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Chcesz wiedzieć

więcej?

WORKBOOK
na stabliny dochód

z biznesu online
opartego o  Twoją

wiedzę!



Cześć! Jestem Marta!
Pomogę Ci oswoić online. Dzikie stwory 

z marketingowej dżungli będą jadły Ci z ręki!

Dziś oswoimy kwestię ustabilizowania przychodów z
biznesu online opartego o Twoją wiedzę. Poznasz cztery
modele sprzedaży, które możesz wykorzystać by Twoja
firma przynosiła regularne i przewidywalne dochody.

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


Zwykle pierwsze skojarzenie ze sprzedażą kursów czy 
e-booków to właśnie duże kampanie sprzedażowe
przeprowadzane z rozmachem. Bardzo intensywna sprzedaż
w krótkim czasie.

Sprzedaż "okienkowa" czy ciągła?

W modelu okienkowym produkt jest dostępny w sprzedaży tylko
w oknach czasowych (np. przez 7-10 dni dwa razy w roku). Jeśli
się nie zdecydujesz na zakup musisz czekać do kolejnego
okienka. Lub iść do konkurencji :) 

Jeśli decydujesz się na sprzedaż okienkową nie masz wyjścia -
musisz robić dużą kampanię. Twoim zadaniem jest
wygenerowanie jak największego szumu wokół możliwości
zakupu swojego produktu. Główną dźwignią sprzedaży będzie
presja czasu - klient kupi teraz, albo okazja przepada.

W przypadku sprzedaży ciągłej produkt jest dostępny w
sprzedaży cały czas, ale w trakcie kampanii obowiązuje niższa
cena lub dodatkowe bonusy do głównego produktu. Tu presja
czasu jest już nieco mniejsza (bo po zakończeniu kampanii
nadal można kupić produkt, tylko drożej), ale nadal działa -
zwłaszcza jeśli różnica między ceną promocyjną, a regularną
jest odczuwalna dla kieszeni. 

I. HUCZNE KAMPANIE SPRZEDAŻOWE



Innym wariantem jest sprzedaż produktów półskalowalnych,
czyli takich z ograniczoną liczbą miejsc. Zwykle ma to miejsce
przy produktach do pracy grupowej, typu warsztaty czy
mastermindy. Limit uczestników pozwala prowadzącemu na
realną pracę na żywo z grupą (a nie tylko przemawianie do
publiczności), a dla kupującego jest dodatkowym
motywatorem do dokonania zakupu (kto pierwszy ten lepszy).
Tu sprzedaż w oknach czasowych jest koniecznością
podyktowaną logiką, dlatego, że grupa musi zacząć pracę w
tym samym momencie. 

Przebieg kampanii sprzedażowej

Kampania sprzedażowa zaczyna się na wiele tygodni przed
rozpoczęciem sprzedaży. Może przebiegać wg różnych
schematów, ale zawsze można rozbić ją na dwa podstawowe
etapy:
 
I. Zwiększenie dotarcia - budowanie bazy retargetingowej i
listy mailingowej wokół komunikacji związanej z problemem,
który rozwiąże nasz produkt. To jest czas na podsycanie
świadomości "bólu" odbiorców.

II. Sprzedaż - skoro już udało Ci się zgromadzić odbiorców to
teraz czas im sprzedać produkt - zaprezentować go jako
rozwiązanie problemu lub uproszczenie działań, na których
zależy klientowi. 



Wady i zalety

   spory zastrzyk gotówki w krótkim czasie
   możliwość odpoczynku między kampaniami

   dużo przygotowań, które pochłaniają czas i pieniądze
   nieregularność przychodów
   duże natężenie komunikacji sprzedażowej może zmęczyć 
   i odbiorców i twórcę
   ogromny wydatek energetyczny i spora presja

Żeby kampania zakończyła się sukcesem potrzeba wiele pracy,
często też pieniędzy. Przygotowania do tego jednego tygodnia
trwają często 2-3 miesiące. Tu nie wystarczy dobry
harmonogram projektu, zawsze trzeba przewidzieć plan B, a
często i C.
 
Podsumowanie

Nie warto opierać się wyłącznie na modelu kampanijnym.
Budując swoją ofertę dobrze uwzględnić w niej różne opcje
sprzedaży, które zapewnią przychody także między
kampaniami.



II. AKTYWNA SPRZEDAŻ NA CO DZIEŃ
Dlatego równie istotna, choć ani tak spektakularna ani tak
zyskowna w krótkim czasie jest aktywna sprzedaż na co dzień.

To model sprzedaży, który ma zdecydowanie mniejszy rozmach
niż głośne kampanie sprzedażowe i generuje mniejsze
przychody, ale za to wymaga mniej czasu i energii 
i świetnie się sprawdza jako element stabilizacji przychodów
między kampaniami.

Ludzie przychodzą i odchodzą. Grono Twoich odbiorców w
mediach społecznościowych czy newsletterze nieustannie
ewoluuje. Naiwnością jest zakładanie, że skoro już kiedyś
opowiadał_ś o produkcie (np. w trakcie kampanii) to wszyscy 
o nim wiedzą i kto będzie chciał to kupi. Nikt poza Tobą (i może
Twoją mamą albo wirtualną asystentką) nie trafia na 100%
treści, które publikujesz w każdym z kanałów. 

Tworząc strategię komunikacji czy plan treści musisz mieć na
uwadze nadrzędny cel biznesu - generowanie przychodów. Bo
jeśli Twoja firma nie zarabia to masz kosztowne hobby, a nie
biznes. Dlatego przy planowaniu komunikacji uwzględniaj treści
sprzedażowe! 
 
I nie chodzi tu o zmasowany atak postów krzyczących “kup!
kup! kup!”, ale o umiejętne wplatanie elementów
sprzedażowych w codzienną komunikację.



Piszesz regularnie newsletter, w którym dzielisz się różnymi
historiami? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby co jakiś czas
dodać na końcu sekcję informującą jak można z Tobą
współpracować albo zaoferować produkt związany z tematem
poruszanym w mailu. 

Nagrywasz podcasty? To wiecznie żywa treść, więc możesz co
kilka odcinków wspomnieć o produkcie z Twojej stałej oferty i
zgrabnie powiązać go z tematem odcinka. Mało tego! To
właśnie produkty i problemy, które rozwiązują powinny
podsuwać Ci tematy na kolejne odcinki! Na tym (m.in.) polega
spójność przekazu. 

Publikujesz merytoryczne posty na Instagramie, które często
generują ożywione dyskusje? Wykorzystaj ostatni kafelek
karuzeli i miejsce na link w opisie konta, by kierować odbiorców
do sklepu. 
 
Facebook czy LinkedIn dają jeszcze większe możliwości, bo
pozwalają na dodawanie klikalnych linków. Opowiedz w poście
o problemie odbiorcy, a na koniec zasugeruj, że jednym z
rozwiązań jest Twój produkt lub usługa.

Prowadzisz bloga? Zadbaj o umieszczenie w treści albo w
sidebarze bannerów odsyłających do konkretnych produktów
w Twoim sklepie - powiązanych oczywiście z tematem wpisu.
Dbaj o wewnętrzne linkowanie, regularnie wymieniaj we
wpisach bannery na aktualne.



Aktywna sprzedaż na co dzień to nie tylko treści publiczne, ale
także wiadomości prywatne! Jeśli dostajesz od odbiorców
pytania, na które odpowiedź znajduje się w Twoim płatnym
produkcie to nie wahaj się im o tym wspomnieć. Skoro ktoś
zwraca się do Ciebie z pytaniem to znaczy, że uważa Cię za
eksperta w danej dziedzinie, jeśli Twój produkt rozwiązuje jego
problem to masz sytuację win-win. 
 
To są drobne działania, które nie wymagają wielkiego nakładu
pracy (tylko regularności i konsekwencji), które przełożą się na
ilość zamówień w Twoim sklepie. Nie będzie to spektakularne
100 zamówień w tydzień jak podczas kampanii z rozmachem,
ale jak to mówią, ziarnko do ziarnka…

Dodatkowo przyzwyczajasz od początku swoich odbiorców do
tego, że masz treści zarówno płatne jak i bezpłatne (lub
dostępne po zapisie na newsletter), dzięki temu unikniesz
zdziwienia, które często się pojawia u odbiorców twórców,
którzy przez długi czas dawali wszystkie swoje treści bezpłatnie i
nagle postanowili je zmonetyzować.



III. MODEL ABONAMENTOWY
Jak sprzedać raz i zarabiać co miesiąc? Odpowiedzią jest
model abonamentowy czyli subskrypcja. Tu również podobnie
jak w przypadku kampanii sprzedażowej dostęp do swojej
platformy możesz sprzedawać w modelu okienkowym kilka
razy w roku lub w ciągłej sprzedaży - klient może dołączyć w
dowolnym momencie.
 
Największym plusem takiego modelu jest stabilność i
przewidywalność dochodu. Jeśli ktoś wykupił dostęp na 6
miesięcy to wiesz, że przez pół roku będziesz otrzymywać
określoną kwotę na konto. 
 
Na bardziej dojrzałych rynkach ten model przeżywa szczyty
popularności, w Polsce jego rozkwit jeszcze przed nami i to jest
idealny czas, żeby pomyśleć o takiej ofercie. Jako
społeczeństwo dojrzeliśmy już do tego, żeby płacić co miesiąc
niewielkie kwoty za Netfix czy HBO zamiast ściągać pirackie
wersje filmów z torrentów czy innych szemranych serwisów.

Prawie każdy z nas korzysta z usług w modelu SaaS 
(software as a service), w którym za wybraną usługę płacimy
co miesiąc niewielką kwotę zamiast jednorazowej opłaty za
licencję. W takim modelu sprzedawane są programy graficzne
pakietu Adobe, pakiet programów biurowych Microsoft Office,
audiobooki w Storytel czy Audiotece czy 
e-booki w Legimi albo Empik Go. 



bazy wiedzy
płatne społeczności
płatny newsletter lub podcast
hybrydy powyższych 

Klan Finansowych Ninja Michała Szafrańskiego
Klub Pań Swojego Czasu Oli Budzyńskiej
Wirtualny Coworking Natalii Dołżyckiej
Intencjonalnie Dominika Juszczyka
GrowthLetter PRO Mateusza Wyciślika

Najpopularniejsze formy subskrypcji w branży edukacyjnej i
rozwojowej:

Przykłady polskich subskrypcji:
 

Subskrypcja podobnie jak program lojalnościowy w sklepie czy
sieci restauracji zwiększa lojalność klienta i jego wartość 
w czasie - tzw. LTV (life time value).



DZIAŁANIE

POŻĄDANIE
ZAINTERESOWANIE

ZDOBYCIE UWAGI

Sprzedaż na automacie, czyli coś o czym jeszcze 20 lat temu
tylko pomarzyć mogli handlowcy czy szkoleniowcy. Dziś rozwój
technologii i narzędzi marketingowo-sprzedażowych umożliwia
automatyzację sprzedaży nawet w jednoosobowych biznesach.
I wcale nie trzeba do tego być programistą ani ogarniać
specjalistycznych narzędzi. 

Czym jest lejek sprzedażowy?

IV. AUTOMATYZACJA SPRZEDAŻY

Lejek sprzedażowy to po prostu ścieżka,
którą podąża Twój klient. Może na niej
błądzić po omacku, a możesz przyjąć rolę
przewodnika i go poprowadzić.

Działanie zgodne ze strategią 
lejka sprzedażowego to sposób
na przemyślane "zaopiekowanie
się” klientem, zrozumienie jego 
potrzeb i dostarczanie mu tego, 
czego na danym etapie 
potrzebuje.



Automatyczne lejki sprzedażowe można budować też bez
wykorzystywania newsletterów, wyłącznie w oparciu o
odpowiednio skonfigurowane reklamy, ale w przypadku
produktów wiedzowych warto włączyć w działania e-mail
marketing, bo jest on najsilniejszym kanałem sprzedażowym w
tym obszarze, w dodatku regularna rozbudowa bazy e-mail
będzie procentować także podczas innych działań - np.
podczas kampanii i codziennej aktywnej sprzedaży. 

Oczywiście kluczowe tu będzie wybranie i połączenie wszystkich
tych elementów w sprawnie działającą maszynę. Dzięki
technologii możesz wielokrotnie wykorzystywać do
generowania sprzedaży te same treści - cały proces odbywa
się bez Twojego udziału. Jest sporo pracy na początku, by to
wszystko skonfigurować, ale później taki system może
pracować dla Ciebie tygodniami. Oczywiście co jakiś czas
należy kontrolować wyniki, optymalizować reklamy i treści
wysyłanych maili, ale dobra automatyzacja potrafi oszczędzić
mnóstwo czasu, przynieść pieniądze i stanowi świetne
uzupełnienie aktywnych działań sprzedażowych. 

Ten model sprawdzi się zarówno w sprzedaży gotowych
produktów cyfrowych jak i usług typu konsultacje, coaching czy
mentoring.

Raz konfigurujesz sekwencję maili w programie do wysyłki
newsletterów i reklamę, a zamówienia spływają nawet wtedy
kiedy akurat śpisz lub bujasz się w hamaku.



Karta ćwiczeń
Zaplanuj swoją ofertę tak, by wykorzystywać wszystkie
omówione modele sprzedaży, Przemyśl czy masz już gotowe
wszystkie niezbędne produkty czy warto uzupełnić ofertę o jakiś
brakujący element. 

Kampania sprzedażowa

Wypisz produkty, które chcesz sprzedawać w tym modelu.
Warto by były to droższe produkty z Twojej oferty.



Sprzedaż na co dzień

Zastanów się w jakich kanałach i w jakim kontekście możesz
wspominać o swoich produktach i usługach na co dzień.

Wypisz produkty i pomysły na to gdzie i przy okazji jakiego
tematu będziesz o nich wspominać.

Karta ćwiczeń



Model abonamentowy

Przemyśl, które z Twoich produktów lub usług nadają się do
sprzedaży jako subskrypcje i wypisz główne korzyści dla
odbiorcy. 

Jeśli nie masz w ofercie odpowiedniej pozycji wypisz pomysły
na nowy produkt do sprzedaży abonamentowej.

Karta ćwiczeń



Sprzedaż na autopilocie

Zaprojektuj swój lejek sprzedażowy. Wypisz potrzebne elementy
i sprawdź czy niczego Ci nie brakuje: lead magnet, produkt
główny, tani produkt do dosprzedaży w ofercie jednorazowej,
treści dotyczące problemu, który rozwiązuje produkt (wklej linki
do postów, newsletterów, wpisów na blogu itp)

Karta ćwiczeń



Dzięki kursowi "Sprzedawaj wiedzę na autopilocie" skutecznie
połączysz płatne reklamy, automatyzacje w newsletterze i
opublikowane już treści w sprawnie działający mechanizm
generujący zamówienia lub zapytania ofertowe! 

Stworzysz zyskowną ścieżkę klienta, którą będzie prowadzony
bez konieczności Twojego aktywnego udziału - na autopilocie!
Zaczniesz regularnie zarabiać na ofertach, które już masz i
sprzedawać produkty cyfrowe bez aktywnej promocji i
wyczerpujących kampanii sprzedażowych!"

dla właścicieli biznesów online

 "Sprzedawaj wiedzę
na autopilocie!"

i twórców cyfrowych

Szkolenie wideo Checklista Gotowe schematy Przykłady maili

Chcesz zarabiać na swoich produktach
cyfrowych nawet, gdy akurat masz wolne?

 

SPRAWDŹ
SZCZEGÓŁY!

https://oswajamonline.pl/autopilot-video/
https://oswajamonline.pl/autopilot/
https://oswajamonline.pl/autopilot/
https://oswajamonline.pl/autopilot/


Nie zwlekaj 
z wdrażaniem 
wiedzy w czyn!
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
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