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Planul 10X iti arata cum sa ajungi si sa
ramai in topul firmelor din domeniul tau
(numit aici Liga Mare)
Daca dupa primele 2 minute nu te mai
poti opri din citit, atunci acest material a
fost scris pentru tine.
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Introducere
Care este secretul firmelor din Liga Mare?
Este vorba de curajul antreprenorului? Desigur, poate sa fie si asta un element
care contribuie la succesul companiei. Pana la urma fiecare afacere este o
reflexie a antreprenorului.
Insa, adevaratul secret consta in mult mai mult de atat:
-

Firmele din Liga Mare stiu cum sa isi pozitioneze brandul pe piata
Valoarea comunicata motiveaza clientii sa plateasca mai mult
Reusesc sa livreze constant aceeasi calitate exceptionala
Au un sistem care le ajuta sa functioneze aproape automat
Au o structurata pentru crestere continua si sunt imposibil de oprit

Ceea ce vei descoperi aici este exact procesul lor si cum il poti aplica in
afacerea ta pentru a intra in Liga Mare.
In momentul in care am inceput sa scriu la „Planul 10X” mi-am dat seama ca
am atat de multe de spus, incat l-as fi transformat intr-un dosar cu peste
1.000 de pagini.
A fost foarte greu sa il bag la „dieta” si sa iti expun strict esenta, insa necesar
pentru ca stiu cat de important este timpul tau.
Uite cum stau lucrurile: Informatia pe care urmeaza sa o descoperi va
transforma complet modul in care vei privi afacerea ta.
Daca pana acum afacerea ta fost in Liga Mica, asta s-a datorat faptului ca te-ai
pregatit pentru Liga Mica. Nu ai crezut si nu ai stiut ca se poate mai mult.
Insa, daca te pregatesti pentru Liga Mare, si ai indrumarea potrivita, vei
ajunge in Liga Mare.
Hai sa iti arat cum...
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Ce te tine pe loc
Iti conduci afacerea de ceva timp. Ai avut parte de momente bune cand
afacerea a crescut dar si de momente mai putin placute cand incasarile au
scazut.

Uneori iti spui: "Daca as fi stiut ce stiu acum, cand am inceput afacerea, eram
la un alt nivel!"
Cu totii suntem intr-o continua dezvoltare, vrem sa devenim mai buni. Dar se
pare ca oricat am incerca, nu putem sa trecem de un anumit prag. In
continuare ne luptam sa obtinem atentia audientei. Inca te mai intrebi in
anumite momente unde au disparut clientii, de ce unii concurenti au ajuns in
top si tu nu.
Deci, ce se intampla? Asa o sa fie mereu?
Am sa iti spun imediat ce te tine pe loc.
Nu este vorba despre produsul tau. Te ocupi de atata vreme incat stii cum sa
oferi ce e mai bun pe piata.
Si nu este vorba nici de administrare a banilor. Desi, intotdeauna este loc de
imbunatatire aici.
Este vorba de cu totul altceva, iar modul in care se reflecta este prin:
- interesul tot mai scazut pentru ofertele tale
- vanzarile tot mai mici per bugetul alocat
- rata tot mai mica de deschidere a email-urilor
- etc.
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Ce anume influenteaza aceste rezultate negative? Un singur lucru:
Marketingul.
Vezi tu, s-au intamplat multe in ultimii ani. Nu mai putem sa strigam: "Super
Oferta" si lumea sa dea navala.
Lucrurile s-au schimbat si tu stii asta. De multe ori incerci sa te implici si sa tii
pasul, insa in scurt timp realizezi ca tot ce ai facut nu are niciun efect. Si
atunci incepi sa regreti timpul investit intr-un domeniu care te depaseste.
Apoi te gandesti sa angajezi o agentie de marketing. Insa, uneori si ele sunt
depasite de situatie. Iar aici totul se rezuma la timpul lor platit de tine.
Planul 10X este ceea ce ti-a lipsit pentru a intra in Liga Mare. Planul 10X este
ceea ce a aplicat concurenta ta pentru a ajunge in top.
Materialul pe care urmeaza sa il parcurgi este cheia pentru declansarea
potentialului nelimitat pe care il are afacerea ta.
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Afacerea ta nu mai e in siguranta
In fiecare an, numarul de firme nou infiintate creste. Peste 100.000 firme noi
au fost infiintate doar in 2015.
Sa presupunem ca, din ele, 100 sunt din domeniul tau. Peste 5 ani, clientul
are de ales intre tine si alte 500 de firme.
Asta inseamna un singur lucru: Daca nu faci acum o schimbare, afacerea ta nu
va mai exista in scurt timp.
Iar daca esti pe primul loc, cu atat mai mult va trebui sa iti ascuti armele,
pentru ca se anunta vreme de razboi unde doar cei puternici rezista.
Sunt 3 motive pentru care nu poti sa ramai unde esti:
1.
2.
3.

Scopul unei afaceri este sa creasca. Atunci cand nu creste este supusa
riscului disparitiei
Concurenta se inmulteste si creste. Toata lumea vrea sa aiba succes.
Clientii vor mai mult si se asteapta la mai mult.

La prima vedere, pare a fi o veste coplesitoare. Insa Planul 10X iti va da
increderea, cunostintele si mai ales entuziasmul de a reusi.

Pagina 7

Ce reprezinta Liga Mare pentru afacerea ta
Liga Mare este locul unde ti-ai dorit sa ajungi cand ai inceput afacerea insa,
datorita conditiilor potrivnice, ai ales sa te complaci cu un loc inferior.
A fost o calatorie anevoioasa uneori, insa niciodata nu ar trebui sa iti iei
ochii de pe premiu. Visul pe care l-ai avut la inceput este inca realizabil,
intotdeauna a fost. Tot ce aveai nevoie era de o mica ghidare pe care ti-o
voi oferi chiar acum in acest material.
Liga Mare inseamna:
- dominarea pietei
- usurinta in convertirea clientilor
- venituri uriase
- cota mai mare de profit
- castigarea atentiei si interesului pietei
- automatizare
- scalare
- rezultate previzibile
Afacerile din Liga Mare au o durata de viata mai lunga pe piata. A fi pe locul
1 este un avans important fata de restul firmelor.
Liga Mare nu este o optiune, este o necesitate. Fara ea, afacerea ta nu va
mai exista pentru mult timp.

Liga Mare nu inseamna neaparat sa il invingi pe cel care e pe locul 1 acum,
desi si acest lucru e posibil. Este mult mai usor sa iti identifici un nou
segment prin care tu poti fi mult mai util pietei si, in felul acesta, sa iti
castigi premiul mult dorit.
Pentru ca afacerea ta sa intre in Liga Mare nu este suficient sa iti doresti. Ai
nevoie de un plan pentru a ajunge acolo. 10x este planul care iti va arata
pas cu pas ce trebuie sa faci pentru ca afacerea ta sa intre in Liga Mare.
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Growth Hacking VS Play Bigger
Growth Hacking este un concept dezvoltat de Sean Ellis in 2010 si
presupune focusarea pe alternative ieftine de promovare (de ex.
marketing viral) care au ca scop cresterea afacerii.
Play Bigger (in varianta romaneasca: Liga Mare a afacerilor) este un
concept dezvoltat de Marius Achim de la Marketnet.ro si facut public in
ianuarie 2017. Acest concept spune ca orice firma are obligatia de a
ajunge in top altfel nu va rezista prea mult timp pe piata.
Desi Growth Hacking a devenit foarte popular in ultima vreme, mai ales
printre tinerii marketeri din Romania, in continuare vreau sa afisez
diferentele dintre cele doua.
Diferenta nr. 1:
Growth Hacking se bazeaza pe creativitate. Iar creativitatea fara o
strategie este periculoasa. Nu stii niciodata la ce sa te astepti de la un
Growth Hacker. O sa te anunte el ce a gasit si o sa fie nevoie sa investesti
in testele lui.
Play Bigger are un plan. Stii la ce sa te astepti. Planul este logic si iti arata
calea catre Liga Mare a afacerilor. Play Bigger nu ignora creativitatea, din
contra. Insa o foloseste mult mai focusat, in directia pe care o arata
Planul 10X.

Diferenta nr. 2:
Growth Hacking se axeaza pe tehnici, tactici. Nu are o viziune pe termen
lung. Se bucura de orice mica reusita.
Play Bigger se axeaza pe strategie. Are o viziune pe termen lung. Nu se
multumeste pana nu ajunge in top.
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Diferenta nr. 3:
Growth Hacking este adresat in special startup-urilor. Din acest motiv el
nu este capabil sa contribuie in mod eficient la cresterea unei afaceri cu
vechime pe piata.

Play Bigger NU este conceput pentru startup-uri. Planul 10X da rezultate
doar pentru firmele care au ajuns la maturitate.
Diferenta nr. 4:
Growth Hacking accentueaza mai repede ceea ce esti deja. Exemplele de
Growth Hacking pentru Uber, Airbnb, Dropbox, etc. sunt irelevante.
Aceste companii ar fi ajuns oricum unde sunt acum. Mai tarziu, dar ar fi
ajuns. Motivul pentru care Uber a ajuns o companie atat de mare nu se
datoreaza tacticilor de Growth Hacking ci faptului ca a creat o noua
categorie pe piata.
Play Bigger construieste o noua imagine. Analizeaza modul in care esti
perceput pe piata, identifica calea catre Liga Mare si te duce acolo prin
construirea unei noi imagini.
Diferenta nr. 5:
Growth Hacking se axeaza pe vanzari si considera ca brandingul este inutil.
Play Bigger se focuseaza pe construirea brandului care genereaza mai
multe vanzari. Nu este o coincidenta faptul ca in toate analizele
concurentiale pe care le-am realizat, companiile care erau in top, acordau
mare atentie detaliilor ce tin de brand.
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Diferenta nr. 6:
Growth Hacking este intuitiv. Te atrage prin faptul ca detine "secrete"
care te pot ajuta sa obtii mai multe vanzari azi. Orice companie vrea sa
castige lupta azi, insa nu isi da seama ca este mai important sa castigi
razboiul.

Play Bigger este contraintuitiv. Aici s-ar putea sa fie nevoie sa renunti la
cateva lupte. De exemplu, poate va fi nevoie sa restrangi segmentul de
piata, insa facand asta atragi mai multi clienti, deci castigi razboiul.
Diferenta nr. 7:
Growth Hacking repara. Se uita la modelul tau de afacere si iti spune ce sar putea imbunatatii. Insa, daca modelul tau de afacere este gresit,
aceasta reparatie nu te ajuta prea mult. Un trabant tot trabant ramane,
indiferent cat de mult l-ai repara.
Play Bigger reconstruieste. Se uita la modelul tau de afacere si il reface cu
orientarea catre Liga Mare.
Concluzie
Intr-o anumita masura, Growth Hackeri suntem cu totii. De exemplu:
daca ai descoperit faptul ca reclamele tale genereaza mai multe vanzari
intre orele 12 si 16, asta te face un Growth Hacker. Cand reuseam sa aduc
videoclipuri pe prima pagina in Google in doar 10 minute, eram Growth
Hacker.
Insa ceea ce am ajuns sa vad este ca aceste tactici te ajuta sa castigi o
lupta sau doua, insa pierzi razboiul. Iar cand tragi linie, observi ca totul a
fost inutil. Acum, eu am ales sa castig razboiul. Tu ce alegi?
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Planul 10X
Planul 10X este o procedura de remodelare afacerii tale cu scopul de a o aduce
in top. In mod inevitabil, dupa implementarea planului 10X, vei observa
urmatoarele efecte:
- Pozitionare mai buna pe piata
- Rata mai mare de raspuns la ofertele tale
- Cresterea preturilor cu efect pozitiv asupra pietei
- Oportunitatea de crestere neafectata de limite
- Structura gandita pentru automatizare
Pasii cuprinsi in planul 10X sunt:
1. Analiza concurentiala. Aici vei descoperi care este pozitia ta pe piata si care
este oportunitatea pe care o poti oferi clientilor.
2. Segmentarea. Stabilesti care este audienta tinta, creezi propunerea de
valoare si te pozitionezi.
3. Mesajul. Creezi propunerea unica de vanzare si lansezi pe piata o oferta
irezistibila.
4. Promovarea. Se stabilesc obiectivele, ce se masoara si care sunt canalele de
promovare.
5. Captarea. Care este momeala perfecta, cum captezi si ce unelte folosesti.
6. Amplificarea. Care este tema, care este planul si cum pregatesti
infrastructura marketingului automatizat.
7. Vanzarea. Care sunt strategiile de vanzare folosite de firmele din Liga Mare.
8. Livrarea experientei. Cum construiesti sisteme care livreaza aceeasi calitate
in mod constant.
9. Cresterea valorii clientului. Strategii eficiente pentru a vinde mai mult
clientilor actuali.
10. Multiplicarea. Cum construiesti un sistem de marketing intern care duce la
multiplicarea clientilor actuali.
Pentru ca planul 10X sa aibe efect in afacerea ta trebuie sa il aplici exact in
ordinea mentionata mai sus. Nu poti sa faci promovare inainte de segmentare,
nu poti sa creezi mesajul inainte de analiza concurentiala, etc.
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Pasul 1: ANALIZA CONCURENTIALA
"De aceea spun: Cunoaste-ti inamicul si cunoaste-te pe
tine insuti; intr-o suta de batalii nu te vei expune nici
unei primejdii."
Sun Tzu
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Pasul 1: Analiza concurentiala
Analiza concurentiala este adesea ignorata sau inteleasa gresit.
Este ignorata pentru ca se considera inutila. Aici antreprenorii isi spun: "Nu
ma intereseaza pe mine ce fac altii, important este ce fac eu." Insa aceasta
poate fi doar o reflexie a orgoliului. In continuare iti voi demonstra cat de
important este sa culegi si sa analizezi aceste informatii.
In al doilea rand, este inteleasa gresit in sensul ca se confunda analiza
competitorului cu analiza concurentiala. Asta este ca si cum ai spune ca
"marketing" si "vanzari" sunt sinonime. In timp ce analiza competitorului se
focuseaza asupra unui singur concurent, analiza concurentiala se focuseaza
pe mai multe aspecte precum: competitorii, clientii, tehnologia, furnizorii,
distribuitorii, cultura, economia, etc.
In continuare o sa iti dau cateva exemple despre ce se obtine prin analiza
concurentiala.
1. Analiza traficului concurential
Este important sa stii cum stai cu traficul fata de concurenta deoarece, de
cele mai multe ori, cine are mai mult trafic castiga mai multi clienti.
Mai jos ai un exemplu intre Marketnet si alte 4 agentii de marketing alese
la intamplare din Google.

Atentie! Scopul afisarii acestei capturi nu este de a scoate in evidenta
diferentele dintre Marketnet si alte agentii. Doar ca nu ar fi fost etic sa
afisez un exemplu in care era prezent unul din clientii nostri.
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Insa simpla afisare a traficului nu ne ajuta prea mult. Asa ca trebuie sa sapam
mai adanc:
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Acum pot sa observ ca ar fi cazul sa investesc in adwords. Am stabilit deja un
buget in aceasta directie.
La SEO nu stau deloc bine iar motivul era ca aveam un site wordpress care se
incarca prea greu. Acum e custom si problema SEO este rezolvata.
Si pe Social Media observam ca activitatea este cam slaba. Asa ca am stabilit
pe de o parte sa postam citate care sustin conceptul de "Play Bigger" + mai
multe videoclipuri si materiale scrise care ajuta audienta noastra. La toate
acestea am adaugat si un buget de promovare.
Email Marketing si Inbound Marketing reprezinta punctele noastre forte, de
aceea vedem ca cel mai mult trafic il avem de aici. Insa si aici am planuit sa
dublez volumul de activitate.
Vezi cum o simpla analiza de acest gen te ajuta sa iti imbunatatesti rezultatele?
Doar ceea ce ti-am aratat aici poate duce la dublarea vanzarilor. Iar acesta este
doar mica parte din ceea ce inseamna analiza traficului concurential.
2. Analiza concurentiala SEO
Stiai ca sunt site-uri care te concureaza pe parte de SEO, in sensul ca pentru
cele mai multe cuvinte cheie pentru care esti pe prima pagina, de regula sunt
si ele prezente?
De ce este important acest lucru? Pentru ca vrei sa vezi unde mai navigheaza
potentialii tai clienti cand te cauta in Google. Astfel, dupa ce ii vizitezi, poti sa
vezi ce ofera ei, cum anume te concureaza. Imbunatatirea acestui aspect iti
aduce un ROI mai bun pentru investitia ta in SEO.
In concluzie, nu este important doar sa apari pe prima pagina, trebuie sa si
convertesti mai bine decat cei care sunt la fel ca tine pe prima pagina.
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3. Analiza concurentiala Adwords
Aceasta analiza ne arata care alte anunturi concurente apar impreuna cu al
nostru.
De ce este important acest lucru? Din 2 motive:
- la fel, pentru imbunatatirea ofertei
- pentru imbunatatirea targetarii prin cuvintele cheie. De exemplu, daca
apar prea multe anunturi concurente care nu au relevanta cu ceea ce vinzi
tu, inseamna ca ai folosit cuvinte cheie nepotrivite sau nu ai folosit cuvinte
cheie negative.
4. Analiza concurentiala de Branding
Aceasta as putea sa spun ca este unul din elementele cheie care stabileste
daca afacerea ta intra sau nu in Liga Mare.

In toate, dar absolut TOATE analizele concurentiale pe care le-am facut, ceea
ce am descoperit este ca firmele care erau pe locul 1, care vindeau mai mult
decat toate celelalte, care ocupau cea mai mare cota de piata, erau axate pe
branding.
Asta iti da de gandit!
Ce anume faceau pe parte de branding? Iata cateva elemente:
- toate produsele aveau marca brandului pe ele
- furnizau cataloage cu un design profesional
- aveau o propunere de valoare unica (a nu se confunda cu propunere unica
de vanzare)
- erau prezenti in activitati sociale si in Mass Media
- showroom-ul era impecabil si reprezenta imaginea brandului
- etc.
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Aceste actiuni le ajuta sa obtina mai multe vanzari CHIAR SI ATUNCI cand au
mai putin trafic decat concurenta.
Astfel de informatii despre concurenta i-au energizat foarte mult pe clientii
nostri si i-au determinat sa ia masuri urgente pentru a se indrepta catre Liga
Mare a afacerilor.
Vrei sa stii cum stai pe parte de branding? O sa iti dau un mic pont:
Acceseaza contul tau de Google Analytics, mergi in meniu la "Achizitii", apoi
"Tot volumul de trafic", apoi "Canale". Acolo acceseaza link-ul "Organic
Search". Daca imediat sub (not provided) nu apare numele brandului tau,
atunci ai o problema de branding.

De asemenea, atunci cand facem analiza concurentiala, daca observam ca
numele firmelor concurente apar ca fiind cele mai populare cuvinte cheie.
Asta este iar un semn ca trebuie sa iei masuri.
Mai jos ai un exemplu facut pentru unul din clientii nostri. Numele brandului
clientului nostru nu aparea ca fiind printre cele mai populare cuvinte cheie,
insa 3 dintre concurenti apareau.
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Poate crezi ca insist prea mult aici, insa ceea ce am vazut nu poate fi contestat:
Branding-ul, aplicat sub indrumarea planului 10X, este cheia catre Liga Mare.
5. Analiza concurentiala in Social Media
Aici nu este doar locul unde observi ce comunica concurenta ci si cum
reactioneaza audienta. Tot aici poti sa descoperi oportunitati precum ce le
place si ce le displace clientilor la produsul sau serviciul pe care il oferi.
Iti dau un exemplu cum poate ajuta aceasta analiza. Pentru unul din clientii
nostri am creat un landing page care nu avea o rata de conversie prea buna.
Asa ca am inceput sa analizam comentariile pe facebook. Feedback-ul colectat
ne-a ajutat sa cream un nou landing page care a convertit de aproximativ 50
de ori mai mult! Mai multe detalii la pasul 3: Crearea mesajului.
6. Analiza ofertelor concurentei
Ofertele concurentei afecteaza eficienta ofertelor tale. Cu cat apar mai multe
oferte concurente cu atat creste indiferenta clientilor fata de oferta ta.
Solutia este ca oferta ta sa fie diferita si sa reprezinte o oportunitate pentru
client.
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7. Analiza consumatorului
Aici putem sa ne uitam pur si simplu la clientii tai. Cum se comporta pe site,
ce prefera, ce cumpara, etc.
Aceste elemente ar trebui sa te ajute sa prezici anumite reactii la actiunile
tale de promovare.

Imi amintesc cum un client a investit 3.000 euro intr-o actiune de de PR care
nu a adus rezultate. Cand am aflat i-am zis ca trebuia sa ma intrebe inainte si
nu ar mai fi aruncat banii pe fereastra. M-a intrebat totusi de o alta actiune in
care ar fi trebuit sa investeasca 10.000 euro si l-am salvat acolo de acea
cheltuiala inutila.
Cum poti sa prezici rezultatele unei actiuni? Simplu! Prin analiza
consumatorului si prin empatie.
8. Analiza furnizorilor
Asa cum in domeniul tau apar concurenti noi si pentru furnizori acelasi aspect
este valabil. Daca furnizorii actuali nu evolueaza, nu ofera calitate mai buna
sau preturi mai mici decat ceilalti de pe piata, e timpul sa ii inlocuiesti. Daca
nu faci tu acest pas, o va face concurenta si in final vei fi afectat.
9. Analiza tehnologiei
Uneltele pe care le folosesti sunt foarte importante. De exemplu, am folosit
Aweber (platforma de email marketing) timp de 6 ani, pana acum cateva luni.
Au ramas cu mult in urma si am decis sa mut baza de date in alta parte.
Intotdeauna foloseste cea mai buna tehnologie si cele mai bune unelte in
afacerea ta. Nu face rabat la calitate.
Acestea sunt doar o parte din ceea ce iti poate furniza o analiza
concurentiala. Dupa ce culegem toate aceste informatii este timpul sa trecem
la pasul 2.
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Pasul 2: SEGMENTAREA
"Sunt la fel de mandru de lucrurile pe care nu le-am
facut ca si de lucrurile pe care le-am facut. Inovatia
spune NU catre mii de lucruri."
Steve Jobs
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Pasul 2: Segmentarea
Aici se pune baza strategiei pentru a intra in Liga Mare.
Dupa ce facem analiza concurentiala intelegem care este directia cea mai
profitabila pentru afacerea ta.

De ce este importanta segmentarea? Pentru ca in felul acesta mesajele tale de
marketing rezoneaza mai bine cu audienta ta tinta. Asta inseamna ca vei plati
mai putin pentru achizitionarea unui client. De asemenea, mai inseamna ca
acel client va fi dispus sa cumpere mai mult de la tine.
Sa luam exemplul acestui ebook: El nu este adresat afacerilor de tip startup, ci
este pentru firme cu vechime care vor sa urce in top (desi sunt unele
informatii care pot fi folosite si de startup-uri).
La fel este si cazul unui fotograf pentru nunti. El este axat pe aceasta nisa desi
la fel de bine ar putea lucra si pentru companii care vor sa isi imbunatateasca
imaginea. Insa nisarea ca fotograf pentru nunti ii ofera mai multe sanse de
conversie atunci cand se promoveaza.
In concluzie, excluderea unui anumit tip de clienti este un lucru bun.
Branding nu presupune promovare in masa ci promovare catre audienta
tinta.
Brandingul se creeaza atunci cand audienta te recunoaste ca fiind o companie
care satisface mai bine decat oricine altcineva nevoia lor. Astfel audienta iti
ofera statutul de autoritate si iti acorda incredere.
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Dar cum targetezi segmentul tau? Sunt mai multe optiuni:
- Targetare tehnica (cuvinte cheie la Google sau interese, date demografice,
comportamente etc. la Facebook)
- Tragetare comunicativa (de exemplu, dupa ce am targetat pe facebook
femei care au copii, reclama poate avea titlul: "Atentie Mamici")
- Targetare comportamentala. Presupune crearea unei abordari potrivite
pentru diferite tipuri de clienti. Vezi video explicativ aici:
https://www.youtube.com/watch?v=xQQXe451MVA
Segmentarea face ca pretul sa fie irelevant
Cand alegi o nisa, iti permiti sa ceri preturi mai mari, deoarece clientii
primesc o valoare mai mare.
De exemplu, platforma Sellzza (pe care o lansam in februarie) ofera DOAR
pizzeriilor unelte precum:
- Website specializat pe afacerea lor
- Aplicatie mobila
- Servicii de marketing specializate pentru pizzerii
In plus, mai primesc unelte precum:
- 52 de email-uri gata scrise si programate pentru 1 an de zile
- retargetare onsite si offsite pe care le pornesti dintr-un singur click
- colectie de bannere si oferte gata facute
- infrastructura email marketing automatizat
- sisteme de upsell, cross-sell si donatie bine puse la punct
- pizza tracker
- si multe altele
Cand o pizzerie se decide sa obtina rezultate mai bune pe internet va avea
de ales intre alti furnizori generalisti cu preturi mai mici si sellzza cu preturi
ceva mai mari. Aproape de fiecare data vom fi alegerea numarul 1 datorita
nisarii.
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Segmentarea nu micsoreaza piata ci o mareste
Prima reactie, atunci cand vine vorba de segmentare este teama de a pierde
clienti: "Produsele mele sunt ideale pentru oricine!"
Insa in continuare am sa iti dovedesc ca, prin segmentare, piata ta se
mareste. Uite cum:
Sa presupunem ca pe piata sunt 10 firme concurente (dintre care 1 este a ta)
si 10.000 de clienti. Sa mai presupunem ca acesti clienti se distribuie in mod
egal cate 1.000 la fiecare (desi, in realitate nu se intampla asa).
Pe langa faptul ca mesajul tau va fi banal, nu prea ai ce sa oferi diferit fata de
concurenta, te vei lupta continuu sa iti mentii cota de 1.000 clienti (la fel cum
vor face si ceilalti 9)
Sa mai presupunem ca prin segmentare te adresezi doar la 3.000 din cei
10.000. Insa acum toti cei 3.000 vor veni la tine pentru ca te-ai specializat pe
nevoia lor. Astfel, in loc de 1.000 ai 3.000 si asta cu eforturi mult mai mici in
timp ce poti sa ceri preturi mai mari.
Segmentarea iti salveaza afacerea
De curand a venit la noi un salon de masaj. Afacere mica cu 3 angajati insa cu
mari provocari finaciare.
Dupa ce am facut analiza concurentiala ne-am dat seama ca este imposibil sa
lupte cu firmele concurente mult mai mari.

Asa ca, ceea ce am facut a fost sa eliminam o serie de servicii de masaj
(precum masaj pentru relaxare) si sa ne focusam doar pe masaje anti aging.
Imediat ne-am dat seama ca asta este ceva ce se potriveste foarte bine
brandului lor. Iar aceasta simpla segmentare este ceea ce le va salva afacerea
ba chiar ii va ajuta sa prospere. De asemenea, vor putea domina in segmentul
de masaj anti aging.
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Poti sa creezi mai multe segmente?
O alta intrebare pe care am primit-o de la clientii nostri a fost: Pot sa merg
pe mai multe segmente? Si raspunsul este DA, insa cu brand-uri diferite.
Am dat exemplu in cazul meu cu Sellzza pentru pizzeri, dupa asta urmeaza
platforme pentru cabinete stomatologice, care evident se va numi altfel.
Un alt exemplu este Happy Cake, pentru care in urma cu 4 ani am facut
istorie :)
Cristina mi-a spus ca are un segment profitabil al clientilor care cumpara de
la happy cake, insa mai exista un segment pe care a intrat si este de
asemenea in crestere.
Intrebarea ei a fost: Sa pastreze brand-ul Happy Cake pentru ambele
segmente sau sa creeze branduri separate.
Raspunsul meu a fost urmatorul: Acum pare a nu fi o urgenta. Clientii din
ambele segmente inca mai cumpara de la Happy Cake. Insa, peste cativa ani
o sa apara concurenta care o sa se niseze pe segmentul de evenimente si
astfel o sa piarda rapid clientii respectivi. Asa ca este timpul sa pregateasca
terenul pentru al doilea brand.
Odata cu alegerea segmentului vine si crearea avatarului
Asa cum am spus mai devreme, de indata ce domini un segment poti sa
mergi la urmatorul. Insa, pana atunci, trebuie sa iti faci o idee foarte buna
despre cine este clientul tau tinta.
Din moment ce o parte dintre ei sunt deja clientii tai cred ca poti sa iti faci o
idee. Dar asta nu este suficient. Trebuie sa mergi mult mai profund.
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Trebuie sa raspunzi la intrebari precum:
- Cine este el mai exact, cum il cheama, ce sex are, varsta, unde locuieste?
- Ce il tine treaz noaptea, ce il framanta, la ce se gandeste?
- De ce ii este teama?
- Ce il frustreaza cel mai mult?
- Ce isi doresc cel mai mult?
- etc.
Pentru a crea un profil cat mai complet al clientului iti recomand sa descarci si
sa completezi acest formular
Propunerea de valoare sta la baza brandului
Propunerea de valoare spune de ce existi pe piata, cum faci clientilor tai viata
mai buna.
Vei reusi sa identifici propunerea ta de valoare dupa ce realizezi un tabel
comparativ intre ceea ce ofera noul tau produs sau serviciu (ales in urma
analizei concurentiale) si informatiile trecute la profilul clientului.
De exemplu, la Marketnet oferim serviciul "Planul 10X„ adresat companiilor
ajunse la maturitate. Propunerea noastra de valoare este ca prin
implementarea planului 10X le aducem in Liga Mare a afacerilor.
Propunerea de valoare nu trebuie sa fie doar o banala afirmatie. Trebuie sa
emotioneze si sa motiveze audienta tinta pentru a dori sa cumpere de la tine.

Pagina 26

Pasul 3: CREAREA MESAJULUI
"Trebuie sa crezi in ceea ce scrii!"
David Ogilvy

27

Pasul 3: Crearea mesajului
Propunerea unica de vanzare
Multe afaceri nu au un motiv pentru care exista. Daca le iei numele si logo-ul din
site sau de pe materialele de marketing nu isi va da nimeni niciodata seama cine
sunt. Ar putea fi oricare alta afacere din categoria lor. Singurul lor motiv de
existenta este de a supravietui si de a plati facturile.
Din perspectiva clientului, nu exista niciun motiv de a cumpara de la ei si oricare
vanzare pe care o fac, se realizeaza deoarece s-a intamplat sa fie acolo. Vezi des
astfel de afaceri la orice magazin stradal. Singurele vanzari pe care le obtin se
datoreaza traficului stradal. Insa nimeni nu ii cauta in mod special. Nimeni nu isi
doreste in mod activ ceea ce au de oferit iar daca nu ar mai fi acolo, nimeni nu
le-ar mai simti lipsa. Dur, dar adevarat!

Modul in care au aparut astfel de afaceri este prin copierea altor afaceri
existente. Dupa o perioada, cand au vazut ca nu obtin rezultate, au decis sa
„incerce Marketing”. Asa ca au inceput sa isi promoveze afacerea cu un mesaj
plictisitor de genul "si noi facem asta". Insa, cum era de asteptat, nici asta nu le-a
adus rezultate.
Uite cum stau lucrurile: Este extrem de dificil, chiar si pentru un marketer cu
experienta, sa nimereasca din prima mesajul perfect pentru piata. Este nevoie
de mai multe incercari pana "dai lovitura". Diferentele intre prima si ultima
oferta poate sa genereze o conversie si de 50 de ori mai mare. Asa ca nu te opri
la prima oferta, continua sa imbunatatesti.
Insa cei mai multi nu sunt dispusi sa depuna efortul sau nu au experienta
necesara pentru a crea si recrea mesajul de marketing pana ajunge la
perfectiune.
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Uite cum poti testa mesajul tau de marketing: Daca spui unei persoane
despre oferta ta dar nu devine entuziasmata, apoi mai spui la inca 10
persoane si nici ele nu devin entuziasmate, ce te face sa crezi ca daca te
promovezi si trimiti mesajul la inca 10.000 de persoane rezultatul va fi diferit?
Marketingul devine o munca de sisif daca nu ai clarificat mai intai de ce exista
afacerea ta si de ce oamenii ar trebui sa cumpere de la tine si nu de la cel mai
apropiat competitor. Acum ai inteles de ce sunt importante analiza
concurentiala si segmentarea? Fara ele sunt sanse foarte mici sa dai forta
mesajului tau de marketing.
Singurul scop al propunerii unice de vanzare este sa raspunda la intrebarea:
"De ce as cumpara de la tine si nu de la cel mai apropiat competitor?"
Un alt test bun este acesta: Daca as elimina numele si logo-ul de pe site-ul
tau, oamenii ar mai stii ca este vorba de afacerea ta sau ar crede ca este
oricare alta?
Calitatea in Propunerea Unica de Vanzare
Modul gresit prin care unii antreprenori isi construiesc Propunerea Unica de
Vanzare este prin mentionarea cuvantului "Calitate". Sunt 2 motive pentru
care aceasta abordare este gresita:
1. Produsele sau serviciile de calitate sunt asteptari, fac parte din practicile
unei afaceri bune. Nu e nimic unic la asta.
2. Oamenii descopera calitatea dupa ce au cumparat. Un PUV bun este gandit
pentru a atrage prospectii inainte ca acestia sa fi luat deja decizia de
cumparare.
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Pretul in Propunerea Unica de Vanzare
Poate fi "Pretul mic" parte din PUV? Sigur ca da. Insa poti sa garantezi ca
absolut tot ce vinzi va fi la pret mai mic chiar si decat competitorii tai cei mai
mari? Intotdeauna va aparea un competitor dispus sa riste cu preturi inca si
mai mici, asa ca nu iti sugerez sa joci astfel.
Pe de alta parte, daca te axezi pe preturi mai mari, vei atrage clienti mai
buni. Mai mult de atat, relatia ta cu ei va fi mai buna decat cu cei care
alearga dupa pretul cel mai mic.
Poti solicita preturi mai mari prin adaugarea unei valori mai mari la oferta ta
sau prin adaugarea de bonusuri, servicii si customizari.
Elementele unei oferte irezistibile
1. Valoarea: Mai intai trebuie sa te gandesti care este cel mai valoros lucru
pe care poti sa il oferi clientului tau? Cum il poti duce din punctul A in
punctul B in modul cel mai dorit de el, in timp ce obtii un profit?
Asta este "miezul" ofertei.
2. Limbajul: Trebuie sa inveti cum vorbeste si cum gandeste audienta ta. De
exemplu, odata i-am spus unui client ca urmeaza sa vizionez cateva emisiuni
gen WOW Biz pentru ca asta urmarea audienta lui. Cand cunosti limbajul lor
este mult mai usor sa ii convingi.
3. Justificarea: cand creezi o oferta incredibila, trebuie sa le spui clientilor tai
de ce faci asta. Oamenii sunt obisnuiti sa primeasca tot felul de oferte, de
aceea ei sunt sceptici si vor sa inteleaga motivul din spatele unei oferte.
Justificarea poate sa mearga in 3 directii:
- justificare persoanala sau legata de angajati: Exemplu: "Contabilul ne-a
micsorat preturile din greseala"
- justificare legata de furnizori si parteneri care ti-au permis sa vii cu o oferta
mai buna
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justificare legata de o situatie neprevazuta. De exemplu, produse ramase pe
stoc.

4. Bonificarea: Adaugarea de bonusuri face ca oferta sa devina aproape
imposibil de refuzat. Asta este o miscare inteligenta si ar trebui sa te folosesti
de bonusuri oricand ai ocazia. Expresii folosite pentru a anunta bonusul sunt:
"Iti dublam oferta", "Iar asta nu este tot..." sau o fraza preferata a lui Steve
Jobs: "Mai am inca ceva..."

5. Garantia: Oamenii au mai fost dezamagiti in trecut si din acest motiv nu cred
in ceea ce oferi tu. Nu e nimic personal, doar asa stau lucrurile. De aceea,
trebuie sa creezi o garantie uimitoare, una care muta cat mai mult riscul pe
umerii tai.
6. Urgenta: Oferta ta trebuie sa contina un element de urgenta. Asta da mai
multa valoare ofertei tale si ii motiveaza sa actioneze imediat. Urgenta este un
lucru bun pentru clientii tai. Ii ajuta sa rezolve problema, pentru care produsul
sau serviciul tau a fost creat, fara sa mai amane.

Aikido Marketing
Dupa experienta acumulata in lucrul cu peste 500 de companii am inceput sa
construiesc un sistem care sa contribuie la rate de conversii anormal de mari.
Am numit acest sistem Aikido Marketing. Astfel, asa cum Aikido foloseste forta
adversarului pentru a-l invinge, la fel Aikido Marketing foloseste convingerile si
intentiile clientilor pentru a-i motiva sa cumpere.
Aceste forte ale clientilor sunt foarte puternice si nu ai nici o sansa sa lupti
impotriva lor. Vei pierde aproape de fiecare data. De aceea, Aikido Marketing
are efect, pentru ca nu se opune ci doar rastoarna.
Dupa ce am creat baza Aikido Marketing, am sustinut si un curs pe acest subiect
unde participantii puteau urmarii Live prezentarea mea de aproximativ 10 ore
impartita pe parcursul a 3 zile.
Daca vrei sa primesti acces la curs, trimite-mi un email.
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Pe scurt iti voi prezenta baza Aikido Marketing:
Pasul 1: Inainte de a crea un mesaj de marketing, trebuie mai intai sa te uiti
la nevoile de baza si secundare pe care acel produs le satisface.
Pasul 2: Decide carui segment vrei sa i te adresezi. Vezi video explicativ aici:
https://www.youtube.com/watch?v=xQQXe451MVA
Pasul 3: Aplica sistemul: Expune oferta, listeaza convingerile clientilor legate
de acea oferta, alege-o pe cea mai importanta dintre ele, pune-te in locul
clientului si accepta convingerea lui, iar in final rastoarn-o folosind unul din
cele 21 de principii aikido marketing.
Exemple si formule Aikido marketing
Exemplul nr. 1: Mesaj irezistibil
In timp ce lucram la cateva oferte am observat ca una din abordari avea un
succes peste medie. Am inceput sa o folosesc la tot mai multe oferte si din
nou, rezultatele uimitor de bune nu se lasau asteptate.
Apoi am creat acest video si l-am trimis catre lista mea de abonati:
https://www.youtube.com/watch?v=OqnbvfOu-XU
Nu a trecut mult timp pana am primit email-uri in care mi s-a confirmat ca a
functionat si in cazul lor.
Unul dintre abonati mi-a mentionat faptul ca nu a obtinut niciodata clienti
din facebook, insa cand a folosit formula mea a obtinut 3 clienti in doar
cateva zile.
Formula, asa cum vei observa si din video, consta in realizarea unui titlu care
contine 3 elemente: Confort + Beneficiu incredibil si masurabil + Garantat
Imediat dupa titlu urmeaza un subtitlu care sa furnizeze dovada ca acel
beneficiu este realizabil.
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Iar continutul sa parcurga urmatorii 5 pasi: Situatie > Consecinte > Solutie >
Alte beneficii > Indemn la actiune
Aplica aceasta formula acum si confirma-mi si tu faptul ca ai primit mai
multe cereri/vanzari decat obtineai de obicei.
Exemplul nr. 2: Da din casa
Marea majoritate a ofertelor sunt plictisitoare, ignorabile de catre clienti.
Ceea ce am reusit sa facem cu aceasta formula a fost sa trezim interesul
clientilor printr-o abordare simpla: Furnizam secrete din culisele afacerii
care au dus la aceasta oferta incredibila.
Ca sa intelegi eficienta acestei formule s-au realizat 2 oferte. Una clasica de
catre o alta agentie de marketing. Alta facuta de Marketnet folosind tehnica
"Da din casa"
Rezultatul? Conversie de 30 de ori mai mare. Vezi videoclipul aici:
https://www.youtube.com/watch?v=TSBNmccArBw
Exemplul nr. 3: Modelul paginii perfecte pentru generare de lead-uri
Cand unul din clientii mei a facut o analiza a lead-urilor obtinute din
facebook a observat o crestere cu mult peste medie in momentul in care a
folosit modelul de mai jos.
Ideea este simpla: Creezi o oferta relativ buna INSA le spui ca trebuie sa se
califice pentru acea oferta.
Iti recomand sa urmaresti aceste 2 videoclipuri:
Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=K0JozuUvkfk
Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=HuXCeOyIF_U
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Modelul paginii perfecte este acesta:

Durata de viata a mesajului de marketing
O pagina de vanzare cu un mesaj bun de marketing isi poate mentine rata
de conversie intre 2 si 6 saptamani. Dupa aceasta perioada reclama si
pagina ajung la saturatie si nu mai pot genera acelasi numar de lead-uri ca
la inceput.
Asta inseamna ca s-a terminat? Trebuie sa o luam de la inceput cu alta
pagina? Da si Nu.
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Da pentru ca trebuie sa schimbi pagina pentru a mentine un numar
satisfacator de lead-uri.
Nu pentru ca pagina veche poate fi readusa pe piata dupa 2-3 luni generand
rezultate ca la inceput.
De cate ori poate fi readusa o pagina veche pe piata? Asta depinde de cat
de bun este mesajul de marketing.
Daca mesajul de marketing atinge in mod eficient nevoia de baza poate
rezista si zeci de ani.
De exemplu, pagina de mai jos am realizat-o in urma cu 2 ani si inca este
campioana la numarul de lead-uri generate. Estimez ca aceasta pagina va
genera acelasi numar de lead-uri si peste 10 ani.
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Pasul 4: Promovarea
"Impactul unei reclame este abilitatea de a zgudui
indiferenta receptorului si de a-i stimula mintea pentru a
primi un mesaj de vanzare."
Raymond Rubicam
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Pasul 4: Promovarea
O reclama, un singur obiectiv
Cand intreb antreprenorii care este scopul reclamei lor, de regula imi spun:
- Branding
- Vreau sa imi fac numele cunoscut
- Sa imi fac cunoscute produsele si serviciile
- Sa fac vanzari
- Sa obtin lead-uri
Toate aceste scopuri sunt foarte diferite si nu pot fi atinse cu o singura
reclama. Intr-o reclama ei incearca sa obtina rezultatul maxim pentru banii
pe care ii investesc. Insa prin incercarea de a atinge mai multe scopuri din
cele de mai sus, ii duc intr-un final la rezultate foarte slabe.
Regula de baza este: O reclama, un singur obiectiv. Daca exista ceva in acea
reclama care nu te ajuta sa iti atingi obiectivul, atunci ar trebui sa scapi de el
imediat. Asta poate include, de exemplu, chiar si numele firmei sau logo-ul.
Spatiul pentru reclama este foarte valoros si toate aceste elemente care
ocupa spatiu inutil te costa mult.

Ce este masurat, poate fi controlat
John Wanamaker, unul dintre cei mai faimosi marketeri a spus: "Jumatate din
banii pe care ii dau pe publicitate sunt pierduti, problema este ca nu stiu care
jumatate"
Desi aceasta problema era de inteles in urma cu un secol, cand a facut
aceasta afirmatie, acum ea nu mai poate fi acceptata.
Sunt o multime de unelte care ne pot ajuta sa masuram rezultatele din
campaniile de promovare.
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Cea mai cunoscuta dintre ele este Google Analytics. Aici poti sa urmaresti
rezultatele campaniilor apeland la URL Builder
O alta unealta populara este Hotjar care iti ofera optiuni fantastice pentru siteul tau, precum: Heatmap, inregistrari video ale vizitatorilor, analiza conversiilor
din funnel, sondaje si multe altele.
Google Adwords
Traficul din Google Adwords este de preferat sa il timiti catre un landing page,
nu catre site.
Acest landing page trebuie creat cu focusul pe oferta, cat mai multe
caracteristici si beneficii si cu indemn la actiune prezent in locuri strategice.
De ce? Pentru ca in Google cauta, in cea mai mare parte, clienti activi, care vor
sa cumpere acum. Fa-le o oferta buna si vei reusi sa le vinzi.
Exista un mic secret la Google Adwords. Cand incepi sa te promovezi, sunt
sanse mari sa nu vezi rezultate si sa renunti. E nevoie de imbunatatiri continue
pana incepi sa obtii profit.
Dar nu iti face griji, o sa iti furnizez acum o scurtatura care iti imbunatateste
sansele de succes de la primele campanii adwords.
Uite ce trebuie sa faci:
- Alege cateva cuvinte cheie (cei mai multi fac greseala sa aleaga prea multe
cuvinte cheie la inceput)
- Analizeaza anunturile concurentei care se promoveaza de ceva timp (daca au
investit timp de 1 an bani in adwords, inseamna ca au descoperit secretul)
- Creeaza anunturi similare apoi continua sa imbunatatesti. Practic pornesti de
la nivelul lor, unde ei au investit mult sa ajunga, si de acolo mergi si mai sus pe
propriul risc testand noi variante de anunturi si cuvinte cheie.
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Facebook ads
Cele mai multe firme esueaza la promovarea pe facebook, apoi spun ca
Facebook nu converteste, cel putin nu in cazul lor.
In trecut credeam si eu ca facebook nu converteste pentru anumite afaceri. De
exemplu, nu am reusit sa generam vanzari pentru o firma de deratizare. Imi
spuneam ca nu poti sa vinzi pe facebook astfel de servicii.
Acum, dupa ce au trecut cativa ani, imi dau seama ca nu a avut nimic de a face
cu afacerea respectiva, pur si simplu nu am stiut eu cum sa creez o reclama si
o oferta care sa genereze vanzari.
Asa ca sunt aici sa iti spun urmatorul lucru: Nu conteaza ce fel de afacere ai,
poti sa vinzi pe facebook si inca foarte bine! Trebuie doar sa ai oferta si
reclama potrivita.
Cum creezi oferta si reclama potrivita? Am vorbit mai devreme la pasul 3:
Crearea mesajului.
Referitor la targetare, am creat un curs online de Facebook ads in urma cu 3
ani. Din punct de vedere tehnic s-au schimbat multe, insa baza a ramas. Te
invit sa urmaresti o parte din acest curs aici:
http://marketnet.ro/curs-facebook-ads/
De asemenea, te invit sa descarci si unul dintre cele mai apreciate ebook-uri
numit "101 reclame pe facebook": http://marketnet.ro/101reclame

Email marketing
Multi spun ca email marketing nu mai functioneaza, insa asa cum ai vazut la
pasul 1, o buna parte din afacerea mea se datoreaza email-ului.
Ai putea sa spui ca functioneaza la mine pentru ca sunt in B2B. Atunci cum ai
putea sa explici urmatoarea situatie:
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Unul din cabinetele stomatologice pentru care am lucrat avea 2.000 abonati la
newsletter cu o rata de deschidere de 5% si cu rezultate aproape zero.
Cand am trimis noi email catre aceasta baza de date, rata de deschidere a fost
de 50% si a generat peste 200 de solicitari pentru serviciul promovat.
De ce a functionat atat de bine? Care a fost secretul? Desigur, sunt multe
elemente de discutat insa, daca as rezuma totul intr-un singur cuvant, acesta ar
fi: Personalizarea.
Am facut tot posibilul ca acel email sa fie cat mai personal, sa para ca ne
adresam doar nevoilor lui, sa ii spunem ca recomandarea este doar pentru el,
etc.
Desigur, sunt multe lucruri de spus despre cum sa folosesti email marketing in
mod eficient, insa in acest scurt raport ma voi rezuma la cele 6 Reguli de aur:
Fara spam
Fii personal
Foloseste un sistem de email marketing (iti recomand Active Campaign)
Trimite email in mod regulat
Ofera-le valoare (voi detalia acest aspect la pasul 6: amplificarea)
Automatizeaza
SMS marketing
SMS-ul ramane probabil tool-ul cu cea mai mare rata de deschidere: 97%
El poate fi folosit in urmatoarele situatii:
Promovare. Ai o oferta pe care vrei sa o faci cunoscuta bazei tale de date.
Atentionare. Cand trimiti anumite materiale oferte pe email si ii anunti de acest
lucru.
Reamintire. Cand are loc un eveniment si vrei sa le reamintesti cu cateva
ore/minute inainte
Feedback. Cand vrei sa le ceri parerea despre interactiunea pe care au avut-o
cu tine.
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SMS-ul poate fi catalogat foarte usor ca o unealta de spam, de aceea trebuie
folosit cu grija. Folosirea anumitor servicii pot permite destinatarului sa se
dezaboneze prin trimiterea unui sms cu textul STOP.
Retargetare off-site
Pe scurt, retargetarea off-site iti ofera oportunitatea de a "urmari" vizitatorii
site-ului tau cu reclame. Acest lucru este posibil prin inserarea unui script de la
Facebook si/sau Google Adwords.
Insa si aici trebuie sa ai un plan. De regula, optiunile recomandate sunt
urmatoarele:
Reintoarcere: Cand a vizualizat pagina de produs apoi a parasit-o
Continuare: In situatiile de abandon cos, este readus pentru a finaliza comanda
Accelerare: cand se considera ca vizitatorul a vizualizat suficient de multe pagini
si este pregatit sa cumpere, atunci este directionat catre tabelul de preturi
Upsell: Cand vizitatorul a finalizat comanda iar acum reclama il directioneaza
catre alte produse mai scumpe.
Downsell: Tot in situatiile de abandon cos i se poate recomanda un produs mai
ieftin
Cross-sell: cand vizitatorul a comandat, iar acum i se recomanda produse
auxiliare.
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Pasul 5: CAPTAREA
"Orice vanzare are 5 obstacole de baza de depasit:
lipsa nevoii, lipsa banilor, lipsa grabei, lipsa dorintei si
lipsa increderii."
Zig Ziglar
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Pasul 5: Captarea
Scopul captarii este de a darui
Sa presupunem ca primesti acum un telefon de la un necunoscut care se
prezinta astfel:
"Buna ziua, sunt Xulescu de la agentia Xmarketer si v-am sunat pentru a va
prezenta oferta noastra de marketing pentru afacerea dvs."
Ai fi interesat sa continui discutia cu el? Sansele sunt foarte mici, corect?
Singura situatie in care ai continua sa discuti cu el ar fi daca in ziua respectiva
chiar cautai in mod activ o agentie de marketing. Caz in care fie esti placut
surprins pentru ca te-au sunat in momentul perfect, fie il confuzi cu o alta
agentie unde ti-ai lasat datele de contact.
Insa aceasta situatie este foarte rara. Plus, in continuare vei fi putin susceptibil,
va trebui sa te convinga prin oferta lui.
Acum sa presupunem alt scenariu. Sa zicem ca ai un magazin online in care vinzi
mobila si primesti un astfel de telefon:
"Buna ziua, numele meu este Marius Achim de la Marketnet, agentia care ajuta
producatorii de mobila sa vanda mai bine produsele pe site-ul lor. Motivul
pentru care v-am sunat este ca am realizat un raport prin care va aratam 21 de
strategii care au contribuit la volumul mare de vanzari pentru cele mai cunoscute
site-uri de mobila din tara. Am vrea sa va oferim gratuit acest raport. La ce
adresa de email ar fi bine sa vi-l trimitem?"
Ai putea sa refuzi o astfel de propunere? Eu tind sa cred ca nu.
Iar daca in raportul primit gasesti multe idei utile, vei fi deschis sa colaboram? Eu
cred ca da.
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Care este diferenta dintre cele 2 scenarii?
In primul se cere, in al doilea se daruieste.
Momeala perfecta
Scopul captarii este de a darui, insa este foarte important ce daruim.
Cu atat de multe informatii online si cu atat de multe incercari ale
concurentei de a capta acelasi target de persoane, risti sa pierzi interesul
audientei.
Iata doar cateva metode prin care poti crea "momeala perfecta":
1. Ofera-le informatiile de care sunt cel mai interesati.
De exemplu, daca ai o agentie imobiliara si creezi un raport: "7 lucruri pe care
trebuie sa le stii atunci cand lucrezi cu un agent imobiliar" nu o sa obtii o
conversie la fel de mare ca raportul: "Afla la ce pret s-au vandut anul acesta
casele similare cu a ta". Raportul al doilea este de mai mare interes pentru ei
si astfel o sa captezi mai multe lead-uri.
2. Invita-i sa participe la un concurs
Scopul site-ului este de a vinde cat mai mult, insa, de asemenea, de a capta
cat mai multi vizitatori. O metoda, pe care am recomandat-o si in acest ebook
, este de a ii invita sa participe la un concurs, inainte de a parasi site-ul.
3. Ofera-le o reducere
Multe site-uri folosesc gresit aceasta optiune, in sensul ca o afiseaza pe tot
site-ul. Cand clientii o vad ca pe ceva usor de obtinut, nu mai reprezinta o
valoare pentru ei. Ceea ce trebuie sa faci este sa afisezi un lightbox doar la
intentia de parasire a cosului de cumparaturi. Acest mic detaliu face toata
diferenta.
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Cum captezi lead-urile/abonatii
Am discutat despre faptul ca trebuie sa daruim (nu sa cerem), am discutat
despre cum pregatesti momeala perfecta, acum este timpul sa pregatim
metodele si uneltele.
Sunt 3 metode pe care le folosesc pentru a capta:
1. Optiune. Ai vazut asta pe homepage Marketnet. Acolo iti ofer optiunea
de a deveni lead (cand accesezi butonul "Solicita o evaluare") sau de a
deveni abonat (cand accesezi butonul "Descarca planul 10X")
2. Invitatie. Aceasta unealta de captare este reprezentata in general de
lightbox-uri care te invita sa descarci un material in schimbul adresei de
email. Lightbox-ul poate fi inchis oricand prin accesarea X-ului pozitionat
de regula in dreapta sus.
3. Obligatie. Aici nu ai nici o alta optiune. Fie iti lasi datele de contact si
primesti ceea ce ti se ofera, fie parasesti pagina. Pentru asta de regula se
folosesc acele pagini cu mesaj scurt si la obiect, numite si Squeeze page.
Ce captam
De regula, se solicita numele si adresa de email. Daca se solicita mai multe
date se face fie pentru segmentare fie pentru transformare in lead.
Ce unelte folosim
Am testat multe unelte si iti recomand doar ce folosesc si eu de ani de zile:
Pentru email marketing recomand o platforma precum Active Campaign
(in pasul 6: Amplificarea, ai sa vezi de ce iti recomand aceasta platforma)
Pentru SMS serviciul de la Telekom (daca vrei sa trimiti bulk) sau Twilio
(daca vrei sa automatizezi, sa personalizezi, sa creezi folow-up-uri, etc.)
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Pentru CRM iti recomand PipeDrive. Am testat o multime de CRM-uri. Acesta
este cel mai intuitiv si focusat spre o buna administrare a lead-urilor. Daca
vrei sa primesti cont gratuit pentru 45 de zile, acceseaza acest link.
Pentru formulare de lead-uri iti recomand 123contactform. Este facut de
niste romani din Timisoara. Produsul este de o calitate foarte buna, il folosesc
de 4 ani.

Pentru pagini de lead-uri folosesc de 3 ani Leadpages
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Pasul 6: AMPLIFICAREA
"Continutul alimenteaza eforturile de generare a
lead-urilor."
Dayna Rothman
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Pasul 6: Amplificarea

Ce este Amplificarea
Amplificarea este ceea ce se intampla intre momentul captarii si cel al
vanzarii.
Amplificarea se construieste in interiorul palniei de vanzare si are ca scop
furnizarea de informatii care contribuie la cresterea increderii si a interesului
lead-urilor in ceea ce tu oferi.
Care este tema
Este foarte important ca tema sa fie in stransa legatura cu pasul 2 si 3
(Segmentarea si Mesajul).

De exemplu, daca vrei sa ajuti parintii (Segmentarea) sa obtina o relatie mai
buna cu, copiii lor (mesajul), atunci asta este tema. Tot ceea ce creezi trebuie
sa fie in stransa legatura cu aceasta tema. Daca informatiile pe care le
furnizezi nu au legatura cu tema ta, risti sa pierzi interesul audientei tale.
Un alt exemplu, la Marketnet ajut companiile cu vechime in domeniu
(segmentarea) sa devina leaderi pe piata (mesajul). Din momentul in care
creez informatii despre cum sa incepi o afacere, am pierdut interesul
audientei mele.

Atunci cand ai tema in minte vei reusi sa identifici cele mai importante
subiecte pentru audienta ta. Informatiile vor fi relevante si de mare ajutor
pentru ei.
Cat de mult sa oferi
Acum ca am inteles care este tema, intrebarea este cat de mult sa oferi. Este
bine sa oferi totul sau doar o parte?
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Personal prefer sa dau tot ce am. Asa sunt eu, daca tot fac o treaba e bine sa o
fac pana la capat.
Altii nu vad lucrurile asa. Se gandesc ca daca ofera prea mult, oamenii o sa se
foloseasca de acele informatii si nu o sa mai apeleze la ei.
Eu nu sunt de aceeasi parere. Daca asta intentionau sa faca, o faceau si daca
oferea mai putin.
Cand scriu ebook-uri sau creez diverse materiale vreau sa le fac atat de bune,
incat sa primesc cate un email in care sunt intrebat: "Marius, dar tu ce castigi
din asta?" Nu am putut sa le raspund atunci la email, dar daca citesc acum
ebook-ul, raspunsul este: Amplificarea, asta castig!
Care sunt uneltele amplificarii
Pentru a construi amplificarea poti apela la unelte precum:

- email-uri
- articole
- ebook-uri
- rapoarte
- videoclipuri
- postari social media
- sms autoresponder
- etc.
Care este planul
Pentru a obtine cele mai bune rezultate in pasul de amplificare trebuie sa ai un
plan pe cel putin 3 luni.
Mai intai iti recomand sa creezi un calendar de informatii scurte (articole,
videoclipuri si email-uri)
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Sa stabilesti o tema pentru social media. (Din analiza concurentiala a
brandurilor cu rezultate bune in social media a reiesit ca 90% din postari
sustineau o tema)
Sa planifici realizarea materialelor mai complexe (ebook-uri, rapoarte)
Sa setezi automatizarile (email si SMS follow up)
Cum sa ii faci sa cumpere fara sa para ca vinzi
Cele mai multe site-uri folosesc email-ul doar pentru a le vinde abonatilor.
Nu-i de mirare ca rata de abonare a scazut si rata de deschidere a emailurilor este in continua scadere.
Cu toate acestea exista o metoda extrem de eficienta, care ii determina pe
abonatii tai sa cumpere fara sa para ca vinzi.
Aceasta metoda functioneaza atat de bine incat reprezinta unealta cea mai
eficienta de vanzare pentru amazon. Daca maine amazon ar renunta la
aceasta metoda, vanzarile i-ar scadea considerabil.
Cum se numeste aceasta metoda? Email marketing automatizat.
Cum functioneaza? Email-ul este trimis in functie de comportamentul
abonatului. De exemplu, daca a vizitat un produs pe site-ul tau, a doua zi
primeste un email si ii recomanda exact produsul pe care l-a vizualizat cu o zi
inainte.
Acum probabil spui: Ok, dar amazon are trafic. Eu cum aduc trafic catre
produsele mele? Si raspunsul este: Nu trimiti email catre produse, ci catre
materialele care sustin achizitionarea produselor tale. Astfel, daca sunt
interesati, pot primi a doua zi (sau imediat) email automat cu link catre
produsele de care sunt interesati.
Functioneaza fantastic de bine! Daca nu ma crezi intreaba-i pe cei de la
amazon.
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Infrastructura marketing automatizat
Atunci cand lucrezi la un material bun, el nu trebuie irosit. Ebook-ul,
articolele, videoclipurile pe care le-ai creat pot fi furnizate si abonatilor
viitori, nu doar celor actuali.
Pentru asta ai nevoie sa construiesti o infrastructura a marketingului
automatizat.
Iata cateva elemente care pot intra in infrastructura marketingului
automatizat:
1. Follow-up Educational: Articole, ebook-uri, videoclipuri, cataloage, polluri, exemple portofoliu, studii de caz, etc.
2. Vanzare: Automatizari email in functie de comportamentul abonatului,
promotii, abandonare cos, etc.
3. Reconectare: Abonatii care nu au mai deschis email-urile de ceva vreme
sunt invitati pentru reconectare.
4. Calificare: Abonatii care nu si-au exprimat vreun interes sunt invitati sa se
califice pentru serviciul/produsul dorit.
5. Lead-uri pierdute: Cand doresti sa continui legatura cu lead-urile care nu
au cumparat.
6. Retentia clientilor: Newsletter cu informatii care ii ajuta in achizitia facuta
(update-uri, garantii, upsell, cross-sell, etc.)
Intensitatea mesajelor in palnia de vanzare
In palnia de vanzare intensitatea mesajelor trebuie sa fie diferita in functie de
stadiul in care se afla abonatul:
- Daca este la inceput, intensitatea este scazuta, se ofera mai mult informatii
educationale pentru a se castiga increderea
- Daca este la mijloc, intensitatea este medie. Aici campaniile se indreapta
usor spre vanzare si se incearca interactiunea cu abonatul.
- Cand se apropie de sfarsit, intensitatea este maxima. Aici se incearca
finalizarea vanzarii.
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Pasul 7: VANZAREA
"Vanzarile nu se refera in primul rand la actiunea de a
vinde. Se refera la actiunea de a-i permite clientului sa
beneficieze de ceea ce oferi tu."
Mark Hunter
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Pasul 7: Vanzarea
Daca ai facut primii 6 pasi corect, vanzarea se va realiza cu usurinta. Acum
clientii vad o valoare foarte mare in ceea ce oferi si au incredere sa cumpere.
Cu toate acestea, iti voi impartasii cateva strategii care va face vanzarea mult
mai usoara si mai distractiva.
Tripwire sale
Cand am scris ebook-ul formula SOC am spus urmatorul lucru: "Scopul primei
oferte este de a achizitiona clienti"
Aceasta strategie este similara cu ceea ce americanii numesc: Tripwire sale
Practic, ceea ce spune aceasta strategie este ca in momentul in care ai reusit
sa vinzi ceva vizitatorilor, chiar si de o valoare foarte mica, este foarte usor sa
le revinzi apoi produse de valoare foarte mare.
Uite cum poti folosi aceasta strategie:
Sa presupunem ca ai un site de incaltaminte si accesorii. Iar cureaua pe care o
vinzi acum cu 50 de lei o cumperi de la producator cu 20 de lei (lucru pe care
il fac si concurentii tai). Ceea ce ai putea face aici este sa ceri un pret mai mic
de la producator pentru un volum mai mare de curele, sa zicem 10 lei/bucata.
Apoi, pe site, anunti vizitatorii ca pot sa obtina 5 curele la 50 de lei (in loc de
o curea la 50 de lei). Ceea ce se va intampla este ca vei obtine un volum
foarte mare de cereri, insa aparent cu zero profit. Nu-ti face griji, o parte vor
mai adauga si alte produse la cos, deci oricum vei iesi in final pe profit.
Insa ceea ce este cel mai important este ca ai achizitionat clienti noi care se
vor reintoarce pe site-ul tau si vor cumpara din nou. Iar aici se fac cele mai
mari profituri.
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Aplicand doar aceasta simpla strategie, estimez ca in aproximativ 1 an vei
elimina majoritatea concurentilor importanti. Asa ca sper sa vezi adevarata
valoare a acestei strategii si, cel mai important, sper sa o aplici cat mai repede.
Upsell

In ebook-ul "29 de moduri in care poti creste vanzarile pe site-ul tau"
am listat 20 de moduri de upsell. Asa ca nu mai este nevoie sa intru in detalii
aici. Descarca acel ebook si parcurge-l.
Insa, revenind la exemplul de mai sus, ai putea sa mentionezi celor care
comanda 5 curele la 50 lei urmatorul mesaj: "Cumpara si o pereche de pantofi
si ai transport gratuit!"
In felul acesta maresti procentul celor care mai cumpara inca ceva pe langa
produsele la care nu ai fi obtinut profit la prima interactiune.
Upsell-ul:
Creste valoarea tranzactiei
Genereaza o cota mai mare de profit
Imbunatateste rata de satisfactie a clientului
Cross-sell
Cross-sell-ul este o alta metoda pentru a creste volumul vanzarilor prin
sugerarea de produse aditionale.
Scopul aici este ca produsele recomandate sa contribuie la cresterea valorii pe
care clientul o poate obtine de pe site-ul tau.
De exemplu, daca un client cumpara un telefon, ii poti recomanda sa cumpere
si un card de memorie sau o carcasa.
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Cross-sell-ul:
Creste valoarea tranzactiei
Imbunatateste randamentul produsului cumparat
Te diferentiaza de concurenta
Creste loialitatea clientilor
Down-Sell
In timp ce Upsell-ul si Cross Sell-ul sunt cel mai frecvent folosite, Downsell-ul
este adesea ignorat desi, in anumite situatii, poate transforma afacerea.
Downsell-ul este recomandat clientilor care nu isi permit produse premium
dar mai ales clientilor noi care inca nu au incredere sau nu sunt familiarizati
cu site-ul tau.
De asemenea, downsell-ul mai poate fi folosit ca o oportunitate de captare a
datelor de contact pentru tranzactii viitoare.
Downsell-ul:
Construieste loialitatea fata de brand
Te ajuta sa vinzi la mai multi clienti cu bugete variate
Te ajuta sa obtii o vanzare chiar si atunci cand clientul nu intentiona sa
cumpere
Lock-in
Strategia de Lock-in opreste clientii sa cumpere de la concurenta prin crearea
unei bariere.
Toate companiile de top au una. Iata cateva exemple:
Companiile de telefonie incheie un contract pe cel putin 1 an, timp in care nu
poti renunta la serviciile lor.
Producatorii de imprimante iti vand produsul la pret mic insa vei fi obligat sa
cumperi consumabilele tot de la ei.
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Amazon iti vinde Kindle la pret mic si astfel cartile in format digital le vei putea
cumpara doar de la ei.
Nespresso iti vinde espressoare la pret mic, insa capsulele le vei putea
cumpara doar de la ei.
In concluzie, daca vrei sa intri in Liga Mare a afacerilor, trebuie neaparat sa ai o
strategie de Lock-in.
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Pasul 8: LIVRAREA EXPERIENTEI
"Nu cauta clienti pentru produsele tale, cauta produse
pentru clientii tai."
Seth Godin
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Pasul 8: Livrarea experientei
Vinde-le ceea ce vor, insa livreaza-le ceea ce au nevoie
Cele mai multe site-uri vand ceea ce clientii au nevoie si apoi le livreaza ceea
ce au nevoie. Este gresit sa procedezi asa, desi aparent pare lucrul corect pe
care trebuie sa il faci.

In realitate nu vei putea vinde suficient de multe produse si nu vei
entuziasma suficient de mult clientii in momentul in care primesc coletul. Ei
vor spune: "Mmm, am primit produsul de care am nevoie, ok". Asta numai
un robot ar spune, iar robotii nu se entuziasmeaza, oamenii da.
Asa ca ceea ce trebuie sa faci este sa te uiti la produsele tale dintr-o
perspectiva diferita si, foarte mare atentie, care sustine tema sau
propunerea de valoare a afacerii tale.
De exemplu, daca tema ta este sa ajuti clientele sa arate ca o vedeta prin
folosirea produselor tale, atunci asta trebuie sa le comunici la fiecare
descriere de produs.
Imaginea care le va emotiona este aceea ca vor arata fantastic de bine, iar
ceea ce vor primi prin posta sunt acele farduri pe care le vinzi pe site. Asta le
va face sa se simta entuziasmate de decizia de cumparare pe care au facut-o
pe site-ul tau si vor fi motivate sa le foloseasca imediat.
Inovatia
Daca vinzi un produs obisnuit, poti crede ca inovatia nu este relevanta
pentru afacerea sau industria ta. Si astfel se pare ca nu iti mai ramane alta
solutie decat sa oferi preturi mai mici.
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Cu toate acestea, inovatia poate merge dincolo de produsul care este vandut.
Inovatia poate fi aplicata la modul in care produsul este prezentat, impachetat,
livrat si orice alte elemente care fac parte din experienta clientului.
Intelege urmatorul lucru: Clientii vor un spectacol pe langa produsul tau. Vor sa
fie uimiti. Cand faci asta ai castigat nu doar clienti ci si fani care te vor
recomanda.

Am sa iti dau un exemplu (daca ai un restaurant, ar fi bine sa fii foarte atent la
ceea ce iti spun in continuare):
Daca vreau sa comand o pizza. Cineva vine si mi-o livreaza la domiciliu pentru
doar 20 lei.
Insa daca ma duc cu prietena la restaurant voi cheltui intre 100 lei si 200 lei.
Acum intrebarea cheie: Daca o pizzerie se "deranjeaza" sa imi livreze la
domiciliu un produs de 20 de lei, de ce nu ar putea si un restaurant sa ma ia cu
masina de acasa si sa ma aduca la ei? Inclusiv sa ma duca acasa dupa, pentru ca
s-ar putea sa imi placa prea mult vinul lor. Iar asta pentru o tranzactie de 10 ori
mai mare.
Suna bine, nu? Si asta nu este tot! Ma voi lauda tuturor prietenilor cu serviciul
premium pe care l-am primit de la acel restaurant si cu siguranta vor apela si ei.
Vezi cum inovatia poate schimba un serviciu aparent banal? In plus, si inovatia
este obligatorie pentru firmele care vor sa intre in Liga Mare.
Constanta
Constanta este un alt element pe care companiile din Liga Mare il inteleg, insa
companiile mici nu.
Companiile mici de regula vor sa isi "surprinda" clientii, ceea ce este un lucru
bun. Problema apare atunci cand nu sunt constante in acea directie.
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De exemplu, daca pui in colet un cadou surpriza, iar la a doua comanda alt
cadou surpriza, asta sfideaza aceasta regula si in consecinta vei pierde clientii.
Ca sa intelegi mai bine acest concept, vizioneaza urmatorul videoclip:
https://www.youtube.com/watch?v=1c_fw3Ux4ec
Sisteme
Produsele iti aduc profit, sistemele te imbogatesc.
Primul care a vorbit despre sisteme in afaceri a fost Peter Drucker. Ceva mai
tarziu ideea a fost preluata si dezvoltata de Michael Gerber in cartea "The EMyth".
Ambii sustin ideea ca cele mai valoroase afaceri sunt cele care au la baza
sisteme usor multiplicabile. Daca ai o afacere care se bazeaza pe geniul
angajatilor, atunci afacerea ta este supusa unui risc foarte mare.

Sunt 4 domenii in care poti construi sisteme in afacerea ta:
1. Sistem de marketing: Genereaza un flux constant de lead-uri
2. Sistem de vanzari: Genereaza un numar previzibil de vanzari
3. Sistem de livrare: Ceea ce faci pentru banii primiti de la clienti
4. Sistem de administrare: Contabilitate, suport, resurse umane, etc.

Ce inseamna mai exact un sistem pentru afacerea ta? Pe scurt, este o
procedura care iti permite sa-ti conduci afacerea fara a fi prezent.
Este important sa ai astfel de proceduri. Fara ele afacerea ta nu devine
valoaroasa pe piata si, desigur, nu poate intra in Liga Mare.
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Pasul 9: CRESTEREA VALORII CLIENTULUI
"Castiga un client, nu o vanzare."
Katherine Barchetti
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Pasul 9: Cresterea valorii clientului
Ascensiunea
Ascensiunea este procesul de transfer al clientilor existenti catre produse si
servicii mai scumpe.
Campaniile de ascensiune ar trebui sa fie o actiune constanta in procesul tau
de marketing. Cel mai adesea clientii raman la produse sau servicii mai ieftine
desi ei ar putea beneficia si si-ar permite sa faca un upgrade. Aceasta inertie
lucreaza impotriva ta.
In afara faptului ca obtii mai mult profit, campaniile de ascensiune te ajuta sa
combati inertia si sa previ transferul clientilor catre concurenta.
Cand clientii, in mod independent, considera ca ar fi timpul de o schimbare
pentru ca produsul sau serviciul actual nu le mai satisface nevoile, ei adesea se
vor uita la concurenta ca sa vada ce au de oferit. Iar cand vor face mutarea vor
da vina pe serviciile tale slabe care nu le mai satisfaceau nevoile.
S-ar putea sa fie vina lor daca au ales o varianta mai ieftina cu ceva timp in
urma, insa este vina ta daca i-ai pierdut pentru faptul ca nu ai fost proactiv fata
de nevoile lor.
Intotdeauna lasa clientilor o cale deschisa catre un upgrade la serviciile sau
produsele achizitionate.

Frecventa
Cresterea frecventei cu care clientii cumpara de la tine este o alta strategie
importanta pentru cresterea valorii clientului. Sunt multe strategii prin care
poti face asta insa voi expune aici cateva:
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1. Reamintirile. Oamenii sunt ocupati. Ei nu isi amintesc intotdeauna ce au de
facut, chiar daca este in beneficiul lor. Trimite-le un email sau un SMS pentru
a le reaminti sa cumpere de la tine din nou. Bineinteles ca aceste reamintiri
pot fi complet automatizate prin utilizarea tehnologiei potrivite.
2. Da-le un motiv sa se reintoarca. De exemplu, ofera-le un voucher dupa
fiecare achizitie care devine valabil a doua zi si pentru o perioada limitata.
3. Continuitatea. Pentru cele mai multe produse si servicii exista
oportunitatea de a crea continuitate. Poate fi vorba de abonamente, de
servicii lunare la produsul achizitionat, de livrarea lunara a produsului
consumabil, etc. Continuitatea iti ofera stabilitate prin faptul ca stii aproape
cu exactitate care va fi venitul tau in fiecare luna.
4. Luna de miere. Acest concept presupune ca tu sa faci tot posibilul sa ii
revinzi clientului in prima luna de la ultima achizitie. De fapt, cu cat mai
repede, cu atat mai bine. Motivul este unul simplu: in aceasta perioada sunt
cei mai entuziasmati, cel mai bine pregatiti sa cumpere din nou sau chiar sa
te recomande. Daca a trecut luna de zile, entuziasmul lor scade si sansele de
a le revinde sunt mai mici. (mai multe detalii despre luna de miere la Resurse)
Reactivarea
Daca afacerea ta este la fel ca celelalte, in acest moment stai pe o mina de
aur si nici macar nu stii. Este vorba de clientii mai vechi care au avut
suficienta incredere sa cumpere de la tine insa dintr-un motiv sau altul s-au
oprit.
Acum, tot ce trebuie sa faci este sa pornesti o campanie de reactivare pentru
a-i recastiga.
Iata bazele unei campanii de reactivare:
1. Incepe prin a filtra din baza de date clienti care nu au mai cumparat de o
vreme de la tine. Evident, vei elimina clientii care ti-au provocat probleme si
nu ii mai doresti in afacerea ta.
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2. Creeaza o oferta irezistibila. Un card cadou, un cupon, o testare gratuita, etc.
3. Contacteaza acesti clienti si intreaba-i de ce nu s-au mai reintors. Daca este
ceva ce ai facut gresit, cere-ti scuze si ia masuri pentru a face modificarile. Daca
s-au reactivat, trimite-le mesaje, fa-i sa se simta speciali.
Campaniile de reactivare prin email pot contine titluri precum: "Ne este dor de
tine!", "Am gresit cu ceva?". Oricare din aceste 2 titluri va genera o rata mare
de deschidere si cu un mesaj bun vei reusi sa convertesti o buna parte din ei.
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Pasul 10: MULTIPLICAREA
"Scopul unei afaceri este de a atrage clienti care
atrag alti clienti."
Shiv Singh
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Pasul 10: Multiplicarea
Una dintre cele mai bune solutii pentru cresterea veniturilor consta in
imbunatatirea metodelor de retentie a clientilor si multiplicarea lor prin
recomandari.
Pastrearea clientilor este un succes. Pierderea lor este un esec. Pare simplu,
insa pentru multi oameni de afaceri, este o revelatie cand le arati cifrele.
Matematica unui client pierdut
Cei mai multi antreprenori nu realizeaza cat de mult ii costa un client
pierdut. Ca sa intelegi, iti voi face aici un calcul simplu:
Sa presupunem ca te costa 100 euro sa castigi un client nou, iar durata lui de
viata este in medie de 3 luni. Asta inseamna ca trebuie sa il inlocuiesti de 4
ori pe an. Total costuri: 400 euro.
Insa, daca ai aloca doar 10% din aceasta suma in scopul retinerii clientului,
costul ar fi doar de 40 euro. Deci economisesti 360 euro.
Si asta nu este tot! Clientii care stau mai mult sunt mai fericiti si te
recomanda. Asta inseamna si mai multi clienti cu zero investitii.
Conversie Clienti VS Prospecti
Conform unui studiu realizat de Market Metrics, probabilitatea de a vinde in
mod repetat clientilor actuali este intre 60% si 70%, in timp ce probabilitatea
de a vinde unui prospect este intre 5% si 20%.
Este mult mai usor sa aduci pe cineva care a mai facut afaceri cu tine sa
cumpere serviciile si produsele tale decat sa fii continuu in cautare de noi
clienti.
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Marketing extern VS Marketing intern
Cei mai multi oameni de afaceri sunt orientati catre marketing extern, cum
pot sa aduca mai multi clienti noi. Focusul lor este orientat catre promovarea
agresiva pe piata pentru atragerea de noi clienti.
Cu toate acestea ei nu se gandesc si nu planuiesc un marketing orientat catre
clientii actuali. Unii dintre ei construiesc sisteme complexe pentru a atrage
cat mai multi clienti noi, insa niciodata nu construiesc sisteme pentru
mentinerea relatiei cu cei care au cumparat deja.
Cei mai multi sunt orientati pe vanzari. Foarte putini sunt orientati pe crearea
relatiei care genereaza vanzari.
Multi presupun ca vor pastra clientii prin furnizarea de produse si servicii de
calitate. Asa ca ei ignora marketingul intern si merg sa "vaneze" clienti noi.
Cea mai buna Retentie este Ascensiunea
Cand realizezi care este structura perfecta pentru afacerea ta astfel incat
clientii tai sa poata urca mai multe nivele, ai construit un sistem automat de
retentie.
Pe masura ce urca mai multe nivele, retentia creste.
Clientii veniti din recomandari sunt mai buni
- Sunt dispusi sa cheltuie mai mult decat un potential client obtinut prin
promovare.
- Sunt convertiti mult mai repede si opun mai putina rezistenta privind pretul.
- Nu mai analizeaza oferta concurentei
- Au incredere ca faci o treaba buna
- Raman clienti pentru mai mult timp
- Iar cea mai buna parte este ca sunt preconditionati sa te recomande mai
departe
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Mai intai Oferi, apoi Primesti
Cel mai bun mod de a primi mai multe recomandari este sa oferi mai intai.
Ceea ce ar trebui sa pregatesti este un kit de recomandare. Acest kit trebuie sa
fie un obiect fizic pe care clientul sa il poata da cunoscutilor.
Acest kit ar putea consta intr-un material informational care atinge 4 puncte
cheie:
1. Il ajuta sa identifice problema si sa inteleaga consecintele inactiunii
2. Il ajuta sa inteleaga solutia pe care o oferi
3. Ii sugereaza sa faca un prim pas pentru a-l ajuta sa ii rezolvi problema
4. Te pozitioneaza ca expert in mintea prospectului
Astfel, in loc sa lasi munca pe umerii clientului de a te prezenta cunoscutilor,
kitul de recomandare va face treaba pentru el. Scopul acestui kit este de a
pregati scena pentru conversatii ulterioare cu potentialul client recomandat.
Retine: scopul kitului nu este de a vinde ci de a educa si de a te pozitiona ca
fiind cea mai buna solutie pentru el.
Dar eu nu am nimic special de oferit...
Ai putea sa spui ca afacerea ta este banala, nu ai nimic special de oferit in kitul
de recomandare. Eu iti spun ca nu te-ai uitat cu atentie sau, datorita faptului ca
esti prea conectat in ceea ce faci, nu vezi lucrurile remarcabile pe care afacerea
ta le ofera.
Am sa iti dau un exemplu:
In urma cu ceva timp, berea Schiltz era pe locul 5 in SUA. Competitia era tot mai
agresiva si risca sa mai piarda cateva locuri. Atunci ei s-au decis sa apeleze la o
agentie de marketing.
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Imediat ce a ajuns reprezentatul agentiei a inceput sa dea un tur fabricii si ceea
ce a vazut pur si simplu l-a uimit. Fabrica avea o fantana arteziana adanca de
1.000 de metri de unde extragea cea mai pura apa.
Atunci intreabarea lui a fost: "De ce nu spuneti oamenilor despre asta?".
Raspunsul primit a fost: "Nu e nimic special. Toate fabricile de bere procedeaza
la fel".
"Asa e, dar nimeni nu spune despre asta" a dat replica omul de publicitate.
Imediat s-a apucat sa creze reclama care facea cunoscut oamenilor efortul prin
care trece Schiltz pentru a obtine o bere atat de pura. Rezultatul? Vanzarile au
crescut imediat iar Schlitz a ajuns berea numarul 1 din SUA.
Asa ca nu presupune ca nu ai nimic special de oferit. Modul in care lucrezi,
uneltele pe care le folosesti, segmentul de clienti caruia te adresezi si multe alte
lucruri pot scoate in evidenta ceea ce tu ai special de oferit.
Cu siguranta si tu ai "fantana ta arteziana" care se afla chiar "sub nasul tau".
Trebuie doar sa te uiti mai atent.
Frumusetea interioara da tonul celei exterioare
In cazul de mai sus, toti concurentii afirmau deja ca au berea cea mai pura
(frumusetea exterioara), insa doar Schlitz a scos in evidenta frumusetea
interioara (fantana arteziana) care a dat tonul celei exterioare (berea cea mai
pura)
Asa ca intrebarea mea pentru tine este urmatoarea: Ce crezi ca este banal la
ceea ce faci in afacerea ta, insa pentru client ar fi o revelatie?
De exemplu, daca esti producator de jeans pentru femei, frumusetea exterioara
este aspectul placut pe care clienta il are cand poarta acea pereche de jeans. Aici
tentatia ta, cat si a concurentilor tai, este de a oferi cataloage si alte materiale de
marketing in care se vorbeste si se afiseaza doar frumusetea exterioara.
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Insa, daca ai incepe cu frumusetea interioara: Croiala unica, materialele pe care
le folosim, modul in care lucram - toate acestea le-am pus in colectia noastra de
jeans a carei diferenta fata de un jeans obisnuit (frumusetea exterioara) este
senzualitatea. Cand porti o pereche de jeans din colectia noastra te simti mai
libera, atragi privirile, etc.
Firme din Liga Mare care aplica acest concept:
Louis Vuitton: https://www.youtube.com/watch?v=KE8fhKoRNbU
Gucci: https://www.youtube.com/watch?v=cEQg5ZKNVJk
Prada: https://www.youtube.com/watch?v=5Qj04X3X7uw
Ferrari: https://www.youtube.com/watch?v=oy_3hLQ7jI0
Lamborghini: https://www.youtube.com/watch?v=5s-A-tO5Bec

Si lista poate continua, dar ai inteles ideea.
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E timpul ca afacerea ta sa intre in Liga Mare!
Piata evolueaza! Nu iti mai permiti sa "joci dupa ureche".
Dupa cum ai observat in acest material, pentru a ajunge in topul firmelor, nu
poti sa te bazezi pe presupuneri. Trebuie sa aplici un plan care acopera toate
aspectele mentionate aici. 10x este planul pe care l-ai asteptat pentru a ajunge
in Liga Mare a afacerilor.
Acum, una din urmatoarele 3 lucruri o sa ti se intample:
1.
2.
3.

O sa spui „Interesant”, dar nu o sa faci nimic legat de planul 10x
O sa aplici ceva, o sa vezi rezultate dar nu la potentialul maxim
O sa soliciti o evaluare si o sa primesti sprijinul de care ai nevoie pentru a
intra in Liga Mare

Daca faci parte din grupul celor de la punctul 3, acceseaza butonul si
completeaza formularul de pe site acum:

De asemenea, astept cu interes parerile tale despre planul 10X

Ne vedem in Liga Mare!
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