminę
B staje się ważnym elementem diety.
Musztarda francuska zwiększa także produkcję kwasów żołądkowych, co jest bardzo
ważnym elementem procesu trawienia.
Składniki: woda, gorczyca, ocet
jabłkowy 10%, cukier, sól, wino białe 4%,
przyprawy, zagęstniki: guma guar, guma
ksantanowa, barwnik: kurkumina
Przechowywanie: Musztardę po
otwarciu należy przechowywać w lodówce.
Frisco Fresh Skrzydełka z kurczaka - dzwonek duży
Skrzydełka z kurczaka Frisco Fresh
to gwarancja jakości i świeżości. Decydując
się na wybór mięs z kategorii Fresh masz
pewność, że otrzymujesz produkty najwyższej jakości.

Skrzydełka kurczaka - dzwonek
duży, to specjalnie wyselekcjonowane i odpowiednio przyprawione kawałki kurczaka,
które nadają się do pieczenia lub grillowania.
Nasz drób pochodzi tylko od sprawdzonych dostawców, zwiera niewielką ilość
tłuszczu, jest źródłem składników mineralnych, między innymi cynku wspomagającego
układ odpornościowy oraz witaminy PP,
mającej ogromny wpływ na układ nerwowy
i pokarmowy. Każdy kawałek skrzydełka kurczaka to także wysokowartościowe białko,
nienasycone kwasy tłuszczowe oraz magnez,
potas i witaminy z grupy B
Frisco Fresh Sałata masłowa
Główka świeżej sałaty masłowej
o wadze około 180g. Wybierając owoce
i warzywa z kategorii Fresh masz pewność,
że otrzymujesz produkty najwyższej jakości.
Sałata dostępna w naszym sklepie pochodzi
z polskich upraw i jest starannie dobierana
przez naszych specjalistów, aby spełniać
wszelkie normy i standardy.
Zielona sałata masłowa to element
dekoracyjny oraz składnik wielu potraw. Może
być dodana do sałat, burgerów, kanapek,
sałatek. Sałata masłowa składa się w 95%
z wody, jest więc niskokaloryczna. Stanowi
źródło soli mineralnych: wapnia, żelaza, sodu,
potasu, magnezu miedzi i cynku oraz witamin C, A, B1, B2, B6 i E. Jej liście działają
też odkwaszająco i poprawiają trawienie.
Ponieważ spożywa się ją na surowo, to nie
traci swoich właściwości odżywczych.

Frisco Fresh Karkówa wieprzowa - kotlet
Kotlet z karkówki wieprzowej o wadze
około 200 gramów często potocznie nazywany jest stekiem z karkówki. Decydując się na
wybór mięs z kategorii Fresh masz pewność,
że otrzymujesz produkty najwyższej jakości.
Kotlety z karkówki wieprzowej wycinane są ze schabu, ich kolor jest intensywny,
co potwierdza świeżość mięsa. Frisco Fresh
karkówa wieprzowa nadaje się do duszenia
i smażenia, a także do grillowania, czyli elementu polskiej kultury. Od wielu lat stanowi
element polskiej kuchni. Karkówka jest źródłem pełnowartościowego białka zwierzęcego
oraz dobrze przyswajalnego żelaza. Wybierając karkówkę Frisco Fresh masz gwarancję,
że Twoje kotlety będą kruche i soczyste.
Frisco Fresh Żeberka cielęce
(produkt z kością)
Żeberka cielęce Frisco Fresh o wadze
610g. Decydując się na wybór mięs z kategorii Fresh masz pewność, że otrzymujesz
produkty najwyższej jakości.
Cielęcina jest najzdrowszym mięsem, posiada bardzo dużą ilość białka. To
najlepiej przyswajalne i najbogatsze źródło
potrzebnych organizmowi aminokwasów.
Oprócz tego wysoki poziom potasu, cynku
i magnezu oraz witaminy z grupy B, wspierające metabolizm.
Żeberka cielęce nadają się idealnie
do pieczenia lub grillowania. Można też je
dusić, bowiem świetnie smakują w potrawce.
Najlepszymi dodatkami do cielęciny są: szałwia, oregano, czosnek, rozmaryn, tymianek,
pory, boczek, grzyby, pomidory, cytryna,
śmietana, cebula, musztarda. Pamiętaj, że

po obróbce cieplnej mięsu cielęcemu należy
dać odpocząć, wtedy jego smak jest jeszcze
bardziej wyrazisty.
FRISCO FRESH Polędwiczki jagnięce świeże
Świeże polędwiczki jagnięce pochodzące z brytyjskich hodowli. Brytyjska jagnięcina jest wyjątkowa w smaku. Polędwiczki
w Wielkiej Brytanii są słodkie, soczyste i kruche. Świeżość produktu zapewnia hermetycznie pakowanie. Decydując się na wybór mięs
z kategorii Fresh masz pewność, że otrzymujesz produkty najwyższej jakości, które
nigdy nie były mrożone.
Wybierając FRISCO FRESH polędwiczki jagnięce otrzymujesz nie tylko mięso
o najlepszym smaku, ale także o najwyższej
jakości. Dzieje się tak ponieważ polędwiczki
podlegają najwyższym standardom kontroli
na każdym etapie produkcji.
Polędwiczki jagnięce są bogate
w białko, dostarczają ogromne ilości energii do organizmu. Ponad to mięso jagnięce
zawiera witaminy A, C, B-12, a także cynki
i niacynę. Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu.
LISTERINE
LISTERINE to wiodąca marka produkująca najbardziej znane płyny do higieny
jamy ustnej. Tradycja LISTERINE sięga do
1879 roku, kiedy to wyprodukowano pierwszą
butelkę tego kultowego specyfiku. Przez wiele
kolejnych lat produkty te były udoskonalane i poprawiane. Stały się one elementem
codziennej pielęgnacji jamy ustnej. Wśród
oferowanych przez LISTERINE na polskim
rynku produktów znajduje się przełomowy
ADVANCED WHITE, który przywraca biel
zębów już w 2 tygodnie, a także TOTAL

CARE i COOL MINT. Wszystkie płyny uzyskały
pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego. LISTERINE, to świeży
oddech, bielsze zęby, zdrowe dziąsła dla
Ciebie i Twojej rodziny.
Milko
Milko to marka znanej na rynku od
wielu lat firmy MLEKPOL, firmy wielokrotnie
nagradzanej złotymi medalami na prestiżowych targach spożywczych. Wśród produktów ze znakiem Milko znajdziemy jogurty naturalne, jogurty owocowe, jogurty deserowe,
a także kefiry i maślanki. Produkty MILKO,
produkowane są z najwyższej jakości mleka,
są źródłem wielu naturalnych składników
odżywczych. Dzięki bogatej palecie smaków,
oraz poręcznemu opakowaniu są bardzo
chętnie wybierane przez klientów.
Kategorie
Dezodoranty.
Dezodorant pozwoli Ci każdego dnia
czuć się świeżo i pewnie. Dzięki dezodorantowi unikniesz przykrego zapachu i w łatwy
sposób poradzisz sobie ze wszystkimi przeciwnościami dnia. W kategorii tej znajdziesz
dezodoranty dla mężczyzn, dezodoranty dla
kobiet, antyperspiranty, dezodoranty w sztyfcie, dezodoranty w aerozolu, dezodoranty
w kulce, dezodoranty znanych marek, dezodoranty Rexona, dezodoranty Dove, dezodoranty Nivea, dezodoranty Axe, dezodoranty
Adidas. Znajdź interesujący Cię dezodorant
i wybierz swój preferowany zapach.
Pieluszki i chusteczki
Każda mama wie, że dla jej maleństwa są potrzebne pieluchy i chusteczki najlepszej jakości. W tej kategorii znajdziesz
pieluszki w każdym rozmiarze, zaczynając
od pieluszek dla noworodków, a na pieluszkach dla starszych dzieci kończąc. W ofercie

frisco.pl znajdują się także pieluchomajtki
w rozmiarach od 1 do 6, a także chusteczki
dla niemowląt oraz patyczki do czyszczenia
uszu dla niemowląt i dzieci. Wybierz pieluszki
Pampers lub ekologiczne pieluszki Naty.

Cała prawda o narzędziach
do optymalizacji konwersji
(CRO)
W 2013 roku powstał Marketizator, narzędzie do optymalizacji konwersji (CRO
z ang. Conversion Rate Optimization). Jego celem jest pomoc pracownikom
marketingu na całym świecie w osiąganiu zaplanowanych celów. Od tego
czasu team Marketizatora zarejestrował ponad 4 miliardy wizyt, analizował
rezultaty i oberwał trendy zachowań ponad 10000 użytkowników. Dane te
tylko umożliwiły udoskonalenie rozwiązania oferowanego przez firmę, ale
także pozwoliły na wyciągnięcie pewnych wniosków związanych z CRO. Taka
właśnie jest prawda o CRO.
Bez ludzkiej wiedzy narzędzia
są niewiele warte
Wyobraź sobie, że właśnie kupiłeś
pierwszy, profesjonalny nóż szefa kuchni.
Masz jednak pewien problem: nigdy do tej
pory nie ugotowałeś żadnego dania. Aby
użyć noża musisz nauczyć się gotować, nie
ma innego wyjścia.
Podobnie sprawa ma się z polepszaniem konwersji. Jeśli nie masz odpowiedniej
wiedzy, nie będziesz wiedzieć co masz zrobić
z narzędziem, które otrzymałeś do pracy.
Ciężko jest znaleźć naprawdę dobrych pracowników zajmujących się optymalizacją,
a wyszkolenie nowych pochłania wiele pieniędzy i czasu. Jeśli zdecydujesz na stworzenie
własnego zespołu, to poniżej znajduje się
kilka cech, które powinien mieć specjalista
od optymalizacji:

• musi być osobą wielozadaniową,
• musi umieć myśleć analitycznie,
• musi rozumieć ludzkie zachowania,
• musi znać podstawy HTML i CSS,
• musi rozumieć statystykę.
Peep Laja, lider, prawdziwy guru
w branży, napisał w jednym ze swoich artykułów, że ważnym jest, by nauczyć się
przyciągać do swojej firmy świetnych pracowników, zajmujących się optymalizacją
konwersji. Dlaczego? Ponieważ to oni będą
przynosić najlepsze rezultaty, a nie narzędzia,
które posiadasz.
Jak łatwo zauważyć powyższa lista
nie zawiera narzędzi do optymalizacji konwersji. Są one ważne w pracy „optymizera”,
ale tylko dobry specjalista wie, które z nich
będą dla niego przydatne i przełożą się na

finansową korzyść. Dlatego częściej lepsze
dla firmy jest zbudowanie dobrze zorganizowanej grupy specjalistów oraz sposobów
przeprowadzania testów, niż kupowanie coraz to nowszych narzędzi. Po prostu stawiaj
na pierwszym miejscu wiedzę, a dopiero
potem na narzędzia.
Istniejące narzędzia mają niski
współczynnik wdrożenia
Według raportu VentureBeat, skupiającego się na współcześnie publikowanych
narzędziach CRO, wiele z nich ma dość niski
współczynnik wdrożenia. Jednocześnie wiele
z nich ma możliwość rozwoju i wzrostu, przez
co ich współczynnik może także wzrastać.
Jak widać na poniższym wykresie: firmy
działające w Internecie nadal nie inwestują
zbyt dużo swoich budżetów w rozwiązania
CRO. Ten niski współczynnik może wynikać
z dwóch rzeczy:
• narzędzia do optymalizacji konwersji nie są zbyt dobre i nie przynoszą wystarczających korzyści,
• użytkownicy narzędzi do optymalizacji konwersji nie posiadają odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, by ich używać.

Jak widać liczba witryn, na których
zamieszczony był kod w przypadku Optimizely i VWO, drastycznie spadła, co może
oznaczać, że klienci nie byli zadowoleni
z narzędzia, które otrzymali.
Aby klient był w pełni usatysfakcjonowany, musi pojawiać się zbieżność pomiędzy tym,
czego potrzebuje dział marketingu klienta a tym
jakie możliwości daje narzędzie do optymalizacji
konwersji. Cały czas istnieje na rynku miejsca dla
nowych graczy - firm takich jak Marketizator, które
oferują dużo większą liczbę funkcji, dostarczanych
w bardzo przystępnej cenie.

Klientom nie podobają się ceny rozwiązań. Wydaje im się, iż są nieadekwatne
do możliwości oferowanych przez narzędzia
CRO. Wiele cenników skonstruowanych jest
pod klientów „premium”, którymi nie są firmy
rozpoczynające działalność i dla których wygórowana cena jest często bardzo zaporowa.
Dlatego Marketizator postawił na optymalne
rozwiązania i przystępną cenę.

Przeanalizujmy oba przypadki. Kiedy porównamy Marketizatora do głównych
konkurentów, czyli Optimizely i VWO, łatwo
zauważyć, jak dużo użytkowników porzuca
wybrane narzędzie po pierwszych trzech
miesiącach użytkowania.

Jeśli pokusimy się na analizę Churn
rate dla trzech wcześniej wspomnianych narzędzi, zobaczymy, jak wielu klientów nie jest
zadowolonych z rozwiązań dostarczanych
przez wybraną firmę.

Rynek narzędzi do optymalizacji konwersji jest nadal bardzo młodym rynkiem.
Według raportu „State of Conversion Optimization” opublikowanego przez ConversionXL
wynika, że klienci nadal czerpią wiedzę na
temat optymalizacji konwersji z blogów, kursów, seminariów i innych podobnych miejsc.
Szukają rozwiązań dostępnych w sieci, które
przeważnie nie są płatne. Widać, że zainteresowanie tematem rośnie, ale nadal jest za
wcześnie, aby mówić o ogromnym boomie
na tego typu usługi.

Większość firm po prostu nie ma
przeszkolonego teamu, który umiejętnie
skorzystałby z oferowanych narzędzi. Jak
wspominaliśmy - osoba zajmująca się optymalizacją konwersji powinna posiadać wiedzę
z wielu dziedzin, między innymi z analityki,
copywritingu i psychologii. Dla młodych firm
przeszkolenie pracownika może się wiązać
z kosztem, na który w danej chwili nie można
sobie pozwolić. Stąd też może wynikać tak
duża migracja klientów po wypróbowaniu narzędzi. Powstaje ona ona nie z niskiej jakości
produktu, ale z braku wiedzy i umiejętności
pracowników, którzy mają z nich skorzystać.
Niektóre narzędzia są za
drogie
Raport G2Crwowd, skupiający się na
najlepszych narzędziach CRO, jasno pokazuje, jakie są oczekiwania marketingowców
względem zakupywanych rozwiązań. Wiele
firm potrzebuje możliwości przeprowadzenia

testów A/B, personalizacji, przeprowadzenia
badań jakościowych, czy też raportowania
z przebiegu optymalizacji. Gdy przyjrzymy
się rozwiązaniom dostępnym na rynku, zdamy sobie sprawę, że oferujące optymalne,
kompleksowe rozwiązania są bardzo drogie.
Przykładem może być Qubit, za który należy
zapłacić 60 tysięcy dolarów rocznie, zaś Adobe Test & Target wymaga płatności na 3 lata
z góry. To jest bariera nie do przeskoczenia
dla mniejszych „graczy”. Z drugiej strony,
jeśli zechcemy zakupić wszystkie narzędzia
oddzielnie, to i tak zapłacimy za nie cenę
równą lub wyższą, niż ta, którą oferuje firma
zapewniająca kompleksowe narzędzie.

Na szczęście na rynku pojawiają się
nowe, młode i prężnie działające firmy, które
znają problemy finansowe tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie. Taki
jest Marketizator. To narzędzie kompleksowe, posiadające wszystkie niezbędne dla
marketingowców rozwiązania, potrzebne
do rozpoczęcia procesów optymizacji konwersji. Jeśli jesteś zainteresowany, ale masz
wątpliwości, zawsze możesz skorzystać
z darmowego okresu próbnego.
n

Obsługa klienta i budowanie
relacji w segmencie B2B
Nawiązanie odpowiednich relacji w segmencie B2B (business to business) nie
zawsze jest proste. Nawet jeśli przyciągniesz klienta swoją ofertą, może się
okazać, że zakupi on produkt lub usługę tylko jeden raz. I chociaż wiesz, że
Twoje ceny są konkurencyjne, a jakość wysoka, to coś musiało pójść nie tak.
Dlaczego klienci biznesowi nie ponawiają zakupu? Prawdopodobnie przeoczyłeś bardzo ważny element wspólnej komunikacji, jakim jest budowanie
relacji.
B2B a B2C
Podstawowym błędem w komunikacji i budowie relacji business to business, jest
przekonanie, że wszelkie działania opierają
się na linii firma - firma. Nie możemy zapominać o bardzo ważnej rzeczy, po drugiej
stronie także znajdują się ludzie - pracownicy
naszego klienta. To od nich zależy, którego
dostawcę wybiorą, szczególnie, gdy mają ich
kilku. Różnica pomiędzy klientem biznesowym a detalicznym jest tak naprawdę jedna
i polega na szybkości podejmowania decyzji
w procesie zakupowym. Sam proces także
jest trochę inny, bowiem nie kierują nim tylko
emocje, jak to często jest podczas zakupów
detalicznych.
Odpowiedzialność za podejmowanie decyzje
W segmencie B2B kupujący nie
może pozwolić sobie na emocje, wszystko
za sprawą odpowiedzialności, którą ponoszą

w związku z wyborem dostawcy produktu
lub usługi. Tutaj nie ma miejsca na ryzykowne, nieprzemyślane transakcje, które mogą
skończyć się stratą. Pracownik niższego
szczebla, ale także osoby na stanowiskach
menadżerskich, przeprowadzają kalkulacje,
bowiem błędne decyzje mogą pozbawić ich
np. premii. Często każdy zakup poprzedzany
jest analizą oferty, zasięganiem wiedzy niezbędnej do poznania produktu lub oferowanych przez sprzedawcę rozwiązań. Ważna
jest także cena, która może być wyższa,
niż rynkowe, jeśli poza samym produktem
firma otrzymuje coś więcej, np. rozszerzoną
gwarancję lub 24 godzinny support.
Jak pozyskać klienta biznesowego?
Większość komunikatów marketingowych w komunikacji B2B nie pokazuje rezultatu. Wystarczy przeanalizować przesyłane
do firm karty produktów, które pojawiają się
w ofercie. Ich opis jest często bardzo suchy

i nie pokazuje rezultatu, jaki wiąże się z ich
posiadaniem. Typowa karta produktowa to:
nazwa produktu, nr seryjny, kod EAN, krótki
opis wstępny oraz opis rozszerzony. Brak
w nich emocji, to surowa wiedza, która niekoniecznie musi trafić to czytającego folder
handlowca.

Co z tego, że napiszemy w ulotce,
że urządzenie posiada funkcję SuperDry, jeśli
nie rozwiniemy tej nazwy. Największą wagę
przywiązuje się do pokazywania wartości
produktu, a na spotkaniach handlowych
dominuje język korzyści, możliwości i funkcjonalności. Okazuje się, że demonstracja
rezultatu, zwłaszcza takiego, który działa u
innych w tej samej branży, może podkreślić
skuteczność naszego przekazu.
Firmy to ludzie
Brytyjski Institute of Practitioners in
Advertising przeprowadził badania, które
pokazały, że w komunikacji B2B przekazy
oparte na emocjach są dwa razy bardziej
skuteczne, niż te racjonalne. Dlaczego? Ponieważ po drugiej stronie także są ludzie,
którzy kierują się w pracy podobnymi, jak
w codziennym życiu, kodeksem zakupowym.
Wystarczy zapoznać się z dwoma raportami „Only Human: The Emotional Logic of
Business Decisions” i „From Promotion to
Emotion: Connecting B2B Customers to
Brands”, aby potwierdzić te przypuszczenia.
Wynika z nich dość jednoznacznie, że emo-

cje mają ogromny w pływ w podejmowaniu
decyzji w segmencie B2B.

Musimy pozbyć się szablonowego myślenia. Przez nie tracimy klientów
lub nie pozyskujemy nowych. Założenie,
że firmy kupują przez wzgląd na korzyści
biznesowe, jest błędne. To nie firmy kupują tylko ludzie, firma pojawia się jedynie
na fakturze. Ponad to korzyści osobiste,
czyli emocjonalne są w B2B niezbędne,
aby doszło do zakupu/sprzedaży. Dobry
handlowiec wykorzysta tę wiedzę i zacznie
sprzedawać, będzie bowiem wiedział, że
decydenci z B2B wiedzą co ich organizacja
uzyska w wyniku zakupu, ale wychodzą
z założenia, że większość ofert jest identyczna. Przygotuje więc materiały tak, aby
wyróżnić się na tle konkurencyjnych ofert.
Wszystko dlatego, że 71% nabywców B2B
widzących osobistą korzyść dokona zakupu – a co więcej – 68% – jeśli widzi osobistą
korzyść, to zapłaci wyższą cenę.
Heart2Brain
Agencja Vertic poszła dalej i wdrożyła model zwany Heart2Brain, który ma
ułatwić dotarcie do klienta biznesowego.
W modelu Heart2Brain chodzi o budowanie pozytywnych emocji przy jednoczesnym dostarczeniu racjonalnych argumentów ułatwiających podjęcie decyzji.
Jak to działa? Przede wszystkim trzeba
zacząć od emocji, a zakończyć na argumentach. Bardzo dobrze pokazuje to
poniższa grafika.

Ludzie w firmach ludzie kupują emocjami, ale potrzebują faktów aby racjonalnie
wytłumaczyć swoją decyzję. Źli handlowcy
pomijają krok emocjonalny i od razu przechodzą do racjonalnych argumentów, to
ogromny błąd.
Pozyskałeś klienta, teraz buduj
relację
Zdobycie klienta to jedno, ale jego
utrzymanie jest równie trudne, a czasem
nawet trudniejsze, niż przekonanie go do
pierwszego zakupu. Wszystko sprowadza
się do budowania relacji i tworzenia środowiska przyjaznego klientom biznesowym. Do
elementów składowych takiego środowisk
zaliczymy:
• działania handlowców, sprzedaż
osobistą,
• obsługę poprzez BOK,
• procesy zakupowe offline i online,
• procesy logistyczne,
• działania marketingowe i działania PR,
• edukację.
To nie wszystkie elementy ważne w
budowaniu relacji i utrzymaniu klienta, ale
te są najważniejszymi z nich. W idealnym
procesie sprzedażowym warto pokusić się o
segmentację klientów. Pozwoli Ci ona łatwiej
dobrać sposób komunikacji z każdą grupą.
Dlaczego tak ważna jest dobra segmentacja? Na jej podstawie określamy cały go to
market – tworzymy naszą ofertę wartości,
kanały dystrybucji, obsługę klienta, a także

działania promocyjne. Jeśli segmenty będą
niespójne – cały model dostarczenia oferty
będzie niespójny, a tym samym od początku
będzie kreował lukę w satysfakcji klientów.
Dobrze też jest pamiętać, że nie zawsze
możemy obsłużyć wszystkich klientów. Czasem nasze zasoby mogą być ograniczone
i nie poradzimy sobie z jakimś segmentem,
ale jego obsługa będzie bardzo utrudniona.
W takim przypadku należy się skoncentrować na tych, w których jesteśmy w stanie
najszybciej przeobrazić w klienta lojalnego.
Jak budować relację by zdobyć lojalnego klienta?
Personalizacja oferty to pierwszy
krok na drodze do wysokiej jakości obsługi,
a jednocześnie zatrzymania klienta przy sobie.
Myśl o segmentach klientów B2B w podobny
sposób, jak myśli się o segmencie klientów
w B2C. Każda grupa ma inne oczekiwania
i myśli inaczej. Masowe akcje marketingowe
z jednym „tematem” skierowanym do całej
bazy klientów, przynoszą coraz mniejszą
skuteczność. Przygotowanie odpowiednich
treści, zawierających interesujące grupę tematy nie jest trudne. Na pomoc przychodzą
narzędzia CRM oraz marketing automation.
Jeśli poznasz klienta, jego potrzeby i osiągnięcia, łatwiej dopasujesz do niego swoją
ofertę.
Customer Experience i Customer Experience Menagement
Doświadczenia klienta w segmencie
B2B jest ogromnie ważne. Customer Experience (CX) to suma wszystkich doświadczeń,
jakie ma klient firmy we wszystkich możliwych
kanałach kontaktu i punktach styku przez cały
okres trwania jego relacji z firmą. Tak samo
jak w B2C i w komunikacji B2B możemy
zarządzać tymi doświadczeniami. Customer
Experience Menagement pozwala budować

relacje z klientem na każdym punkcie styku.
Doświadczenia możemy podzielić na:
• racjonalne,
• nieracjonalne,
• świadome,
• nieświadome,
• pozytywne,
• negatywne,
• neutralne.
Suma wszystkich wpływa na to, jak
postrzega nas partner biznesowy. CX podnosi
nasza przewagę konkurencyjną wśród innych
firm. Nadal jest to obszar zaniedbywany
przez przedsiębiorstwa, firmy nadal wolą
„gasić pojedyncze pożary”, nawet kosztem
wysokich nakładów finansowych, niż zająć
się wysoką obsługą klienta już na poziomie
fundamentalnym i cały czas pilnować jego
relacji i zadowolenia z kontaktu z marką.
Niezadowolenie wynikające z relacji może
doprowadzić do migracji klientów. Warto
jednak zauważyć, że migracja może wiązać
się z bardzo dużymi kosztami dla partnera
biznesowego, przez co pozostanie on w
kontaktach z naszą firmą, ale może dojść
do pogorszenia się relacji.
Komunikuj, edukuj i sprzedawaj
Angażowanie klienta z segmentu
B2B w procesy Twojej firmy może być ciekawe, zabawne i bardzo pouczające. Niestety,
często zdarza się, że dział marketingu nie
ma pomysłu na to, jak komunikować o nowościach, korzyściach i funkcjonalnościach.
Twoim celem jest wywołanie określonego
działania ze strony klientów, a niestety zwykle
kończy się przekupstwie lub rozdawnictwie
nagród pod przykrywką nic niewnoszących
konkursów. Po pierwsze tego typu działania nie budują ale psują relację oraz rynek,
po drugie nie dają Ci korzyści, na których

Ci zależy. Dlatego edukuj klienta, informuj
o różnych nowościach, ale rób to w sposób
ciekawy i przynoszący korzyści obu stronom.
Edukacja klienta i dostarczanie mu
nowych pomysłów to odpowiednia droga.
Klienci szukają takich sprzedawców, którzy
wnoszą coś wartościowego do biznesu.
Czynnikiem numer jeden, odróżniającym
najlepszych sprzedawców od reszty, jest
to, że Ci najlepsi edukują swoich klientów.
Udostępniaj odpowiednie treści, np. badania,
biuletyny informacyjne, darmowe raporty,
artykuły, filmy. Przygotuj darmowe szkolenia
lub własny, darmowy rozsyłany do klientów
magazyn. Pomysłów jest naprawdę wiele
i nic Cię nie musi ograniczać. Wyróżniaj się
na tle konkurencji, bowiem pieniądze wydane
na tego rodzaju przedsięwzięcia po prostu
do Ciebie wrócą.
Współpracuj z klientem
Na każdym etapie współpracy warto
zwracać uwagę na to, czy klient nie chce być
częścią procesu, a nie tylko kolejnym kupującym. Niejednokrotnie podczas rozmów, czy
przedstawienia oferty popełniamy błąd zbyt
obszernej prezentacji swojej oferty. Sprzedawca miota się, chcąc zachęcić nabywcę
do zakupu. Ten natomiast jest wyłączony
z procesu, nawet gdy zwrot z inwestycji
wydaje się ogromny. Pamiętaj, że grając do
jednej bramki osiągniecie dużo więcej. Twoim
zadaniem jest sprawić, aby klienci sami zaczęli mówić o przeszkodach tak, abyś mógł
się do nich odnieść. Jeśli nie zrobisz nic to
przeszkody pozostaną w ukryciu, a sceptycyzm klienta będzie rósł w siłę. Transakcja
najpewniej nie dojdzie wtedy do skutku, a Ty
nie będziesz wiedział, dlaczego tak się stało.
Przekonanie klienta, że jest częścią zespołu,
że może się otworzyć powoduje, że wasze
relacje stają się bardziej partnerskie, przez

co dużo łatwiej przychodzi mu wybrać Twoją
ofertę podczas kolejnego zamówienia.
Mobilność, integracja, content,
wielokanałowość
W budowaniu relacji, a także wysokiej jakości obsługi klienta, ważne jest też,
to aby zauważyć, jak zmieniają się trendy
B2B e-commerce. Zamówienie towaru coraz częściej omija handlowca na pierwszym
etapie kontaktu kupującego z firmą. Katalogi
produktów online, które posiadają możliwość
dodania produktów do koszyka, stały się
już tak naprawdę sklepami internetowymi
dla biznesu. Po naszej stronie handlowca
zastępuje często BOK, który posiada wiedzę na temat produktów, dostaw, płatności
i limitów kredytowych. To pracownicy działu
obsługi klienta dbają o wysoką jakość obsługi
biznesowego partnera. Rola handlowca nadal jest sprzedażowa, ale zwiększa się jego
kompetencja w zakresie budowania relacji
i podtrzymywania odpowiednich stosunków
z klientem.
E-commerce w segmencie B2B
nie różni się niczym od tego, jaki znany jest
w B2C. Tak samo kładziemy nacisk na mobilność, ponieważ często zamówienie składa
np. specjalista od spraw zakupów, który
właśnie jest poza biurem i musi w łatwy sposób zamówić dajmy na to nowe regały do
partnerskiego sklepu. Integracja ma na celu
połączenia rozwiązań B2B ecommerce, które
zawierają możliwość mobilnych zamówień,
ich automatyczną synchronizację i integrację
z systemami ERP, pozwalają hurtownikom
nie tylko sprzedawać towary online, ale mieć
podgląd do stanów magazynowych i historii
zakupów. Wszystkie element znajdują się
w jednym miejscu, a kupujący ma do nich
dostęp o każdej porze dnia i nocy.

Content - czyli treść, to coś, co nadal
dla wielu firm jest mało ważnym elementem
sprzedażowym. Powielane karty produktowe,
brak emocjonalnego nacechowania oferty,
suche fakty, to podstawowe błędy, które nie
wpływają dobrze na sprzedaż. Klienci oczekują, że dystrybutor udostępni im szczegółową
specyfikację produktu oraz liczne media,
a wśród nich zdjęcia produktów o wysokiej jakości. Zamieszczenie w systemie B2B takich
elementów pozwoli zbudować zaufanie oraz
uczynić zakupy atrakcyjnymi. Natomiast dla
dystrybutorów jest to niepowtarzalna okazja
na edukację klientów w zakresie oferowanych produktów oraz budowanie w klientach
świadomości marki.
Omnichannel commerce, czyli wielokanałowość w procesie sprzedaży, to połączenie działań offline oraz online, które mają
ułatwić każdemu partnerowi zakup produktów
w sposób dla niego odpowiedni. Raport Forrester Research mówi, że klienci B2B którzy
kupują za pośrednictwem wielu kanałów,
wydają więcej niż ci, którzy dokonują zakupu
za pośrednictwem jednego kanału.
Budowanie relacji zaczynasz
od podstaw
Stworzenie odpowiedniego środowiska dla obsługi klienta B2B jest prostsze, niż
się wydaje. Wszystko zaczyna się na pierwszym etapie sprzedaży, czyli kontakcie klienta
z naszą marką. Kiedy zdamy sobie z tego
sprawę, dowiemy się, jakie są oczekiwania
kupującego i co najważniejsze - zaczniemy
go słuchać, a nie tylko starać się mówić
o swoim produkcie, to znajdziemy się na
dobrej drodze do budowania lojalności, która
przekłada się na zysk. Pamiętaj, że nigdy nie
znajdziesz idealnej recepty na najwyższą jakość obsługi. Możesz wypracować standardy,
które pomagają, ale po drugiej stronie także

znajduje się człowiek, osoba, która posiada
własne emocje i przyzwyczajenia. Wykaż się
empatią i wczuj się w jej położenie. To działa.
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