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1 Jak reklamować swoją firmę – Praktyczne wskazówki 

 

Reklamuj swoją firmę 

Proste, praktyczne i tanie sposoby reklamy 
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Jak reklamować  swoją firmę 
 

Większość neo-przedsiębiorców, rozpoczynając swoją działalność, skupia się w pierwszej 

kolejności na swoim projekcie oraz produkcie. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ, aby zacząć 

jakąkolwiek działalność musisz najpierw rozpoznać dokładnie rynek, na którym będziesz działał, 

musisz wybrać niszę, w której masz coś do powiedzenia i zaoferowania oraz wybrać produkt, na 

który istnieje realne zapotrzebowanie. Każdy z tych etapów wymaga oddzielnego artykułu. 

Kiedy to wszystko jest już gotowe, spotkasz się z największym problemem: jak 

rozreklamować swoją firmę lub przedsięwzięcie z często bardzo ograniczonym budżetem. 

Jeżeli wcześniej nie przygotowałeś dobrego biznes planu dla swojego projektu oraz jego 

promocji, na myśl przychodzą najpierw klasyczne idee reklamy, ale zazwyczaj mało skuteczne. 

 Odwołujesz się do swoich relacji i kontaktów, ale po jakimś czasie źródełko zaczyna 

wysychać. 

 Dystrybuujesz ulotki, jednak prawda jest taka, że otrzymasz odpowiedź w skali  

1 / 1000. 

 Możesz próbować reklamy Google Adwords, ale inni już tam są obecni, a poza tym 

wiąże się to już z konkretnymi nakładami finansowymi przy dosyć niskiej konwersji. 

 Podobnie jest z mediami społecznościowymi. Najbardziej skuteczna dzisiaj forma 

reklamy ale musisz posiadać nakłady finansowe oraz dobrze znać temat 

przygotowania właściwych kampanii reklamowych. 

 Możesz próbować tworzyć relacje oparte na partenariacie z innymi podmiotami 

działającymi w twojej branży, ale wymaga to dłuższego czasu i na początku nie 

przynosi powalających rezultatów, tym bardziej, że nasza mentalność nie sprzyja 

takim działaniom… 

 Aby dać się poznać innym i zdobyć kredyt zaufania Twoich klientów, musisz 

utrzymywać z nimi stałe relacje, oferując im nie tylko Twój „idealny” produkt, ale 

również coś więcej, tzw. „wartość dodaną”: porady, instrukcje, prezentacje, bonusy, 

darmowe testowanie… Doskonale do podtrzymywania relacji nadaje się dobrze 

prowadzona strona internetowa, blog czy fanpage na portalach internetowych. 

Wszystko to jednak wymaga czasu i dużego nakładu pracy. 

Ryzykujesz tym, że bardzo szybko możesz się zniechęcić uzyskanymi rezultatami: 

 Słaby zwrot poniesionych kosztów reklamy. 

 Długi czas oczekiwania na rezultaty. 

Znajdziesz się w pewnym punkcie, gdzie wykorzystałeś kilka narzędzi ale bez 

kompleksowego planu, więc z miernymi rezultatami. 

 

 Celem tego ebooka jest przedstawienie Ci bardzo prostych, praktycznych i przede 

wszystkim tanich porad: jak rozreklamować twoją firmę, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz.  
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Podane tutaj przykłady mogą czasami wydawać Ci się archaiczne i w dobie Social Media mało 

popularne, ale doświadczenie zaobserwowane w krajach zachodnich pokazuje, że nadal pozostają 

one na topie, a co ważniejsze, wciąż są bardzo skuteczne.  

 

1. Najważniejszy element twojego biznesu 

stacjonarnego: lokalizacja 

 

 

 

Zanim zaczniemy jeszcze mówić o jakichkolwiek działaniach marketingowych, podkreślić 

należy kwestię umiejscowienia Twojej firmy. Jest to niezaprzeczalnie najważniejszy element, który 

w przyszłości może zwiększyć diametralnie atrakcyjność firmy a co za tym idzie Twoje dochody. 

Dziś twój potencjalny klient stał się bardzo wygodny, woli zapłacić więcej, nie tracąc czasu i energii 

na dalekie wyprawy w poszukiwaniu niższych cen. Jeżeli zagwarantujesz klientowi jakość usługi 

oraz dogodny dojazd, możesz być pewien, że nie będzie robił 50 km, aby kupić produkt o 2 zł 

tańszy u konkurencji. 
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Badania przeprowadzone wśród europejskich konsumentów pokazały, iż najczęściej 

korzystają oni z usług gdzie można: dojechać samochodem do fryzjera w 14 minut, w 16 minut do 

sklepu, 17 minut mogą poświęcić na dojazd do restauracji oraz 21 minut do lekarza lub dentysty. 

Zauważ, że są to usługi, z których najczęściej korzystamy, więc w tym obszarze ruch twoich 

potencjalnych klientów będzie największy. 

 

 

 

Oczywiście, musisz liczyć się z tym, że w takim miejscu czynsz, który będziesz musiał 

zapłacić za wynajem biura lub lokalu nie będzie tani. Gwarantuję Ci jednak, że dobrze dobrana 

lokalizacja zwielokrotni Twoje dochody na tyle, że będziesz mógł pozwolić sobie na nieco większe 

opłaty. Mądry przedsiębiorca wie o tym i na lokalizacji nie oszczędza. 

Bez umiejscowienia Twojej firmy w pobliżu zamieszkania Twoich potencjalnych klientów, już 

na samym początku narażasz się na niepowodzenie. Konkurencja nie śpi i przyciągnie do siebie 

klienta właśnie atrakcyjnością lokalizacji. 

Zauważ: podobnie ma się sprawa ze stroną internetową. Bez dobrej pozycji w 

wyszukiwarkach, ruch na stronie maleje drastycznie. W tym kontekście liczba odwiedzin 

materializuje się poprzez dobrą pozycję strony Web w wyszukiwarce i jej widoczność dzięki 

odpowiedniej optymalizacji. Jeśli chodzi o stronę internetową liczy się jej widoczność oraz content 

(wartościowa treść), to przyciąga i zatrzymuje internautów. Podobnie jest z biznesem lokalnym, 

jakość twoich usług oraz dobra lokalizacja zapewnią Ci stałą obecność klientów oraz zwiększą 

Twoje dochody w znaczący sposób. 
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2. Skup uwagę na kliencie, a nie Twoim produkcie 

czy firmie. 

 

Zanim jednak podejmiesz jakiekolwiek działania związane z działalnością twojej firmy lub 

usługi, musisz postawić sobie kilka zasadniczych pytań: 

 Jakie problemy moich klientów rozwiąże oferowany przeze mnie produkt. Jakie są ich 

oczekiwania. Czego moi potencjalni klienci potrzebują. 

 Dlaczego będą kupować u mnie, a nie u konkurencji? Jak postrzegać będą produkt, 

który im oferuję? 

 Kim są moi przyszli klienci. Do jakiej grupy odbiorców chciałbym trafić? Kim są tylko 

okazyjni klienci? Kto jest osobą decyzyjną przy zakupach w mojej firmie.  

 Jak daleko rozciąga się zasięg mojej działalności i gdzie warto inwestować w 

poszukiwanie potencjalnych klientów (dzielnica, miasto). Gdzie mogą oni zobaczyć 

moją reklamę? 

 Kim są osoby „wpływowe” w moim otoczeniu. Czy w pobliżu mojej firmy istnieją 

przedsiębiorcy lub inne firmy, które mogą polecać swoim klientom moje usługi? Czy 

mój produkt/usługa mogły by być w jakiś sposób atrakcyjne dla sąsiadujących ze 

mną firm lub usług? 

 W jaki sposób mój produkt/usługa odróżniają się od tych proponowanych przez 

konkurencję? W jaki sposób wyróżniam się wśród konkurencji. Jaki produkt w 

pierwszej kolejności chciałbym wypromować? 

 Jakich mediów używają najczęściej Twoi potencjalni klienci. Gdzie najczęściej 

spędzają czas. 

 

Są to proste, ale niezmiernie ważne pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć. 

Pozwolą Ci one poznać twojego przyszłego klienta i trafić w sedno jego potrzeb i oczekiwań. 

Odpowiednio stargetowana (zawężona) grupa twoich potencjalnych klientów pomoże Ci 

łatwiej do nich trafić, oszczędzając czas, energię oraz ewentualne koszy przeznaczone na 

reklamę.  

 

Kiedy zrobisz już ten pierwszy krok, musisz mieć na uwadze podstawowe motywacje 

zakupowe twoich klientów. Klienci, do których chcesz dotrzeć, nie zawsze rozważali zmianę 

dotychczasowych upodobań i zachowań zakupowych. Mają swoje ulubione sklepy, 

fryzjerów, restauracje, kluby, siłownie… Posiadają jednak również pewne preferencje, na 

podstawie których podejmują decyzje zakupowe. 

Postaraj się jak najwięcej rozmawiać z ludźmi, dzięki temu możesz poznać motywy, 

którymi się kierują dokonując wyborów.  
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Wyróżniamy 6 najważniejszych motywów zakupowych, czyli wartości, których 

poszukujemy myśląc o zmianach miejsca dokonywania zakupów. Słuchając uważnie tego, 

co mówi Klient jesteś w stanie rozpoznać jakie motywy nim kierują w danej sytuacji. 

 

 

6 motywów zakupowych na których możesz oprzeć swoją strategię pozyskiwania 

klienta: 

 Motyw finansowy – atrakcyjna cena 

 Komfort – Twój produkt podnosi jakość życia Klienta, ułatwia życie… 

 Czas – szybki i łatwy dostęp do Ciebie, produkt oszczędza czas Klienta, dzięki 

temu może poświęci go dla rodziny, na swoje hobby, rozrywkę… 

 

 

 Bezpieczeństwo – produkt rozwiązuje problem Klienta, koniec zmartwień, 

oferujesz mu darmowy serwis, okres gwarancji… 

 Prestiż – dobra jakość produktu, klient czuje się dowartościowany (mam coś, 

czego inni nie mają) 

 Wygoda – dzięki twojemu produktowi/usłudze, życie klienta staje się 

przyjemniejsze, łatwiejsze, wygodniejsze. Klient ma blisko do Ciebie, oferujesz 

mu różne formy płatności, itp. 

 

Kiedy przygotowujesz reklamę swojego produktu zawsze kieruj się schematem: 

 

Cecha - Zaleta – Korzyść 

 

 Najmniej uwagi polecaj zaletom produktu/usługi, żebyś czasami nie przecenił ich. Najwięcej 

natomiast uwagi poświęć korzyściom, jakie klient będzie miał, nabywając twój produkt/usługę. Tak 

naprawdę tylko to interesuje Klienta: co ja z tego będę miał?! 

 

Profesjonalna obsługa klienta ebook: http://bit.ly/2dvIZvP 
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3. Buduj relacje a nie markę firmy 
 

 

 

 

 Budowanie wizerunku marki oraz zdobywanie popularności nazywane jest w potężnych 

firmach „Brandingiem”. Jest to z pewnością ważna kwestia ale wymaga ona ogromnego nakładu 

czasu i doświadczenia w dystrybucji profesjonalnych produktów i usług. Marki nie zbudujesz 

rozwieszając reklamy swojej firmy na wszystkich słupach w mieście. Twoją markę budują Twoje 

wartościowe produkty/usługi oraz lojalni i zadowoleni klienci, którzy będą wracać do ciebie. 

 Skupić się musisz na takich działaniach, które skłonią twoich klientów do zakupów. Twoja 

tuba komunikacyjna nie ma na celu sprawić, abyś był znany ale ma za zadanie wywołać falę 

sprzedaży Twojego produktu lub usługi. Na budowanie marki pozwolić sobie mogą potężne firmy, 

które dysponują ogromnymi budżetami i nie muszą się martwić koniecznością szybkich dochodów. 

Małe firmy i przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na rozrzutność, dlatego skupić się musisz na 

relacjach z Twoim klientem i jakości Twoich usług. 

 

 Różnica pomiędzy budowaniem marki a budowaniem relacji z Klientem może się wydawać 

bardzo subtelna, ale będzie decydująca jeśli chodzi o rentowność Twoich działań marketingowych. 

 

  Zwróć uwagę na ten przykład:  

Jeżeli działasz w branży gastronomicznej i posiadasz klasyczną restaurację, umieszczając 

ulotkę ze zdjęciem Twojego lokalu oraz adresem w broszurce miejscowego klubu piłkarskiego 

będzie reklamą twojej marki, ale czy wywoła to natychmiastowy najazd klientów na Twój lokal??? 

Szczerze w to wątpię, większość twoich ulotek wyląduje w koszu! 
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Jednak ten sam typ reklamy umieszczony w broszurce miejscowego klubu piłkarskiego, 

zwłaszcza jeśli prowadzisz Pub i posiadasz telewizory z dużym ekranem przyniesie inne rezultaty.  

W momencie, kiedy drużyna gra na wyjeździe, zapraszasz kibiców, którzy nie mogli 

pojechać na mecz swojego ukochanego klubu do siebie na wspólne oglądanie, oferując 50% zniżki 

na pierwszą szklankę trunku dla każdego kibica, który będzie miał ze sobą szalik swojej drużyny 

piłkarskiej. 

Gwarantuję Ci, że będziesz musiał wtaczać beczkę za beczką… 

 

Z pewnością zauważyłeś różnicę. Trzeba dobrze zaplanować gdzie i do kogo 

skierować reklamę! 

 

Czym innym jest robienie brandingu dla budowania wizerunku swojej firmy i 

mówieniu o swoich usługach, a czymś zupełnie innym tworzenie reklamy swoich 

usług w celu przyciągnięcia klientów i wywołania sprzedaży. 

 

 

 

4. Uwaga na rentowność Twoich działań. 

Bardzo ważnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na twoją firmę jest zwrócenie uwagi na 

zwrot inwestycji włożonych w budowanie relacji Twoimi klientami. 

W rzeczywistości nie powinieneś wydawać pieniędzy na budowanie relacji i pozyskiwanie 

klientów, nie posiadając chociażby ogólnej idei na temat zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów. 

Musisz szybko sobie przeliczyć, czy poniesione koszty na reklamę zwrócą się w efekcie kampanii 

reklamowej, którą podjąłeś. 

 

Pokażę Ci to na przykładzie kampanii reklamowych w e-marketingu, czyli biznesie 

internetowym. Kampania e-mailingowa przygotowana dla precyzyjnie określonej grupy odbiorców, 

przynosi efekt w postaci maksymalnie 0,5% do 2% podjętych działań zakupowych.   

Dlatego, jeżeli posiadasz listę mailingową na 1000 osób, to maksymalnie 20 osób dokona 

zakupu produktu. Teraz musisz sobie przeliczyć, czy 20 x cena Twojego produktu pokryje koszt 

reklamy, którą uruchomiłeś. Pamiętaj, że mówimy tu o bardzo sprecyzowanej grupie odbiorców, 

potencjalnie zainteresowanej produktem. 
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 Sprawa wygląda mniej ciekawie, jeśli przygotowujesz reklamę do słabo sprecyzowanej 

grupy klientów. W e-marketingu średnie działania zakupowe przy takiej grupie wynoszą ok. 0,1% do 

0,1%. Czyli średnio 1 osoba na 1000 dokonuje zakupu. 

Jeszcze inne statystyki pokazują, że dopiero po ok 6 mailingu klient decyduje się na zakup 

produktu… 

Przykładem niech będzie jeden ze sklepów sprzedających meble kolonialne. Właściciele wpadli 

na dobry pomysł, aby przygotować kampanię reklamową skierowaną do osób, które w promieniu 

kilkunastu kilometrów ostatnio dokonały przeprowadzki.  

Wiadomo, nowe miejsce, nowe mieszkanie, nie zawsze chcemy przenosić ze sobą stare graty. 

Grupa osób była doskonale dobrana. Pomysł był dobry, na papierze wyglądało to świetnie. Na 

reklamę wydali 1500 zł. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie nieubłagane statystyki. Na tysiąc osób, 

przynajmniej jedna musiała dokonać zakupu za 1500 zł, aby wyjść na zero.  

Niestety, nikt meblami kolonialnymi w tej grupie akurat nie był zainteresowany… 

 

Ten przykład pokazuje, że aby tego rodzaju działania zaczęły przynosić rezultaty, muszą one 

być powtarzane często i do dobrze sprecyzowanej grupy odbiorców. Wymaga to dosyć sporych 

nakładów finansowych przy dosyć dużym ryzyku braku zwrotu kosztów włożonych w reklamę.  

Tworząc reklamę w Internecie musisz liczyć się też z pewnymi realiami. Polska jest jednym z 

liderów w ignorowaniu wszelkiego typu reklam. Klikalność w banery spadła od 2000 roku o 90%. W 

2000 roku wynosiła ona 9% a w 2014 już tylko 0,1%. 

 

Jednak w żadnym wypadku nie chcę Cię odwieść od działań i obecności Twojej firmy w 

Social Mediach. Jest to potężne narzędzie, dzięki któremu możesz budować wizerunek 

swojej firmy, zdobywać klientów i utrzymywać z nimi relacje. Na końcu ebooka otrzymasz 

dostęp do całkowicie darmowych materiałów, dzięki którym zapoznasz się, jak w 

profesjonalny sposób zaistnieć w Internecie. 

 

Jeżeli posiadasz niewielką, lokalną firmę czas pomyśleć o innych formach reklamy. I w tym 

właśnie chcę Ci pomóc. 

 
5. Skoncentruj się na właściwej grupie klientów. 

Kolejnym ważnym etapem na drodze do osiągnięcia sukcesu Twojej firmy, jest pozyskanie 

odpowiedniej grupy klientów, którzy faktycznie będą zainteresowani Twoim produktem. Musisz 

bardzo dokładnie sprecyzować do kogo chcesz trafić ze swoim produktem lub usługą, aby bez 

potrzeby nie angażować swoich wysiłków w niepotrzebne działania, które zabiorą Ci czas i 

pochłoną dodatkowe koszty. Skup się na tej grupie osób, która potencjalnie najbardziej jest 
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zainteresowana Tym, co masz do zaoferowania i włóż swój wysiłek w budowanie relacji właśnie 

z tą grupą.  

 

 

Najlepszym wyjściem jest posiadanie dwóch różnych strategii zarządzania klientami: 

 Przygotuj coś specjalnego dla klientów, którzy rokują największe nadzieje na to, że 

staną się twoimi stałymi klientami.  

(Jeżeli np. otwierasz sklep z akcesoriami do kserokopiarek oraz serwisem tych 

urządzeń, zorganizuj spotkanie w firmie, na które zaprosisz przedstawicieli innych 

firm, biur, punktów ksero z Twojej okolicy. Możesz zorganizować mały aperitif i 

poczęstunek, aby atmosfera była luźna i przyjazna nawiązywaniu kontaktów. Zrób 

prezentację swoich produktów i usług, daj rabat na pierwszy serwis, staraj się 

nawiązać partnerski kontakt z tymi osobami.) 

 

 Dla innych potencjalnych klientów możesz zorganizować dzień otwarty tylko z 

prezentacją i małym rabatem na pierwszy zakup.  

  W czasie takiego wieczoru „networking” z najbardziej obiecującymi klientami staraj się 

nawiązać jak najbliższy kontakt, a nawet spróbuj nawiązać stałą współpracę. Masz ich wszystkich w 

jednym miejscu i atmosfera również sprzyjać będzie zacieśnieniu relacji. Możesz każdemu 

ofiarować jakiś mały gadżet z  reklamą Twojej firmy (długopis, breloczek, kalendarz… ) 

 

 Aby dobrze zrozumieć cel takiego przedsięwzięcia, podeprę się definicją  „networkingu” z 

Wikipedii: 

„Idee networkingu promują m.in. portale społecznościowe, jednak najpełniejszym 

jego przejawem jest networking biznesowy, pojmowany jako sieć trwałych kontaktów 

biznesowych. Pielęgnowanie kontaktów, nawiązywane znajomości z jak najszerszymi 

kręgami przedsiębiorców z różnych branży, sprzyja efektywnej wymianie informacji oraz 

życzliwej atmosferze biznesu. 

Działania networkingowe polegają na obopólnym rekomendowaniu swoich usług, 

dzieleniu się wiedzą oraz udzielaniu pomocy jeśli jest ona potrzebna. Kontakty 

networkingowe opierają się na wzajemnym zaufaniu i poparciu. Dla networkingu kluczowe 

jest budowanie długotrwałych relacji opartych na obustronnych korzyściach.” 

Ideą takich działań jest stworzenie atmosfery biznesowej, która będzie wszystkim przynosić 

korzyści i pomagać we wzajemnej promocji.  

Konsekwencją „networkingu” jest stałe utrzymywanie kontaktu z klientem. Jednorazowa reklama 

nie prowadzi od razu do sprzedaży. Jednorazowa dystrybucja ulotki nie sprawi, że od tego 

momentu klient stale będzie wracał do Ciebie. 
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Na końcu tego  ebooka chciałbym poruszyć miedzy innymi temat budowania relacji z klientem. 

Jest to etap sprzedażowy niezmiernie ważny, a tak często pomijany przez handlowców. Skupiamy 

się na naszym produkcie i wpływach ze sprzedaży, zaniedbując źródło wpływów, czyli klienta. 

 

Jeżeli chodzi o relacje z klientem „zimnym”, lub inaczej „przypadkowym”, musisz pomyśleć o 

zwielokrotnieniu działań reklamowych. Zakłada to większy nakład czasu oraz środków.  

Podobnie jak w e-biznesie, jeden mailing nie wystarczy aby wzbudzić działania zakupowe u 

klienta, odpowiedź jest praktycznie na tym samym poziomie 0,1%... Trzeba więc liczyć się z ilością 

powtórzeń i nakładu materiałów reklamowych.  

Niektóre amerykańskie statystyki pokazują, iż potrzeba ok. 5-8 kontaktów z potencjalnym 

klientem, aby stał się on faktycznie klientem kupującym. 

 

Nie bój się kontaktu z klientem, rozpoznania jego potrzeb i zadawania pytań. Będziesz miał na 

co dzień różnych klientów, tych, którzy przychodzą tylko rozejrzeć się, jak i tych, którzy przychodzą 

w konkretnych potrzebach. Stąd, tak bardzo ważne jest pro-klienckie podejście do każdej osoby 

odwiedzającej Twoja firmę. Właściwe podejście do każdego klienta oraz wybadanie jego potrzeb 

skutkuje większą szansą sprzedaży. 

 

Przypomina mi się w tym momencie pewnego rodzaju żartobliwa historia sprzedażowa: 

 

Wielki, ogromny, wielopiętrowy supermarket, w którym kupicie wszystko. Szef przyjmuje 

do pracy nowego sprzedawcę, dając mu jeden dzień okresu próbnego żeby go przetestować. 

Po zamknięciu wzywa szef nowego sprzedawcę do biura: 

- No to ile dziś zrobił pan transakcji? - pyta sprzedawcę. 

- Jedną, szefie. 

- Co? Jedną?! Nasi sprzedawcy mają średnio od sześćdziesięciu do siedemdziesięciu 

transakcji w ciągu dnia! Co pan robił przez cały dzień? A właściwie to ile pan utargował? 

- Trzysta osiemdziesiąt tysięcy dolarów. 

Szefa zatkało. 

- Trzy... sta osiem... dziesiąt tysięcy? Na Boga, co pan sprzedał?! 

- No, na początku sprzedałem facetowi mały haczyk na ryby... 

- Haczyk na ryby? Za trzysta osiemdziesiąt tysięcy? 
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- Potem przekonałem klienta żeby wziął jeszcze średni i duży haczyk. Następnie 

przekonałem go, że powinien wziąć jeszcze żyłkę. Sprzedałem mu trzy rodzaje: cienką, 

średnią i grubą.  

Wdaliśmy się w rozmowę. Spytałem gdzie będzie łowić. Powiedział, że na Missouri, 

dwadzieścia mil na północ. W związku z tym sprzedałem mu jeszcze porządną wiatrówkę, 

nieprzemakalne spodnie i rybackie gumowce, ponieważ tam mocno wieje. Przekonałem go, 

że na brzegu ryby nie biorą, no i tak poszliśmy wybrać łódź motorową. Spytałem go jakie ma 

auto i wydusiłem z niego, że dość małe aby odwieźć łódź, w związku z czym sprzedałem mu 

przyczepę. 

- I wszystko to sprzedał pan człowiekowi, który przyszedł sobie kupić jeden, jedyny 

haczyk na ryby?! 

- Nieee. On przyszedł z zamiarem kupienia podpasek dla swojej żony. Zaproponowałem 

mu, że skoro w weekend nici z seksu to może pojechałby przynajmniej na ryby... 

 

 

 

 

6. Stwórz system przyciągania „gorących” klientów. 

 

Następnym krokiem w jest nakłonienie potencjalnych klientów do zrobienia pierwszego 

kroku. Zachwyceni swoim biznesem, oczyma wyobraźni widzimy przewijające się dziesiątki 

klientów. Nie zawsze jednak tak kolorowo to wygląda. 

Jeżeli spróbujesz natychmiastowej sprzedaży, Twój produkt musi być naprawdę dobry i 

pożądany aby wywołać  boom sprzedażowy. Mogą Ci w tym pomóc: promocyjne ceny, 

wyjątkowa atrakcyjność oferty, zaskakująca i przyciągająca informacja lub po prostu musisz 

„wstrzelić” się we właściwym miejscu i czasie z twoją ofertą 

 Znalezienie jednak  potencjalnych klientów, którzy będą mieli w tym samym czasie potrzebę 

zakupu, motywację zakupową oraz środki na dokonanie tego zakupu, może stać się nie lada 

wyzwaniem. 

 

 Dlatego też warto skorzystać z dwuetapowego procesu sprzedaży: najpierw zaoferuj 

„gratisy”, a następnie ofertę płatną. Tak buduje się np. relacje w biznesie internetowym, gdzie 

najpierw, aby pozyskać zaufanie i uznanie klientów musisz zaoferować coś gratis. Ludzie lubią 

otrzymywać prezenty, tym bardziej, jeśli te prezenty są wartościowe i wnoszą coś pożytecznego do 

życia klienta lub partnera biznesowego. 

 To pozwala zmniejszyć poczucie ryzyka u klienta, który po raz pierwszy kupuje u Ciebie, ale 

również pozwala poszerzyć grono klientów, a nawet przejąć klientów konkurencji. 
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Uwaga: podstawowym celem jest darmowych bonusów jest przyciągnięcie grupy docelowej 

klientów oraz wywołanie u nich chęci zakupów. Celem na pewno nie jest przyciągnięcie byle kogo, 

a już na pewno nie tych, którzy nie maja zamiaru niczego od Ciebie kupić. Dlatego informacja o 

promocji powinna dotrzeć przede wszystkim do osób, które rokuja największe nadzieje na sprzedaż.  

 Możesz zaproponować np. jakąś próbkę twojego produktu, pierwszy serwis za pół 

ceny, informator, szkolenie… itp. 

 

 We Francji właściciele winnic organizują dwa wieczory w tygodniu, podczas których 

urządzają kursy degustacji wina za kilka euro. Do kursu dorzucają inne produkty, które doskonale 

łączą się z degustacją, np. sery. Tym samym rekrutują również przyszłych amatorów dobrego wina. 

Na takich wieczorach pojawiają się nie tylko osoby zainteresowane bezpośrednio zakupem wina ale 

również amatorzy serów i osoby chcące czegoś się nauczyć. Z każdego takiego spotkania, prawie 

wszyscy wchodzą z kilkoma butelkami dobrego trunku.  

 

 Dlaczego więc nie pomyśleć o zorganizowaniu np. cotygodniowych lub comiesięcznych 

prezentacji z właścicielami innych sąsiednich biznesów. Np. piekarze, cukiernicy, producenci 

wędlin, właściciele sklepów z naczyniami stołowymi, restauratorzy, wspólnie mogą urządzać takie 

prezentacje wymieniając się swoimi grupami klientów. Jak mówi dobre przysłowie: „Samemu idzie 

się szybciej, razem idzie się dalej.” 

 

 Sprzedajesz motocykle i części do nich, zorganizuj kurs motokrosu, przyciągnie to 

zwolenników tego sportu i Twoich przyszłych klientów. Jeżeli zrobisz go jeszcze za niewielką opłatą, 

przefiltruje to grono chętnych i otrzymasz grupę naprawdę zainteresowanych osób, które chętnie 

powrócą do Ciebie. Niewielka opłata za kurs sprawi, że będzie on dostępny dla szerszego grona, a 

tobie pozwoli  zwrócić ewentualne koszty, oraz przyciągnąć zmotywowaną grupę przyszłych 

klientów. Tym bardziej, że taki kurs może stać się ciekawym prezentem dla faceta.  

 

 To są tylko idee, każdy może kreatywnie dostosować je do swoich potrzeb i swojego 

biznesu. Teraz Twoja kolej ruszyć głowa i pomyśleć co przyciągnie klientów i sprawi, że skorzystają 

oni z Twoich usług. 

 

 

7. Bądź oryginalny 

 

Kolejnym ważnym elementem w osiągnięciu sukcesu jest Twoja oryginalność, która pozwoli 

Ci wyróżnić się spośród konkurencji. 
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Bycie oryginalnym, nie oznacza posiadania lub stworzenia jakiegoś nadzwyczajnego 

produktu lub usługi. Oryginalność polega na tym, że stworzysz coś, co będzie charakteryzować 

Cię w oczach klientów pośród konkurencji. Nazywa się to USP, czyli „Unique Selling 

Proposition”.  

Możesz wykorzystać jakiś atut, cechę, znak, który nie był do tej pory użyty przez 

konkurencję. USP ma Ci pomóc odpowiedzieć na pytanie: W czym jesteś inny od Twojej 

konkurencji. „Dlaczego mam kupić u Ciebie, a nie u kogoś innego.?” 

 

Przykładowo na rynku zdominowanym przez Coca Colę, niezłą pozycję uplasowały sobie 

takie napoje jak „Breizh Cola” lub „Corsica Cola” 
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 W mikro, małym lub średnim biznesie chodzi o to samo: wypozycjonowanie swojej firmy 

dzięki wyjątkowej niszy, jakiemuś argumentowi, korzyści, którą lepiej lub gorzej wykorzystuje 

konkurencja.  

 

Nie chcę tutaj nikomu robić reklamy, ale w jednym z miast południowej Polski istnieje lodziarnia, 

która każdego weekendu przyciąga setki klientów pomimo, iż w tym samym mieście istnieje 

kilkanaście innych lodziarni. Klienci przyjeżdżają tu z miejscowości oddalonych o 100 km., tylko po 

to aby zjeść lody. W kolejce czeka się ok. godziny. Dlaczego? Ponieważ, kiedy jesz lody tej firmy, 

masz wrażenie jakbyś jadł prawdziwe, dojrzałe, soczyste owoce.  

 

Innym przykładem może być restauracja proponująca niedzielne obiady na zasadzie:  „Eat As 

Much As You Can”. Za jedna stałą opłatą możesz zjeść tyle, ile tylko potrafisz. 

 

 

8. Używaj swojej bazy klientów 

 

Jest to aspekt bardzo często zaniedbywany przez przedsiębiorców. Najczęściej wygląda to 

tak, że sprzedawca dokonuje sprzedaży i czeka aż klient powróci ponownie… 

Trzeba jak najszybciej wyjść z tego schematu i każdego klienta potraktować, jak swój 

największy skarb: 

 trzeba nakłonić klienta do powrotu i dokonania kolejnego zakupu; 

 trzeba uczynić z klienta swojego „ambasadora”; 
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 trzeba zaoferować mu produkty uzupełniające do tych, które już zakupili. 

Ostatecznie twoja relacja z klientem nie może opierać się wyłącznie na zysku, ale przede 

wszystkim na wsparciu oraz bliskich i trwałych relacjach, które zaowocują w przyszłości kolejnymi 

zakupami. 

 

Dlatego trzeba, jeśli to tylko możliwe, uzyskać „namiary” na klienta, przynajmniej jego adres 

e-mail, który pozwoli Ci na informowanie klientów o nowych usługach i promocjach. Jeżeli jest taka 

możliwość, pozyskaj numer telefonu komórkowego i adres.  

 

Istnieje na to kilka sposobów: 

 

 możemy przygotować „kartę stałego klienta” dystrybuowaną przy kasie, na której 

zachęcimy do pozostawienia adresu e-mail; 

 udostępnimy przy wyjściu elektroniczny system zapisu po dokonaniu zakupów (np. 

Media Markt stosuje taką formę nawiązania kontaktu z klientem); 

 … (bądź kreatywny, wymyśl jakiś sposób). 

 

Musisz pamiętać, że klient, aby zdecydował się na pozostawienie Ci swoich musi być do 

tego w jakiś sposób zachęcony. Trzeba więc zaoferować jakąś wartość w zamian za pozostawienie 

swoich namiarów. Może to być jakiś bonus, prezent, kod rabatowy na następne zakupy. 

Uwaga: lepiej ofiarować jakiś mały prezent niż obiecać np. rabat na 10% przy następnych 

zakupach. Zwłaszcza jeśli sprzedajesz drogie produkty… 

 

 

9. Przygotuj plan marketingowy, nawet, jeśli 

miałby zawierać tylko kilka zdań. 

W momencie, kiedy będziesz miał już poprzednie etapy dobrze opracowane, możesz przystąpić 

do wyboru działań marketingowych, które pozwolą poznać Twoją firmę lub usługę szerszemu gronu 

potencjalnych klientów. 

 

Ważne jest abyś wypisał sobie krok po kroku listę działań na najbliższe miesiące (najlepiej 

tydzień po tygodniu). Ma to posłużyć skonkretyzowaniu działań, realistycznemu podejściu do 

Twoich możliwości i zaoszczędzeniu czasu, który tym działaniom będziesz musiał poświęcić. 
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Celem jest wypunktowanie najważniejszych działań do wykonania i posługiwanie się tym 

planem marketingowym jako przewodnikiem przez przynajmniej kilka miesięcy. Zaznacz również 

najważniejsze daty w roku, w celu zaplanowania specjalnych akcji marketingowych (Święta, 

wyprzedaże, sezonowe obniżki, itp…) 

 

Nie ma tu konieczności spędzania całych dni nad przygotowaniem takiego planu, najważniejsze 

jest, aby na 6 następnych miesięcy przygotować narzędzia, które będą napędzać sprzedaż i 

przyciągać klientów. 

 

 

 

 

 

 

 

14 narzędzi pomocnych w reklamie Twojej firmy 

lub działalności usługowej. 

 

 Poniżej przedstawiam Ci czternaście narzędzi, które pozwolą na zwiększenie ruchu w 

Twoim biznesie oraz wzroście Twoich dochodów. Co prawda poniższe narzędzia będą najbardziej 

przydatne małym i średnim firmom lokalnym, których usługi ograniczone są do określonego 

terytorium ale skorzystać z nich może każda inna firma. W Stanach zjednoczonych i Europie 

Zachodniej, masowo z tych narzędzi korzystają również potężne firmy jak np.: McDonald’s, Pizza 

Hut czy Cinema City. 

Narzędzia te, odpowiednio wykorzystane, z przemyślaną strategią marketingową, mogą stać się 

potężną dźwignią dla Twojego biznesu. 

 

 

1. Ulotki, foldery, broszury – Street Marketing 
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O atrakcyjności tej formy reklamy stanowi niski koszt produkcji i dystrybucji (można tutaj 

skorzystać z pomocy rodziny, przyjaciół lub za niewielkie pieniądze zatrudnić kilka osób do 

dystrybuowania naszych ulotek i folderów. 

Jest to sposób reklamy, który przynosi jednak skutek tylko wtedy, kiedy dystrybuowany jest 

masowo. Pamiętaj, że współczynnik konwersji wynosi ok. 0,1%, czyli teoretycznie jedna na 

1000 osób podejmie działanie po przeczytaniu Twojej ulotki. 

Czy warto więc inwestować w tę formę reklamy? Niektórzy uważają, że ulotki to przeżytek i 

strata czasu oraz pieniędzy. Nie do końca jest to prawdą, jeśli trzymać się będziesz kilku 

podstawowych zasad. Ulotka w biznesie, stanowi w pewnym sensie Twoją wizytówkę 

biznesową. Daje szansę na zapoznanie się z profilem firmy, proponowanymi usługami i 

produktami oraz możliwość kontaktu w przypadku zainteresowania ofertą. Pytanie stawiane 

przez wielu to - jak nakłonić odbiorcę do zapoznania się z jej treścią? 

Podstawową zasadą jest wybranie odpowiedniego miejsca dystrybucji, oraz jeśli to możliwe, 

jak najbardziej sprecyzowanie grupy osób do których chcemy dotrzeć. Może to być wyjście z 

metra w pobliżu twojej restauracji, uniwersytet, jeśli Twoja usługa przeznaczona jest dla osób 

młodych, pikniki rodzinne, jeśli sprzedajesz asortyment dziecięcy, pasaże handlowe, jeśli twoja 

oferta skierowana jest do osób zainteresowanych shoppingiem… 

 

Możesz również wykorzystać wydarzenie sportowe lub kulturalne (oczywiście za zgodą 

organizatora). Ważne jest, aby twój produkt miał jakieś powiązanie z danym wydarzeniem. 

 

Poniżej pokazana jest akcja reklamowa regionalnego makaronu w czasie miejscowego 

wyścigu kolarskiego. Oczywiście makaron z wyścigiem kolarskim nie wiele ma wspólnego, ale 

jest to wydarzenie regionalne i zebrani widzowie zamieszkują najbliższą okolicę producenta 

makaronu. 
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 Wracając do ulotek, każdego dnia zdarza nam się zebrać ich pokaźny plik. Najczęściej 

ludzie nie biorą ich z zainteresowania produktem lub usługą ale ze zwyczajnego odruchu. Ktoś 

wyciąga do Ciebie rękę z ulotką, Ty odruchowo ją bierzesz i… automatycznie szukasz kosza, 

aby ją wyrzucić, w najlepszym wypadku przeskanujesz ją wzrokiem. 

 

 Dlatego tez dystrybucje materiałów promocyjnych należy wykonywać rozsądnie. Przede 

wszystkim daleko od koszy na śmieci. Po pierwsze mamy wtedy większą szansę na odczytanie 

treści ulotki, chociażby w drodze do śmietnika lub jej zachowanie - w torebce czy kieszeni 

spodni. To zdecydowanie większa szansa na to, że materiał promocyjny zamiast do kosza, trafi 

do domu konsumenta. 

 

Dodatkowo ulotki można rozdawać w miejscach, w których ludzie np. czekają w kolejce, na 

przystankach środków komunikacji, dworcach czy w okolicach centrów handlowych. Innym 

sposobem jest umieszczanie ulotek w gazetach, folderach czy dodawanie do biletów do kina - 

wtedy odbiorca przeglądając coś innego trafi na promowane treści i bardzo możliwe, że 

zainteresuje się produktem. 

 

Celem akcji marketingowej jest rozpoznawalność marki oraz pozyskanie klientów. Realizacja 

tego celu wcale nie zależy jednak od liczby rozprowadzonych materiałów. Czasami lepiej jest 

zainwestować w jakość i treść przekazu niż w liczbę ulotek czy folderów. 

Ulotka handlowa powinna być tak skonstruowana, by swoim projektem przyciągać oko. 

Wystrzegaj się ogromnych obrazków i krzykliwych haseł. Ulotka powinna być przejrzysta, z 

wyraźnym punktem centralnym i kontrastowością przyciągającą wzrok. Im większy bałagan na 

ulotce, tym bardziej staje się ona nieczytelna i odpychająca. 

 

Wymagający klient przyzwyczajony jest do otrzymywania gratisów i upominków, które 

podkreślą jego więź z firmą. Nie bez powodu częstą praktyką są materiały promocyjne, w 

tym ulotki, zawierające dodatki w postaci próbek szamponów, smyczy, długopisów czy 

kuponów rabatowych. Takie ulotki wzbogacone o gadżety są z pewnością atrakcyjniejsze 

niż zwykły kawałek papieru. 

 

Aby zwiększyć zainteresowanie dystrybuowanymi materiałami, warto jest podkreślić wygląd 

osób zaangażowanych w dystrybucję (czapka z daszkiem, T-shirt, inne dodatki…). To 

wszystko przyciąga wzrok i zwiększa zainteresowanie rozprowadzanymi materiałami. 
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Kreatywność i pomysłowość są jak najbardziej wskazane. Wyróżnij się spośród innych 

dystrybutorów materiałów reklamowych, a skutek będzie o wiele silniejszy. 

 

 

 

 

Poniżej znajduje się zdjęcie innej formy dystrybucji materiałów reklamowych 

zaobserwowanych w Holandii. Dziewczyny stwarzają pozory podróży autostopem. Przy sobie 

mają tabliczkę z napisem „Tylko Peugeot”. Każdy kierowca, który się zatrzymał, otrzymał 

materiały reklamowe z małym prezentem. 
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Materiały reklamowe można również umieszczać pod wycieraczkami samochodów na 

parkingach, upewniając się wcześniej, czy w danym miejscu jest to dozwolone. Obowiązuje tu 

złota zasada street-marketerów: „Stój jak najdalej od kosza!” Im dalej będziesz stał od kosza na 

śmieci, tym większe prawdopodobieństwo, że osoba, która otrzymała ulotkę ją przeczyta, 

chociażby z nudów. 

Podobnie jest z ulotkami wkładanymi pod wycieraczki szyb samochodowych. Kierowca 

najczęściej zabiera ulotkę do samochodu, przecież nie będzie biegał po całym parkingu 

szukając kosza…  

 

Na ulotkach i innych nośnikach reklamowych wskazane jest umieszczenie nie tylko reklamy 

swojego produktu lub usługi, adresu i danych kontaktowych ale również przygotowanie oferty, 

która będzie „nie do odrzucenia”.  

Może to być mały prezent do odebrania w firmie, konkurs z nagrodami, którego rozwiązanie 

trzeba również osobiście złożyć w Twoim punkcie usługowym, bon z rabatem do zrealizowania 

w sklepie… 

 

Chodzi tu o to, aby na tym kawałku papieru dać konkret, który będzie wartościowy i 

atrakcyjny dla potencjalnego klienta. 

 

Oczywiście musisz skorzystać z każdej okazji, aby inni mogli poznać Twój biznes! 

Na przykład, jeśli jesteś właścicielem restauracji, możesz na kilka dni przed Walentynkami 

dystrybuować ulotki ze specjalnym menu dla zakochanych, gdzie w prezencie zaoferujesz różę 

dla każdej kobiety, która ze swoim towarzyszem skorzysta z Twojej oferty. Dla salonów urody, 

może to być jakiś mały zabieg gratis, dodany do innego zabiegu, itp. 
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2. Banery 

Jest to najczęściej używany element reklamowy przez małe firmy i punkty usługowe. W ich 

przypadku, również trzeba dobrze określić zasięg działalności Twojej firmy, aby jak 

najmniejszym kosztem objąć jak największy zasięg zamieszkania twoich potencjalnych klientów. 

Tutaj musisz zorientować się czy w wybranym miejscu możesz taki baner postawić i ile to 

będzie kosztować. Restrykcje związane z umieszczaniem banerów przy drogach są dosyć 

surowe. Sprawdź tutaj, aby nie spotkała Cię przykra niespodzianka:  

http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/reklamy_w_pasie_drogowym_drog_publicznych-

a_1382.htm 

 

Baner, poza reklamą Twojej firmy, powinien zawierać również elementy, które będą 

przykuwać uwagę i zachęcać do skorzystania z Twoich usług: promocje, konkursy lub 

wydarzenia promujące twoją działalność. Wspomagacze w postaci ciekawych i intrygujących 

tekstów są jak najbardziej mile widziane. 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej znajduje się reklama jednego z Kościołów w USA 

 

http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/reklamy_w_pasie_drogowym_drog_publicznych-a_1382.htm
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/reklamy_w_pasie_drogowym_drog_publicznych-a_1382.htm
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„Tu znajdziesz odpowiedzi na pytania, których nie dadzą ci Google.” 

 

 

Jak wspomniałem wcześniej, twoje banery nie mają na celu tylko informować o nazwie 

Twojej firmy, oferowanej usłudze czy adresie siedziby. Wykorzystaj je do różnego rodzaju 

działań marketingowych: wieczór inauguracyjny, dni otwarte, promocje, nowości… 

 

Pamiętaj, Twoja reklama musi być dobrze przygotowana i odróżniająca się od reklam typu 

„oddam kota do adopcji”. Jeżeli już chcesz zaoszczędzić, oszczędzaj na ilości a nie na jakości. 

Dobrze przygotowana wizualnie reklama, przyciągnie o wiele więcej klientów niż setki reklam 

nieczytelnych i bez wyrazu. 
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Istnieją jeszcze inne, bardziej oryginalne środki, które pomogą Ci, z odrobiną wyobraźni, 

rozreklamować Twoja firmę lub usługę w street marketingu. 

Wystarczy umieścić reklamę swojego produktu lub usługi w jakimś nietypowym dla niej miejscu i 

sytuacji. Poniżej znajdziesz ciekawy sposób reklamy żłobka dla maluchów, które umieściło 

dziecięcy rowerek w miejscu, gdzie normalnie stoją rowery dla dorosłych. „Parkujący” swoje rowery 

rodzice z zaciekawieniem interesowali się tą nietypowa sytuacją.  

 

 

 

 

Możesz również włożyć ulotkę za wycieraczkę samochodową lub przykleić skserowany kawałek 

papieru na słupie… Ale dlaczego tego nie zrobić w sposób bardziej oryginalny i estetyczny???!!! 
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Nie zapomnij o swojej witrynie, jest to Twoja podstawowa wizytówka. Postaraj się, aby wygląd 

Twojej witryny zawsze był świeży, czysty, elegancki. Nigdy nie próbuj oszczędzać na witrynie. To 

może zadecydować o tym, czy klient w ogóle zdecyduje się wejść do twojej firmy, sklepu czy punktu 

usługowego. Ludzie w większości są wzrokowcami i posiadają podświadomy mechanizm oceniania 

na podstawie tego, co widzą.  

 Estetyczna witryna to ważny etap sukcesu. Pamiętaj, żadnych wypłowiałych reklam, kurzu i 

brudnych szyb. Staraj się zmieniać regularnie wygląd witryny, zaskakuj przechodniów 

oryginalnością i pomysłowością. Niech przykładem będzie ta amerykańska reklama: 

 

„Powiedz nam że nie cierpisz Busha, a otrzymasz ciastko gratis”. 
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Oczywiście nie kończy się na ciastku. Ciastko jest tylko wartością dodaną do zestawu 

hamburgera i kawy. Nie radzę stosować reklam obrażających innych, ale można je zastąpić równie 

ciekawymi i oryginalnymi. Na przykład: do zestawu obiadowego, każdy, kto się zadeklaruje 

zagorzałym kibicem polskiej ekipy futbolowej otrzyma deser gratis, lub każda blondynka, która 

zamówi pizzę otrzyma coca-colę za darmo. (oczywiście w następnym dniu brunetki, aby nie być 

posądzonym o dyskryminację… ;-) ) 

 

 Ważne jest również umieszczenie cen Twoich produktów, a zwłaszcza promocji. 

Bardzo często ludzie działają pod wpływem impulsu. Słowa takie jak: „obniżka”, 

„wyprzedaż”, „promocja”, działają jak magnes. 

 

 W małych lokalnych społecznościach bardzo dobrze sprawdza się współpraca z innymi 

przedsiębiorcami. Jeżeli nie posiadasz dużych środków na reklamę, możesz niewielkim kosztem 

sam wydrukować oryginalny afisz w formacie A3 i poprosić sąsiednich przedsiębiorców o 

umieszczenie go w ich firmach lub punktach usługowych. Ty z kolei udostępnisz im taką samą 

możliwość. 

 Jeżeli natomiast posiadasz większą ilość środków na reklamę, możesz zwrócić się do firmy 

reklamowej z prośbą o przygotowanie profesjonalnych materiałów reklamowych, widocznych z 

daleka z konkretną i czytelna ofertą. 

 

 Warto zainteresować się również reklama w miejscach publicznych za zgodą lokalnych 

władz. Coraz więcej instytucji samorządowych zwraca uwagę na rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw, umożliwiając im reklamę w miejscach znajdujących się pod ich jurysdykcją.  

Czasami wiąże się to z większymi kosztami reklamy ale zasięg i siła przekazu są o wiele większe. 

 

Oto kilka oryginalnych pomysłów reklamy w miejscach publicznych.  
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 Twój samochód również jest bardzo silnym nośnikiem przekazu reklamowego. Nie obawiaj 

się umieścić na nim namiarów na ciebie i Twojej oferty.  

 Możesz to zrobić w sposób tradycyjny, umieszczając Twoje logo, nazwę usługi i adres, jak i 

w sposób bardziej oryginalny, przyciągający uwagę i na długo pozostający w pamięci… 

 

 

 

 

3. Wejdź w relację z lokalnymi mediami 

 

Bardzo często małe firmy nie posiadają refleksu korzystania z lokalnych mediów. Wiąże się 

to przede wszystkim z wyobrażeniem o konieczności ponoszenia dosyć wysokich kosztów takiej 

reklamy. Jednak niezaprzeczalnie lokalne lub regionalne media są doskonałym nośnikiem 

informacji reklamowej. Lokalne dzienniki czytane są codziennie przez tysiące osób, stąd 

możliwość bezpośredniego i szerokiego dostępu do dużej liczby potencjalnych klientów. 

 

Najszybszym i najprostszym sposobem jest umieszczenie dobrze przygotowanej reklamy w 

takiej gazecie. Wiąże się to z pewnymi kosztami, ale trzeba mieć na uwadze zasięg takiej 

reklamy. Jeżeli decydujesz się na tego typu reklamę, zważywszy na jej koszt, musi ona być 

bardzo dobrze przygotowana pod względem wizualnym oraz optymalizacji treści.  

 

Innym sposobem jest otrzymanie możliwości darmowego zaistnienia w lokalnych mediach, 

dzięki nawiązaniu stałej współpracy z nimi. Chodzi tutaj o możliwość publikowania artykułów 

prasowych na konkretny temat, związany z Twoją branżą.  
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Lokalne media potrzebują ciekawych treści do codziennych publikacji i jeżeli będziesz w 

stanie przygotować interesujący artykuł, z pewnością się tym zainteresują. Pamiętaj jednak, że 

aby lokalna prasa zainteresowała się darmowym dla Ciebie artykułem, musi on być naprawdę 

interesujący i rzeczowy. 

Żaden dziennikarz nie będzie Ci robił darmowej reklamy. Twój artykuł musi wnosić 

konkretną treść, interesująca dla szerokiego grona czytelników. 

 

Przykładem niech będzie firma zajmująca się usługami informatycznymi: naprawa 

komputerów, tworzenie stron internetowych, sprzedaż akcesoriów do komputerów. Dla lokalnej 

prasy nie będzie interesujące to, że w okolicy otwiera się jeszcze jeden punkt serwisowy dla 

komputerów, ale to, że otwiera go człowiek niepełnosprawny, poruszający się na wózku. Tu 

może już powstać świetny artykuł opowiadający o tym, iż osoba niepełnosprawna również może 

osiągnąć coś w życiu pomimo swojej niepełnosprawności. Taka treść z pewnością zainteresuje 

lokalną prasę a dla punktu usługowego będzie świetną reklamą. 

 

Jeżeli coś ciekawego dzieje się w twojej firmie, również informuj o tym lokalną prasę. Mogą 

to być np. punktowe akcje organizowane przez Twoją firmę na cele charytatywne.  

Jeżeli prowadzisz klub, możesz zaprosić jakąś znaną osobę, muzyka, artystę, który będzie 

animował wieczór w klubie, a Ty z dochodów uzyskanych w trakcie takiego wieczoru, 50% 

przeznaczysz na jakiś cel dobroczynny. Media szybko zainteresują się taką inicjatywą a Ty 

masz reklamę gratis. 

 

Każdorazowo nie zapomnij poinformować o takich akcjach lokalnej prasy. Najlepiej zrób to 

już kilka dni lub tygodni wcześniej, a w przeddzień nie zapomnij się przypomnieć. 

 

W przypadku sporadycznych, niewielkich wydarzeń mających miejsce w Twojej firmie, 

również warto poinformować o tym lokalne media.  

 

Pamiętaj, że nacisk musisz kłaść na informację o wydarzeniu a nie na reklamę firmy, 

wówczas masz większe szanse na zainteresowanie lokalnych mediów. 
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4. Uruchom system poleceń 

 

Twoi zadowoleni klienci są najlepszymi sprzedawcami. Trzeba tylko dać im możliwość 

promowania Twojej firmy. W tym celu wystarczy uruchomić prosty system poleceń, gdzie np. 

każdy klient przyprowadzając do Twojej firmy inną osobę, otrzymuje rabat na usługę, prezent, 

darmową usługę.  

 I tak np. w salonie urody, klientka przyprowadzająca swoją znajomą otrzymuje w prezencie 

jedną z usług za darmo, a przyprowadzona przez nią osoba 15 % zniżki na wybrany zabieg. Za 

każdą nowo poleconą osobę, która skorzystała z usług salonu, klientka otrzymuje prezent lub 

rabat na wybrany przez siebie zabieg. 

 

Aby Twój system poleceń mógł zadziałać, musi on być bardzo prosty i zrozumiały. Żadnych 

zawiłości i ukrytych klauzul.  

 

 Konieczne jest również jasne zdefiniowanie, do kogo zaadresowany jest ten system poleceń. 

Korzyści wynikające z tego systemu dla klienta muszą być wyeksponowane i widoczne dla 

Twoich klientów ( umieść je na Twojej wizytówce, banerze, tablicy informacyjnej w Twojej 

firmie). 

Korzyści dla klienta muszą być również dostępne w jak najszybszym czasie. Nie 

będzie funkcjonował system, w którym klient będzie musiał przez dwa lata zbierać 

punkty, aby wreszcie otrzymać swoją nagrodę. Twoja nagroda musi być dostępna dla 

klienta natychmiast po tym, jak polecona przez niego osoba skorzysta z Twoich usług. 

 

Generalnie, bardziej atrakcyjne jest zaoferowanie jakiegoś prezentu niż zniżki na usługę. 

Taka forma ma większe oddziaływanie na klienta. Wszyscy lubimy otrzymywać prezenty. 

Postrzegana przez klienta wartość prezentu jest większa, gdyż nie wie on ile kosztował Cię 

ten prezent, z drugiej strony otrzymuje coś materialnego, a to wzbudza chęć posiadania. 

Jeden ze znanych mi klubów fitness, każdej osobie, która przyprowadzi swojego znajomego, 

a znajomy skorzysta z abonamentu całorocznego na zajęcia, otrzymuje odtwarzacz mp3. 

Prezent może wydawać się drogi ale w skali roku zwraca się kilkakrotnie. 

 

Komplementarnym narzędziem do systemu poleceń jest karta lojalnościowa, gdyż głównym 

celem kampanii jest powrót klienta do Twojej firmy. Taaka karta lojalnościowa może zawierać 

np. rabaty na Twoje usługi z okazji specjalnych okoliczności: święta, wydarzenia w Twojej firmie, 

imienin klienta, itp. 
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5. Zbuduj program partnerski 

 

Programy partnerskie są doskonałym sposobem na zwiększenie rozpoznawalności swojej 

marki, usługi lub produktu bardzo niskim kosztem. 

 Cel jest bardzo prosty, zaproponuj firmom, które zajmują się sprzedażą produktów / 

usługami powiązanych z Twoją usługą lub produktem współpracę na zasadzie wzajemnej 

reklamy. W sposób aktywny lub pasywny wzajemnie będziecie się reklamować wobec waszych 

klientów. Po prostu, Ty przy sprzedaży swoich usług lub produktów będziesz polecał usługi lub 

produkty Twojego partnera biznesowego, a on z kolei Twoje. 

 

Taki sposób wzajemnych poleceń ma bardzo dobre zastosowanie pomiędzy np. piekarnią a 

sklepem z nabiałem lub sklepem z wędlinami. Salonem fryzjerskim i drogerią. Warsztatem 

samochodowym a usługą czyszczenia tapicerki samochodowej lub warsztatem lakierniczym… 

Wystarczy rozejrzeć się po okolicy i można zbudować bardzo korzystna dla wszystkich sieć 

współpracy. 

 

 Jednak aby korzyści mogły odnieść obydwie strony, pewne reguły muszą zostać 

zachowane: 

 Jakie czynniki kierują klientem, który decyduje się na skorzystanie właśnie z Twojej 

usługi. Na przykład, jeśli prowadzisz gabinet lekarski i zgłasza się do Ciebie pacjent z 

bólem pleców, możesz przepisać mu środki przeciwbólowe ale jednocześnie 

skierować go do gabinetu zaprzyjaźnionego masażysty.  

 

 Zaproponuj program partnerski prosty i identyfikowalny. Im bardziej wasze usługi 

będą spokrewnione, tym większa jest szansa na sprzedaż. 

 

Możesz również zaproponować sąsiednim firmom lub punktom usługowym 

reklamowanie twojej firmy odpłatnie, jednak wiąże się to z brakiem zaangażowania 

emocjonalnego oraz zazwyczaj dużymi kosztami, które nie przekładają się rezultaty.  

Lepiej jest zaoferować w zamian prezenty, darmowa usługę lub po prostu odwdzięczyć 

się reklamą firmy Twojego partnera biznesowego. 

 

Jednym z sekretów efektywności programów partnerskich są „gratisy” lub rabatowe 

oferty. Możesz pozwolić swojemu partnerowi biznesowemu rozdawać Twoim klientom 

gratisowe produkty lub rabaty za Twoim pośrednictwem i odwrotnie. Jaki ma to efekt? 
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Klient otrzymując prezent lub rabat na usługę twojego partnera biznesowego za 

Twoim pośrednictwem, czuje się doceniony i wyróżniony. Mimo iż nie jest to prezent 

od Ciebie, będzie jednak kojarzył otrzymany podarunek nie tylko z Twoim partnerem 

biznesowym ale również z Tobą. Zwiększy to jego sympatię i zaufanie do Ciebie oraz 

zwiększy prawdopodobieństwo powrotu do Twojej firmy.   

 

Idąc tym samym tropem, Ty również możesz u swojego partnera biznesowego zostawić 

prezent, broszurę z załączonym rabatem na twoje usługi. Budujecie współpracę na zasadzie 

Win-Win (zwycięzca – zwycięzca).  

 

 

6. Dystrybucja gadżetów – ruchoma reklama. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem na start Twojej firmy może być dystrybucja gadżetów z Twoim 

logo lub informacjami o Twoich usługach. 

Postaraj się jednak unikać gadżetów w postaci długopisów i innych drobiazgów, które 

najczęściej lądują na dnie szuflady. Wydasz niepotrzebnie pieniądze na taki rodzaj reklamy z 

marnym skutkiem marketingowym.  

Musisz przygotować gadżety, które Twoi klienci będą chcieli pokazywać na zewnątrz, będą 

zauważalne na ulicy i będą przyciągać wzrok. 

Może to być np. ciekawa, intrygująca i solidna „reklamówka”, którą klienci będą chcieli używać 

jeszcze po zakończeniu zakupów u Ciebie. 

 

 

 

Innym dobrym sposobem może być wydrukowanie samoprzylepnych gadżetów oraz 

humorystycznych pocztówek z informacjami o twojej firmie i rozprowadzenie ich u Twoich 

partnerów biznesowych. 
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Umieszczanie naklejek w dozwolonych miejscach oraz używanie ich przez Twoich klientów, 

może w znaczący sposób podnieść widoczność Twojej marki. 

Nie wiem, jakie są Twoje doświadczenia, ale ja osobiście stojąc w korkach zwracam często 

uwagę na to, co ma przyklejone na swoim samochodzie kierowca stojący przede mną. Jest to 

trik psychologiczny, znudzeni „zabijamy” w ten sposób czas. 

 

 

7. Reklama w miejscach publicznych. 

 

Reklama w miejscach i za pomocą środków publicznych zwiększa diametralnie „siłę 

rażenia”, jednak koszty przygotowania takiej reklamy, druk materiałów oraz rozpowszechnienie 

są często nie do pogodzenia z budżetem małej firmy. 

Podobnie czas prezentacji takiej reklamy oraz możliwość zapamiętania jej przez 

potencjalnych klientów są zbyt krótkie. Dlatego też, nie są to środki odpowiednie dla małej firmy 

lub punktów usługowych. 

Ta forma reklamy ma służyć bardziej do celów podkreślenia oraz budowania wizerunku niż 

do procesu sprzedażowego. 

 

 

 

Możesz jednak pomyśleć o zaadoptowaniu Twojego prywatnego samochodu lub zakupić na 

potrzeby firmy mały, tani samochód, aby uczynić z nich ruchomą reklamę. 
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8. Bądź widoczny w Internecie 

Jednym z najlepszych sposobów reklamowania firmy jest w dzisiejszych czasach Internet. Nie 

należy jednak wydawać mnóstwo pieniędzy, można to zrobić bardzo łatwo za darmo lub niewielkim 

kosztem. Poniżej możesz przeczytać klika przykładów w jaki sposób reklamować swoją firmę za 

darmo online. 

Pierwszym i najważniejszym ze sposobów jest możliwość oferowana przez serwis Google. 

 

Korzystając z usługi Google Moja Firma, dotrzesz bezpośrednio do klientów, którzy szukają 

informacji na temat Twojej firmy w wyszukiwarce Google, Mapach Google czy Google+. 

Google Moja Firma udostępnia informacje o Twojej firmie w wyszukiwarce Google, Mapach 

Google i Google+ na komputerach i urządzeniach mobilnych. 

Udostępniaj klientom właściwe informacje w odpowiednim miejscu – wskazówki dojazdu do 

firmy w Mapach, godziny pracy w wyszukiwarce a numer telefonu, który można kliknąć i od razu 

zadzwonić do firmy, na komórce. 

Platforma Google Moja Firma pomaga zbudować grono oddanych fanów. Klienci mogą wyrażać 

swoje zdanie o Twojej firmie, przyznając jej oceny i pisząc o niej opinie, dawać +1-ki, by polecić jej 

usługi i produkty, oraz udostępniać Twoje wpisy w Google+ w innych miejscach w sieci. 
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Załóż bezpłatny profil Twojej firmy w Google+ 

 

 

 

 

Skorzystaj z darmowej usługi Google Moja Firma 

 

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ 

 

Jak zarejestrować się w usłudze Google Moja Firma? 

Kliknij przycisk „Pokaż firmę w Google” na górze strony, a następnie postępuj zgodnie z 

instrukcjami, aby dodać informacje o firmie do Google. Pamiętaj, że zmiany nie pojawią się w 

Google, dopóki nie zweryfikujesz swojej firmy. Weryfikacja następuje poprzez wysłanie prośby o 

do Google o weryfikację. W odpowiedzi otrzymasz pocztówkę z kodem, dzięki któremu 

informacje o twojej firmie zostaną zweryfikowane i umieszczone na mapach Google.  

 

 

 

https://www.google.pl/intl/pl/business/?gmbsrc=pl-ww-et-gs-z-gmb-s-z-h~ser%7Csitemapb%7Cu&ppsrc=GMBES&utm_campaign=pl-ww-et-gs-z-gmb-s-z-h~ser%7Csitemapb%7Cu&utm_source=gmb&utm_medium=et
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Więcej informacji na temat tworzenia profilu firmy w Google Moja Firma znajdziesz na 

stronie pomocy serwisu: KLIKNIJ TUTAJ  

 

Katalogi firm 

Innym ze sposobów bezpłatnej lub w miarę taniej reklamy w Internecie są różnego rodzaju 

katalogi firm.  

W sieci dostępnych jest tysiące katalogów firm, które zawierają mniej lub bardziej rzetelne 

informacje na temat istniejących na rynku działalności gospodarczych. Warto się zatem 

zastanowić, czy dodanie swojej wizytówki do danego katalogu może przynieść firmie dodatkowe 

korzyści marketingowe, czy wręcz odwrotnie, negatywnie wpłynąć na jej markę i wizerunek. 

Kwestią zasadniczą jest wybór odpowiednich katalogów firm, w których można się reklamować. 

Bezpłatne konta lub wizytówki pozwalają zamieścić podstawowe informacje o firmie. Płatne 

serwisy bardzo często zapewniają dodatkowe usługi: pozycjonowanie, przygotowanie 

merytoryczne i graficzne twojej wizytówki, wsparcie techniczne. 

 

Więcej informacji na temat reklamy w katalogach firm znajdziesz TUTAJ 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/business?hl=pl&_ga=1.211483927.301197960.1458997299#topic=4539639
http://firmowo.com/reklama-katalogach-firm/
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9. Stwórz sieć kontaktów biznesowych 

 

 

Jeżeli działasz w sektorze B2B lub nawet B2C, bardzo ciekawym wyjściem jest 

przynależność do profesjonalnych związków zawodowych, stowarzyszeń przedsiębiorców lub 

klubów zrzeszających innych właścicieli firm. 

Celem jest stworzenie bazy kontaktów i relacji z ludźmi działającymi już w biznesie. 

Dzięki tym kontaktom, będziesz miał możliwość otrzymania pomocy, porad i nowych idei 

dla twojego biznesu. 

Rozejrzyj się w temacie, sprawdź jakie możliwości są dla Ciebie dostępne w formie fizycznej: 

zrzeszenia przedsiębiorców, szkolenia, spotkania biznesowe…  

Korzystaj również z możliwości dotarcia do grup przedsiębiorców dzięki Mediom  

Społecznościowym i tam nawiązuj kontakty: Facebook, Linkedin… 

Facebook umożliwia Ci przynależność do licznych grup tematycznie związanych z 

biznesem, marketingiem, sprzedażą… Znajdziesz tam mnóstwo nowych pomysłów, porad, 

wsparcia merytorycznego i technicznego. 

 

 

10. Stały kontakt z klientem 

 

W momencie tworzenia Twojej działalności, dobrym wyjściem jest nawiązanie kontaktów z 

okolicznymi firmami i zaproponowanie im Twoich usług. 

Jeżeli Twoja grupa docelowa jest stosunkowo niewielka, najłatwiej jest wyszukać drogą 

internetową okoliczne firmy, które mogą stać się Twoimi potencjalnymi „gorącymi klientami”, 
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czyli najbardziej zainteresowanymi Twoją usługą. Nie bój się kontaktu, weź telefon i umów się 

na spotkanie. 

W przypadku klientów „zimnych”, którzy nie są bezpośrednio zainteresowani Twoimi 

produktami lub usługami (lub jeszcze o tym nie wiedzą), warto jest zastosować emailing, dzięki 

któremu na bieżąco będziesz z nimi w kontakcie, nie wkładając w to dużej ilości czasu i energii. 

Będą Ci do tego potrzebne narzędzia, ale o tym później. 

Musisz jednak pamiętać o kilku rzeczach: koszt takich narzędzi, to comiesięczny wydatek w 

postaci kilkuset złotych, konwersja, czyli potencjalne zainteresowanie Twoim produktem wynosi 

od 0,1 do 1%, przy czym musisz posiadać naprawdę dobry produkt lub atrakcyjna usługę. 

Musisz również dobrze sprecyzować grupę odbiorców, do których skierujesz swój emailing, aby 

zwiększyć prawdopodobieństwo sprzedaży oraz systematycznie (wielokrotnie) powtarzać 

działania marketingowe zanim osiągniesz rezultaty sprzedażowe.  

Wszystko zależy od skali Twojej działalności. Osobiście mogę Ci polecić tego typu 

rozwiązanie, angażując w to niezbędne środki. Może zdarzyć się tak, że klient dokona u Ciebie 

zakupu jeden raz ale już następnym razem zrobi to u konkurencji. Budując z nim relacje, masz 

większą szansę, że wróci on do Ciebie.  

Narzędzia służące do marketingu internetowego są bardzo dobrym rozwiązaniem, 

jeżeli chcesz dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Poza tym, ich „automatyzacja” 

pozwoli Ci zaoszczędzić wiele czasu, który musiałbyś poświęcić na indywidualny kontakt 

z Twoim klientem, np. wysyłając ręcznie maile, smsy lub telefonując. 

Oczywiście możesz zlecić kontakt telefoniczny z Twoimi klientami agencji Call Center lub za 

niewielkie pieniądze zatrudnić osobę, która za Ciebie będzie kontaktować się z klientami. 

Wszystko zależy od Twoich możliwości finansowych. 

 

 

11. Lokalne inicjatywy 

 

W Polsce jest to dosyć rzadki zwyczaj ale w krajach Europy Zachodniej dosyć często 

wykorzystywany środek promocji małych i średnich firm lokalnych. Mam tutaj na myśli wspólne 

inicjatywy lokalnych przedsiębiorców, organizujących festyny, rodzinne pikniki, dni otwarte dla 

swoich klientów. 

Wraz z innymi przedsiębiorcami możesz zorganizować rodzinny piknik, prezentując lokalnej 

społeczności wasze usługi i produkty. Prezenty, bonusy, vouchery dla uczestników pikniku będą 

świetną formą reklamy, budowania marki oraz rozpoznawalności na lokalnym rynku. 

Wspólnie o wiele łatwiej jest zorganizować takie przedsięwzięcie. Istnieją też realne szanse na 

otrzymanie środków oraz pomocy ze strony lokalnych władz. 
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Innym dobrym pomysłem jest również prezentacja Twojego zawodu, przedsiębiorczości w 

miejscowych szkołach w ramach zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.  
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Reklama firmy w Internecie 

 

 

 

12. Narzędzia niezbędne do reklamy firmy online 

 

Baza mailingowa 

 

Lista mailingowa, to nic innego jak zbiór adresów email, które pozostawili Ci klienci, 

zainteresowani twoją ofertą, produktem lub usługą. Lista ta tworzona jest w swego rodzaju 

bazie dzięki specjalnie do tego przystosowanym narzędziom tzw. autoresponderom, ale o 

tym później.  

Trzeba tutaj zaznaczyć, że baza mailingowa to nie jest przypadkowy zbiór adresów 

email, ale bardzo cenny prezent, który pozostawili Ci Twoi potencjalni klienci. Zainteresowali 

się tym, co masz im do zaoferowania, obdarzyli Cię zaufaniem i dali Ci wyraźny sygnał: 

jestem zainteresowany, skontaktuj się ze mną. Są to również konkretni ludzie, którzy chcą 

Cię bliżej poznać i dowiedzieć się coś więcej na temat Twoich usług. Co najważniejsze, są to 

twoi przyszli klienci, a więc twoja „żyła złota”! 

Działanie bazy mailingowej jest bardzo proste. Za pomocą odpowiedniego narzędzia 

zintegrowanego z Twoim blogiem lub stroną internetową, poprzez specjalnie do tego celu 

wygenerowany  formularz zapisu, zbierasz adresy email osób zainteresowanych tym, co 

masz do zaoferowania. 

Następnie w bardzo prosty sposób możesz komunikować się z osobami zapisanymi 

do Twojej bazy mailingowej. Dzięki odpowiednim funkcjom autorespondera możesz wysyłać 

wiadomości do zdefiniowanej grupy osób. Jednocześnie możesz wysłać wiadomość do 

wszystkich, albo do wybranych osób z listy mailingowej. Można również ustawić kolejkę 

wiadomości, czyli pewną sekwencję wysyłania wiadomości, która będzie automatycznie 
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wysyłana do każdej osoby w odpowiednim czasie w zależności od tego, co chcesz 

konkretnej osobie lub grupie osób zakomunikować lub zaoferować. 

Za pomocą listy mailingowej komunikujesz się z klientami, lub osobami, które 

zapisały się na Twoją listę, aby otrzymywać od Ciebie informacje. Można wysyłać informacje 

na temat nowych promocji, przypomnienie dotyczące regulowania płatności, informacje na 

temat wydarzeń i tego typu podobne rzeczy. Możliwości są bardzo duże. Narzędzie to służy 

do twoich wirtualnych spotkań z klientami. 

 

Autoresponder 

Do budowania bazy mailingowej potrzebować będziesz odpowiedniego narzędzia, 

jakim jest autoresponder. Autoresponder zbiera adresy email a następnie wysyła do osób, 

które pozostawiły swój adres email Twoje wiadomości. Mógłbyś to robić oczywiście ręcznie, 

ale przy bazie mailingowej na którą zapisało się kilkaset lub kilka tysięcy osób zajęłoby Ci to 

kilka dni. Autoresponder robi to za Ciebie automatycznie. 

Autoresponder automatyzuje wiele elementów w całej tej układance. Począwszy od 

procesu zbierania i zapisywania adresów w bazie. Może pobierać i zapisywać nie tylko sam 

adres email ale również imię, nazwisko, nr telefonu i inne dane jakie tylko potrzebujesz. 

Automatyzuje również wysyłanie wiadomości.  

Możesz ustawić kolejkę wiadomości w taki sposób, że będzie ona automatycznie 

wysyłana w konkretnej sekwencji. To znaczy, że możesz ustawić tak kolejkę wiadomości, że 

w danym dniu po zapisie osoba dostanie konkretną wiadomość. Zaraz po zapisaniu się 

dostanie wiadomość z przywitaniem i podziękowaniem za zaufanie. Drugiego dnia otrzyma 

wiadomość z jakąś konkretną wartością od Ciebie np. z ebookiem, pierwsza częścią kursu, 

poradami itp. Trzeciego dnia dostanie kolejną część kursu lub porad, czwartego dnia 

otrzyma wiadomość z Twoją ofertą. Piątego dnia znowu otrzyma coś wartościowego. Tak 

można ustawiać wiadomości w nieskończoność. Najlepsze w tym jest to, że każda osoba, 

która pozostawiła Ci swój adres email, będzie przechodziła kolejno przez taką sekwencję 

wiadomości. Oznacza to, że gdy ktoś zapisze się za miesiąc, otrzyma takie same 

wiadomości i w takiej samej kolejności jak osoba, która zapisała się dzisiaj. 

Bardzo ciekawą funkcja autorespondera jest wysyłanie jednorazowego mailingu. W 

danym dniu potrzebujesz się skontaktować  z osobami zapisanymi do Twojej bazy 

mailingowej np. w związku z organizowaną przez Ciebie promocją, tworzysz więc 

wiadomość i jednym kliknięciem wysyłasz ją do wszystkich lub do konkretnej, wybranej 

grupy odbiorców.  

 

Na rynku dostępnych jest wiele autoresponderów. Różnią się one możliwościami i 

ceną. Nie będę tutaj reklamował żadnego z nich. Bez problemu sam znajdziesz je w 

Internecie. Przy wyborze autorespondera zwróć uwagę na kilka szczegółów.  

Ważniejsze funkcje to takie jak limit osób zapisanych na listę, limity tworzonych list, 

limity transferu danych. Idealnie jest jeśli nie posiada żadnych limitów. Do tego dochodzi limit 
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wysłanych mailingów w ciągu dnia. Czasem jednego dnia trzeba wysłać więcej niż jedną 

wiadomość, np. z przypomnieniem o ważnym wydarzeniu. Pozostałe funkcje to takie jak 

statystyki, generatory stron przechwytujących, generatory formularzy, itp. 

 

Strona przechwytująca 

Kolejnym bardzo ważnym elementem email marketingu jest strona przechwytująca. 

Strona przechwytująca, to narzędzie, które pozwoli Ci pozyskać adres email osoby 

zainteresowanej twoim produktem, ofertą lub usługą. Jest to też strona, która w sposób 

bardzo zwięzły informuje o tym, co twój potencjalny klient zyska zapisując się do Twojej bazy 

mailingowej. Rolę strony przechwytującej świetnie opisuje w swoim ebooku „Budowanie 

Listy Mailingowej” jeden z najlepszych polskich ekspertów od e-marketingu, Marcin 

Gurtowski:  

„Strona przechwytująca nie posiada wiele elementów. Musi to być przede 

wszystkim formularz zapisu i niezbędna treść. Znasz określenie AIDA? Jest to skrót 

od pierwszych liter wyrazów w języku angielski, Attention, Interest, Desire, Action. 

Mówiąc po naszemu będzie to Uwaga, Zainteresowanie, Pożądanie, Działanie.  

Według tej zasady konstruujemy treść na stronie przechwytującej. Zaczynamy 

od nagłówka. To on jest na pierwszym miejscu i jako pierwszy rzuca się w oczy. 

Dlatego on musi być skonstruowany w taki sposób aby zwracać uwagę. Musi być 

mocny, kontrowersyjny, taki aby nie można było przejść obok niego obojętnie. 

Zamiast nagłówka „kurs współpracy w programach partnerskich” lepszym 

nagłówkiem będzie „Rzuć robotę i zarabiaj kilka średnich krajowych w taki sposób”.  

W kolejnej części na stronie zamieszczasz treść, która ma po pierwsze 

zainteresować, ale też wzbudzić pożądanie. Nie tylko aby osoba czytająca była tym 

zaciekawiona, ale czuła głęboką potrzebę dowiedzenia się więcej na ten temat.  Na 

sam koniec umieszczasz wezwanie do akcji. Tego elementu absolutnie nie może 

zabraknąć, bo cały wysiłek pójdzie na marne. Musi się znaleźć coś w stylu „wpisz 

poniżej swój adres i odbierz kurs”. To jest tak zwane zamkniecie, które finalizuję cały 

proces zapisania się na listę mailingową.  

Tak więc jak widzisz wszystko jest tworzone zgodnie z zasadami AIDA. Dzięki 

temu można uzyskać bardzo dobrą konwersję, sięgającą nawet blisko 50% oznacza to, 

że przy takiej konwersji blisko połowa osób, która przejdzie na tę stronę zostawi swój 

adres email.” 

 

Więcej na temat budowania bazy mailingowej znajdziesz w darmowym ebooku 

Marcina Gurtowskiego: 

 "Budowanie Listy Mailingowej i Zarabianie na Email Marketingu."  

 

 

http://expertpartner.pl/kursemailmarketing/
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BONUSY: 

 

Polecam Ci kilka ciekawych linków, pomocnych w budowaniu świadomości i 

wizerunku Twojej firmy wśród potencjalnych klientów. 

 

1. Idealny Klient: https://www.youtube.com/watch?v=rgWTFMk0AKQ 

 

2. Reklama na Facebooku. Jak zacząć?: 

http://www.whysosocial.pl/2015/11/reklama-na-facebooku-jak-zaczac-poradnik.html 

 

3. Jak zacząć działać w e-biznesie: http://ebiznesprofit.pl/ 

Otrzymujesz za darmo kurs:  

Moduł 1 – budowanie bloga i konkretne narzędzia 

Moduł 2 – jak skierować ruch na twoją stronę 

Moduł 3 – budowanie listy mailingowej (Twojej żyły złota) 

Moduł 4 – na czym zarabiać: infoprodukty i budowanie marki 

 

4. Reklama na Facebooku cz. I 

http://semahead.pl/blog/jak-uruchomic-pierwsza-reklame-na-facebooku-cz-1.html 

 

Reklama na Facebooku cz. II 

http://semahead.pl/blog/jak-uruchomic-pierwsza-reklame-na-facebooku-cz-2.html 

 

5. Tu znajdziesz kompleksową wiedzę na temat budowania wizerunku firmy w Social 

Media: 

http://www.whysosocial.pl 

 

 

6. Strona poświęcona wykorzystaniu facebooka w biznesie:  

http://www.facebookdlabiznesu.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rgWTFMk0AKQ
http://www.whysosocial.pl/2015/11/reklama-na-facebooku-jak-zaczac-poradnik.html
http://ebiznesprofit.pl/
http://semahead.pl/blog/jak-uruchomic-pierwsza-reklame-na-facebooku-cz-1.html
http://semahead.pl/blog/jak-uruchomic-pierwsza-reklame-na-facebooku-cz-2.html
http://www.whysosocial.pl/
http://www.facebookdlabiznesu.pl/
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7. Blog firmowy:  

https://www.marketsmart.pl/blog-firmowy-sposobem-na-zwiekszenie-sprzedazy/ 

 

 

8. Jak reklamować swoją firmę w Internecie – Vademecum dla Firm 

 

http://freshmail.pl/blog/skuteczna-reklama-i-marketing-internetowy-kompletne-

vademecum-dla-firm/ 

 

9. Blog sprzedażowy: 

http://www.sebby.pl/2015/01/28/jak-zwiekszyc-sprzedaz-produktu-w-sklepie-10-

niezawodnych-pomyslow/ 

 

10. Jak stworzyć dobrą reklamę – Dominik Jędrzejczak 

http://innowacyjnanaukaebiznesu.pl/stworzyc-dobra-reklame/ 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing KP Group 

www.marketingkpgroup.blogspot.com 

 

https://www.marketsmart.pl/blog-firmowy-sposobem-na-zwiekszenie-sprzedazy/
http://freshmail.pl/blog/skuteczna-reklama-i-marketing-internetowy-kompletne-vademecum-dla-firm/
http://freshmail.pl/blog/skuteczna-reklama-i-marketing-internetowy-kompletne-vademecum-dla-firm/
http://www.sebby.pl/2015/01/28/jak-zwiekszyc-sprzedaz-produktu-w-sklepie-10-niezawodnych-pomyslow/
http://www.sebby.pl/2015/01/28/jak-zwiekszyc-sprzedaz-produktu-w-sklepie-10-niezawodnych-pomyslow/
http://innowacyjnanaukaebiznesu.pl/stworzyc-dobra-reklame/

