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Cześć!
Jestem Marta i oswajam online.
Pomagam twórcom cyfrowym przedrzeć
się przez marketingową dżunglę i uczę
jak zarabiać na swojej wiedzy w onlajnie.

Dziś oswoimy kwestię tworzenia skutecznej
strony sprzedażowej dla produktu
cyfrowego. W tym kompendium zebrałam
dobre praktyki, listę obowiązkowych na
landingu sprzedażowym sekcji oraz szereg
przydatnych wskazówek, dzięki którym
zwiększysz konwersję strony sprzedażowej
swojego produktu.



Strona sprzedażowa (landing page sprzedażowy) jest
kluczowym elementem wpływającym na sprzedaż Twoich
produktów elektronicznych.

Możesz mieć najlepszy produkt i kampanię reklamową
ustawioną przez wyjadaczy w temacie, ale jeśli potencjalny
klient trafia na stronę sprzedażową, która jest słaba to nie
dojdzie do transakcji i cały Twój wysiłek obróci się wniwecz.

Musisz wiedzieć, że sprzedaż produktów cyfrowych różni się
od sprzedaży produktów fizycznych. 

Dla klienta kupowanie produktów wiedzowych jest trochę
jak kupowanie kota w worku. Niby wie co w nim jest, ale 
na oczy nie widział, dotknąć ani pomacać się nie da. Nawet
obejrzeć dokładnie. Dlatego tak naprawdę klient kupuje
Twoją obietnicę. I ta właśnie obietnica, odpowiednio
opakowana powinna stanowić treść Twojej strony
sprzedażowej.

“Kompendium skutecznej strony sprzedażowej” składa się 
z dwóch części - znajdziesz tu wskazówki odnośnie
tworzenia landingów dla produktów cyfrowych oraz karty
pracy z pytaniami, które pomogą Ci zaplanować treść
Twojej oferty.



Checklista dobrej strony sprzedażowej
Sprawdź czy Twoja strona sprzedażowa spełnia wszystkie
punkty. Jak nie to wiesz już nad czym pracować.

Brak rozpraszaczy
Strony lądowania mają tylko jeden cel, w tym wypadku jest to
sprzedaż konkretnego produktu, dlatego usuń ze strony wszelkie
rozpraszające elementy - menu, odesłania do mediów
społecznościowych, wszelkie inne linki i formularze zapisu na
newsletter. Na landingu sprzedażowym odnośniki powinny
prowadzić wyłącznie do produktu.

Skrócona ścieżka klienta
Twoja strona sprzedażowa powinna być tak skonstruowana, żeby
maksymalnie uprościć dokonanie zakupu. Zadbaj o to, by przyciski
zakupowe pojawiały się odpowiednio często (zwłaszcza w długich
ofertach), by nie trzeba było scrollować całej strony żeby
sfinalizować transakcję. Podlinkuj przyciski bezpośrednio do
koszyka z zapakowanym produktem, a nie do sklepu na kartę
produktu.

Szybkość ładowania strony
Nie przeładuj landingu ciężkimi elementami (np. dużymi
grafikami), które mogą spowodować powolne ładowanie się
Twojej strony z ofertą. 

TIP
sprawdź swoją stronę korzystając z narzędzia Googla:
https://pagespeed.web.dev/

Wersja na urządzenia mobilne
Twoja strona sprzedażowa musi być wygodna w obsłudze na
urządzeniach mobilnych, zwłaszcza jeśli odsyłasz na nią z mediów
społecznościowych (z postów lub płatnej reklamy), bo Facebooka 
i Instagram przeglądamy głównie przez smartfony.



Zadbaj o czytelność 
Podziel ofertę na sekcje, stosuj wypunktowania, nagłówki 
i elementy graficzne. Strona musi być łatwa do przeskanowania
wzrokiem i przyjemna w odbiorze (czytelne fonty, niemęczące
oka kolory, itd.).

Spójność 
Wszystkie elementy Twojej komunikacji wokół oferty muszą
“trzymać się kupy” - identyfikacja wizualna, grafiki w reklamach 
i postach muszą być wizualnie spójne z tym co odbiorca znajdzie
na stronie sprzedażowej.

Korzyści są ważniejsze niż cechy
Wyeksponuj je! Klient nie kupuje kursu składającego się 
z 5 modułów po 3 lekcje, kupuje transformację, którą przejdzie
dzięki niemu. Skup się na korzyściach, które odniesie po zakupie,
cechy produktu to kwestia drugorzędna.

Bez dobrego nagłówka ani rusz
Nagłówek i pierwsze słowa są kluczowe, by przyciągnąć uwagę, 
i w dużej mierze to od tych elementów zależy, czy odbiorca
zdecyduje się przeczytać resztę Twojej oferty. Wypełnij kartę
pracy, którą znajdziesz na końcu i stwórz chwytliwy nagłówek dla
swojej strony sprzedażowej. 

Wyczerpująco opisana oferta
Nie bój się długich stron, ludzie są różni i zwracają uwagę na różne
aspekty, a Ty musisz tak skonstruować ofertę, by trafić do każdego
z typów odbiorców. Zawrzyj na stronie wszystkie informacje 
o ofercie, rozbij potencjalne obiekcje i umieść odpowiedzi na
najczęściej pojawiające się pytania.

Przeprowadź testy
Sprawdź czy strona otwiera się poprawnie na różnych
urządzeniach, systemach operacyjnych i przeglądarkach - nie
zapomnij tu uwzględnić wewnętrznej przeglądarki Facebooka 
i Instagrama, bo to w nich strony lądowania lubią się “wykrzaczyć”.



Analityka 
Zadbaj o to, żeby do Twojej strony były podpięte kody śledzące
(pixel Facebooka i Google Analitycs lub inne narzędzia, z których
korzystasz, by śledzić przepływ ruchu na swoich stronach) -
dzięki temu będziesz wiedzieć skąd przyszli klienci, które reklamy
miały największą skuteczność, a co nie przełożyło się na
sprzedaż.

Wideo
Nie jest konieczne, ale to format, dzięki któremu najszybciej
budujesz zaufanie. Jeśli masz możliwość przygotuj krótkie
nagranie (1-2 minuty), w którym krótko zaznaczysz problem
odbiorcy i opowiesz o tym jak Twój produkt go rozwiąże.



Szablon skutecznej strony sprzedażowej
produktu elektronicznego.
Niezależnie od tego w jakiej branży działasz i czy sprzedajesz e-booka,
kurs czy pakiet arkuszy kalkulacyjnych - Twój landing z ofertą musi
zawierać określone sekcje. Podana kolejność jest orientacyjna, można ją
modyfikować i rozbudowywać uzupełniając o elementy, które wyłonią się
po uzupełnieniu karty pracy, którą znajdziesz na końcu.

NAGŁÓWEK: nawiązujący wprost do problemu/bólu klienta.

JAKIE PROBLEMY MA KLIENT i jak je rozwiążesz.

KORZYŚCI: co klient zyska, w jaki sposób uprości/przyspieszy swoją
pracę, co konkretnie ułatwi mu skorzystanie z Twojego produktu, czego
nauczy się dzięki niemu.

DLA KOGO TO JEST, A DLA KOGO NIE: określ precyzyjnie grupę docelową,
która najbardziej skorzysta z zakupu Twojego produktu, nie bój się też
zaznaczyć u kogo się on nie sprawdzi.

SKŁADOWE PRODUKTU - CECHY: ile modułów/rozdziałów, opis formy
produktu, korzyści płynące z formuły (spotkanie na żywo, realna praca,
siła grupy, doświadczony mentor itd.) + rozkład jazdy (tematy
spotkań/tytuły rozdziałów itp., czas trwania/objętość).

CENA VS WARTOŚĆ: rozbicie wartości poszczególnych elementów oferty 
i bonusów i zestawienie tego z finalną ceną (np. szkolenia na żywo 
w kameralnej grupie 5x150 zł, bonus w postaci e-booka 80 zł,
indywidualna konsultacja 300 zł, a kupując to w pakiecie w ramach tej
oferty płacisz 690 zł zamiast 1130 zł). W przypadku produktów, które
wymagają pracy przez dłuższy czas (np. 12 tyg. programu
mentoringowego czy kursu) możesz przeliczyć cenę na stawkę dzienną
(np. 690 zł to jedynie 8,20 zł dziennie).



OBIEKCJE + ICH ROZBICIE: zastanów się jakie wątpliwości może mieć
odbiorca i co mogłoby go powstrzymywać przed zakupem i rozwiej je
(np. “nie mogę być na żywo” - będą powtórki; “drogo” - to inwestycja,
która zwróci się wielokrotnie już po tygodniu, “nie mam czasu” - dlatego
lekcje są w formie audio można je przesłuchać na spacerze czy podczas
sprzątania itp.)

OPINIE KLIENTÓW: najlepiej opinie o danym produkcie, jeśli jeszcze ich 
nie masz to możesz umieścić tu opinie odnośnie współpracy z Tobą lub
podobnych produktach (tylko uczciwie zaznacz czego dotyczą opinie!).
Opinie w formie screenów (np. komentarzy z mediów
społecznościowych) lub podpisane imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy
lub konta na IG zwiększają wiarygodność.

O TOBIE: element budowania autorytetu, nie zamieszczaj tu całego CV 
na 4 strony, skup się na tych elementach, które potwierdzają, że jesteś
ekspertem w kwestiach problemu, który rozwiązuje Twój produkt.

FAQ: czyli najczęściej zadawane pytania. Tu możesz zamieścić
odpowiedzi na pytania typu. czy dostanę fakturę, kiedy uzyskam dostęp
do produktu, czy mogę kupić na raty itp.

Twoje notatki



KARTA PRACY - OFERTA
Po udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania otrzymasz właściwie
gotowe treści do umieszczenia na swojej stronie sprzedażowej. Plik
jest interaktywny i możesz uzupełniać na dowolnym urządzeniu, nie
musisz go drukować.

Jaki dokładnie jest problem klienta?
Opisz go jak najdokładniej, najlepiej opierając się o wyniki przeprowadzonego 
badania potrzeb odbiorców.

Czego (bezskutecznie) próbował żeby go rozwiązać?
Wykaż, że rozumiesz jego sytuację, wiesz czego próbował i dlaczego to nie zadziałało.



Jakie konsekwencje wywołuje ten problem?
Opisz to bardzo konkretnie, nie poprzestawaj na ogólnikach. Np. jeśli problemem
klienta jest otyłość to konsekwencjami mogą być np. brak energii do zabawy z dziećmi,
złe wyniki badań, bóle stawów i kręgosłupa przeszkadzające w pracy, brak kondycji
uniemożliwiający wędrówki po ukochanych górach, trudności w nawiązywaniu nowych
relacji romantycznych itd.

Do czego dąży klient? Jakie są jego marzenia?
Postaraj się je zwizualizować bardzo konkretnie, a nie w ogólnikach.

KARTA PRACY - OFERTA



Co dokładnie ułatwi/przyspieszy mu produkt?
Wskaż konkretne elementy, unikaj ogólników.

Ile pieniędzy/czasu pozwoli mu zaoszczędzić Twój produkt?
Posiłkuj się konkretnymi liczbami.

KARTA PRACY - OFERTA
Co klient zyska po zakupie tego produktu?
Roztocz przed nim wizję korzyści, które odniesie.



W jaki sposób Twój produkt przybliży go do celu?
W jaki sposób i co takiego spowoduje Twój produkt, że klientowi uda się dzięki niemu
wreszcie osiągnąć cel, o którym marzy.

Jak zakup wpłynie na jego zarobki/zdrowie/karierę/relacje?
Wskaż konkretne aspekty, które ulegną zmianie na plus.

KARTA PRACY - OFERTA
Dlaczego ten produkt to inwestycja?
Jak mu się zwróci i w jakim czasie?



Co się stanie gdy nie kupi? Jakie będą konsekwencje tej decyzji?
Opisz stratę w perspektywie krótko i długofalowej - np. straci okazję na skorzystanie 
z promocji, a długofalowo coraz bardziej będzie męczył się ganiając za dziećmi, bóle
stawów i pleców będą się nasilać i utrudniać pracę i codzienne obowiązki, ryzykuje
zawał serca i inne choroby związane z otyłością.

Jaką drogę przejdzie klient po skorzystaniu z Twojego produktu? 
Jak będzie wyglądała jego transformacja?
Gdzie jest dziś vs gdzie będzie w przyszłości

KARTA PRACY - OFERTA
Skąd wiesz, że to zadziała? 
Jakie są dowody na skuteczność Twojego produktu?
Tu świetnie sprawdzą się case study i opinie zadowolonych klientów, 
możesz też wykorzystać własną historię



Dlaczego stworzył_ś akurat taki produkt? Skąd przyszła inspiracja?
Pokaż co Cię skłoniło do stworzenia tego produktu, jaka była Twoja motywacja, 
kiedy zauważył_ś problem do rozwiązania itp.

Co wyróżnia Twój produkt?
Czemu jest lepszy od produktów konkurencji?
A może jest jedyny w swojej niszy?

KARTA PRACY - OFERTA
Dlaczego klient ma kupić od Ciebie?
Dlaczego ma zaufać akurat Tobie?
Opisz co Cię wyróżnia na tle konkurencji i jakie są Twoje mocne strony. 
A może też w przeszłości zmierzył_ś się z tym samym problemem i dlatego znasz
sposób? Pozwól klientowi utożsamić się z Tobą lub zobaczyć w Tobie eksperta.



A dla kogo nie?
Nie bój się wskazać kto nie skorzysta na Twoim produkcie, to buduje wizerunek
uczciwego sprzedawcy.

Co dokładnie wchodzi w skład produktu?
Tu przychodzi czas na opisanie cech produktu - ile modułów/stron, w jakiej formie, jak
wygląda korzystanie z produktu, jakie są bonusy.

KARTA PRACY - OFERTA
Dla kogo ten produkt jest?
Określ konkretną grupę odbiorców, nie istnieją produkty “dla wszystkich” o ile nie
sprzedajesz wody i powietrza.



Istnieje wiele schematów, które ułatwiają tworzenie chwytliwych
haseł. To tak zwane formuły copywriterskie. Copywriterzy chętnie 
z nich korzystają, bo po prostu są skuteczne. Na pewno 
po przejrzeniu przykładów zaświeci Ci się lampka „O! Tak! Znam to!”.
Dodatkowym plusem jest to, że gdy masz już gotowy schemat, nie
musisz być mistrzem pióra, żeby go uzupełnić informacjami 
o swoim produkcie czy bolączkach swojego klienta. Ku inspiracji
podrzucę Ci kilka najpopularniejszych schematów wraz z
przykładami.  

Jak [zysk/korzyść] bez [trudność]?
Jak zarobić pół miliona złotych bez wychodzenia z domu?    
Jak zrzucić 10 kg bez drakońskiej diety?          
Jak nauczyć się języka bez żmudnego wkuwania słówek?

Uwaga! Nie rób [czynność], zanim [akcja, do której chcesz skłonić odbiorcę]!
Stop! Nie wsiadaj za kierownicę, dopóki nie obejrzysz tego wideo!    
Uwaga! Nie odpalaj kampanii reklamowej, zanim nie przerobisz tego
kursu!
Stop! Nie kupuj paczkowanej kawy, zanim nie przeczytasz tego
artykułu!

Tego nie powie Ci żaden specjalista z [branży X] – uchylanie rąbka tajemnicy, granie
tajnymi sposobami, niedostępnymi dla szerszej publiczności!

Poznaj sekret długiego życia w zdrowiu!
Poznaj mój tajny sposób na zwiększenie konwersji z reklam! 

Jak [korzyść] i [korzyść]?
Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi? 
Jak sprzedawać produkty elektroniczne, nawet gdy akurat
odpoczywasz?

Kto jeszcze chce X?
Kto jeszcze chce zarabiać na produktach cyfrowych? 
Chcesz zarobić pół miliona w jednej kampanii sprzedażowej? 

KARTA PRACY - NAGŁÓWEK

https://oswajamonline.pl/autopilot/


Wszystko, co musisz wiedzieć o [X], by [korzyść]
Wszystko, co musisz wiedzieć o reklamie na Facebooku, by zacząć
zarabiać  
W tej książce znajdziesz wszystko, co pomoże Ci bez stresu
odpieluchować dziecko!
Wszystko, co musisz wiedzieć o kredytach hipotecznych, by spać
spokojnie 

Nie chodzi o tworzenie clickbaitowych tytułów, które niewiele mają
wspólnego z treścią. Twój nagłówek zawsze musi być powiązany 
z tym, o czym piszesz, tak by odbiorca wiedział, czego się
spodziewać - Twoja obietnica musi mieć pokrycie w ofercie! 
Nie obiecuj w nagłówku tego, czego nie dostarczysz. Oczywiście
stosowanie formuł copywriterskich nie jest obowiązkowe. 
Jeśli masz własne pomysły, które przyciągają uwagę odbiorców, 
to tylko lepiej! Gdy jednak zabraknie Ci kiedyś weny, śmiało możesz
posiłkować się tą ściągą i zaadaptować ją do swoich potrzeb. 

Wypisz sobie przynajmniej 10 pomysłów na nagłówki. 
Możesz też testować różne wersje nagłówków i po kilku dniach wybrać,
która generowała najwyższą konwersję.

KARTA PRACY - NAGŁÓWEK

Twoje nagłówki



Stwórz ofertę, dzięki
której klienci nie będą
mogli oprzeć się
zakupowi Twojego
produktu!
Jeśli masz jakieś pytania - zaczep mnie
w którymś z moich miejsc w sieci:

https://www.instagram.com/marta.zawadowska/
https://www.facebook.com/oswajam.online
https://oswajamonline.pl/
mailto:halo@martazawadowska.pl


ZAJRZYJ NA BLOGA 

I DO SKLEPU

https://oswajamonline.pl/blog/
https://oswajamonline.pl/sklep/
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