
 

Pozyskiwanie klientów to proces! 

 I tak powinieneś traktować pozyskiwanie klientów - jak proces, na który 
często składa się wiele małych czynników i o który należy dbać codziennie. 
Poniżej przedstawiam Ci listę z 24 sposobami pozyskiwania klientów wraz 
z opisem oraz naszymi poradami. Być może niektóre z nich już stosujesz! 
Liczymy, że ten ebook pokaże Ci kilka nowych sposobów, które pomogą 
Ci w szybszym rozwoju Twojego biznesu!  

 

1. Strona internetowa 

 Strona internetowa to podstawa funkcjonowania Twojego biznesu 
w sieci. Jest potrzebna do skutecznego przeprowadzenia większości działań 
reklamowych w internecie. Klienci szukają wiarygodnych firm, a strona 
internetowa potwierdza wiarygodność firmy, bez strony trudniej jest pozyskać 
nowe zlecenia. (nie posiadając strony być może nawet nie wiesz ile nowych 
zleceń tracisz) 

 Skuteczna strona to strona, która jest zbudowana w odpowiedni sposób. 
Ważny jest sposób prezentacji oferty (wypunktuj korzyści) oraz to, żeby klienci 
łatwo i szybko mogli znaleźć to czego szukają (funkcjonalne menu i łatwość 
obsługi strony). Ogromnym plusem jest także przedstawienie swoich realizacji  
np. jako galerię, dobrze sprawdzają się zdjęcia w formie "przed" i "po". Jeśli 

24 sposoby  
pozyskiwania klientów! 

+ skuteczne porady! 



zbierasz opinie klientów na fanpage firmowym to zintegruj swoją stronę 
z fanpage tak aby strona pobierała opinie i wyświetlała je. 

  

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Twoja strona musi zawierać także aktualne informacje i wyświetlać się 
prawidłowo na różnych przeglądarkach (w przeciwnym wypadku strona nie 
buduje wiarygodności lub sugeruje, że firma zwinęła się z rynku).  

 

 Koniecznością jest także responsywnośc strony, czyli dostosowanie 
strony do urządzeń mobilnych (z telefonów i tabletów pochodzi ponad 50% 
ruchu i internecie) 

  Dodatkowo wyposaż swoją stronę w moduł do pozyskiwania 
klientów/leadów. Takim modułem może być np. jednorazowy rabat 
na pierwszą wizytę, promocja lub bezpłatne konsultacje/wycena.  

 

2. Sklep internetowy 

 Prowadzenie sklepu to dodatkowy i bardzo ważny kanał sprzedaży 
w dzisiejszym świecie - umożliwia wygodne robienie zakupów (bez potrzeby 
wychodzenia z domu). Poza tym dużo łatwiej jest, wykorzystując internet, 
promować sklep internetowy niż sklep stacjonarny.  



 Struktura sklepu musi być przejrzysta i funkcjonalna - łatwe nawigowanie 
to jest to czego potrzebujesz aby zwiększać zyski ze sklepu. Jeśli oferujesz 
dużo produktów to musza być one posegregowane w kategorie.  

 Ważne aby podczas robienia zakupów nie rozpraszać uwagi klienta np. 
wyskakującymi banerami (chyba, że z promocją na produkty, które akurat 
przegląda). Szczególnie ważne jest aby żadne "rozpraszacze uwagi" nie 
pojawiały się w trakcie składania zamówienia.  

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

  Skracaj ścieżkę zakupową jak tylko to możliwe! Np. do minimum skracaj 
formularz zamówienia, jeśli jakaś informacja podawana przez klienta jest 
zbędna do prawidłowej realizacji zamówienia - nie proś o nią w formularzu.   

 

3. Allegro, eBay, Amazon itp. 

 Jeśli już prowadzisz sprzedaż internetową to niedużym wysiłkiem 
możesz znacznie zwiększyć swoje zyski - wystarczy sprzedaż produktów przed 
dodatkowy kanał (np. Allegro) lub na rynki zagraniczne (Amazon, eBay). 
Założenie konta nie jest trudne, a samo wystawianie aukcji np. na Amazon jest 
bezpłatne do czasu sprzedaży, więc jeśli nie uda Ci się sprzedać, nie pobiorą 
od Ciebie żadnej opłaty.  

 Sprzedaż na rynki zagraniczne ma tez jeszcze jeden plus - dobrze jest 
zarabiać w euro lub funtach (oczywiście, mówiąc o sprzedaży na zachodnie 
rynki).  

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

  Na portalach aukcyjnych bardzo ważna jest cena, więc jeśli sprzedajesz 
taki produkt, jak Twoja konkurencja, to niestety musisz zaoferować najniższą 



cenę. Oczywiście jest wyjście z tej sytuacji - dowartościuj swój produkt (czyli 
dołóż coś ekstra) - dodatkowa wartość sprawi, że klienci nie będą mogli 
obiektywnie porównać Twojego produktu z produktem konkurencji, więc 
wzrasta szansa na wybór Twojego, mimo wyższej ceny.  

 

4. Reklama AdWords 

Niezależnie od Twojej branży, stażu firmy, czy Twojej oferty - reklama AdWords 
umożliwi Ci pozyskanie nowego ruchu na Twojej stronie poprzez dotarcie 
do grona osób, które dokładnie w tej chwili szukają Twojej oferty, a to oznacza, 
że trafiasz do swoich klientów właśnie wtedy kiedy mają potrzebę skorzystania 
z Twojej oferty.  

 

  Co radzą Artyści Reklamy? 

 Wyróżnij się, bądź oryginalny i kreatywny. Najlepiej zobrazuje to ten 
przykład. 

 



5. Pozycjonowanie 

 Czy wiedziałeś, że na pozycję Twojej firmy w wynikach Google, wpływa 
ponad 200 różnych czynników? Są to np: czas potrzebny na wczytanie się 
strony, odpowiednie adresy URL, ilość linków prowadzących do naszej witryny, 
ilość użytkowników, która odwiedza nasza stronę, częstotliwość aktualizacji 
treści na stronie i wiele innych czynników. Więcej z tej listy znajdziesz pod tym 
linkiem - http://bit.ly/2iNN9nr.  

 Celem pozycjonowania jest to aby znaleźć się na pierwszej stronie 
w Google, a najlepiej na pierwszych kilku pozycjach na pierwszej stronie. 
Większość użytkowników, szukając firm w Google, korzysta tylko z wyników 
na pierwszej stronie. Dlatego im wyżej jest Twoja strona tym więcej masz 
klientów.  

 

  Co radzą Artyści Reklamy? 

 Pozycjonowanie strony jest skuteczniejsze, jeśli strona jest 
zoptymalizowana pod kątem SEO. Jeśli umiesz modyfikować swoją stronę 
internetową, to niektóre czynniki możesz samodzielnie poprawić np. opisać 
nagłówki, tak aby zawierały słowa kluczowe, jednak w większości przypadków 
najlepiej udać sie do firmy, która specjalizuje sie w pozycjonowaniu, aby 
wykonali to za Ciebie.  

 Kolejną sprawą jest to, że jeśli prowadzisz kampanie AdWords równolegle 
do pozycjonowania to możesz spodziewać się szybszych i lepszych efektów 
związanych z pozycjonowaniem Twojej witryny.   

 

6. Blog firmowy 

 Nie tylko przez social media możesz budować bliższe relacje z klientami. 
Blog też jest bardzo dobrym narzędziem do tego aby osiągnąć ten cel. Ponadto 



blog, poprzez budowanie wizerunku firmy, wspiera sprzedaż. Jak? Przez 
edukacje!  

 Na blogu możesz odpowiadać na obiekcje klientów, blog pomoże 
Ci przedstawić Twoje produkty a także wesprze Cie w komunikacji z Twoimi 
klientami. Ponadto często aktualizowany blog wpłynie pozytywnie 
na pozycjonowanie Twojej strony, a jeśli będziesz planował przeprowadzenie 
jakiejś kampanii reklamowej, znacznie łatwiej (i często - o wiele taniej!) 
przyjdzie Ci promowanie Twoich wpisów na blogu, niż od razu prezentowanie 
Twojej oferty.  

 Jeśli nie masz pomysłu o czym pisać, poniżej znajdziesz kilka tematów 
na wpisy: 

 5 wydarzeń z branży XXX, na które warto się wybrać 
 Kompendium wiedzy o XXX 
 Co wybrać? XXX czy YYY?  
 Jak w prosty sposób zrobić XXX? 
 Test produktu XXX 

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Cokolwiek piszesz, celuj w tematy, które mogą zainteresować Twoją 
grupę docelową. Pisz zrozumiałym językiem, a jeśli używasz sformułowań 
branżowych to tłumacz je. 

 

7. Newsletter 

 Jeśli słowo "newsletter" kojarzy Ci się tylko z wysyłaniem nowych ofert 
klientowi, to musisz bardzo szybko zmienić swój sposób myślenia. Wysyłanie 
maili zawierających tylko informacje dotyczące: nowych ofert, promocji, 
rabatów lub innych „specjalnych okazji” są traktowane jako spam, a czytelnicy 
usuwają takie wiadomości, często nawet ich nie otwierając.  



 Dobry newsletter daje klientom wartość, pomaga im rozwiązać jakiś ich 
problem, a dopiero potem sprzedaje, więc pisz na tematy, które interesują 
Twoich odbiorców. Ponadto powinieneś zachować regularność, wyznacz sobie 
ile wiadomości tygodniowo wyślesz do listy odbiorców i trzymaj się tej ilości.  

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Testuj różne pory wysyłania wiadomości i sprawdzaj statystyki otwarć 
i kliknięć w maila. Zacznij od godzin 11-12 lub 16-17, statystyki pokazują, że te 
godziny są najlepsze do wysyłania maili (mają największy współczynnik 
otwarć).  

 

8. Fanpage firmy na Facebooku 

Facebook w czerwcu 2017 r. ogłosił, że swój profil ma już 2 miliardy ludzi 
(mniej więcej co 4 osoba na Ziemi!) W Polsce swoje konto ma około 
16 milionów ludzi. A czy wiesz, że około 1/5 całego czasu jaki spędzamy online 
to czas spędzony na Facebooku, dlatego posiadanie fanpage firmy lub marki 
to już obowiązek każdej nowoczesnej firmy.  

Jednak, wbrew pozorom, prowadzenie skutecznej komunikacji na 
Facebooku nie należy do najłatwiejszych zadań. Niestety, często firmy nie 
rozumieją, że Facebook to portal społecznościowy, i zamiast tworzyć relacje 
i budować społeczność wokół fanpage, zarzucają swoich fanów kolejnymi 
promocjami, mega okazjami, zniżkami i ofertami. Oczywiście fanpage służy też 
do zwiększania sprzedaży, ale sprzedaż nie powinna być jedynym 
komunikatem, jaki przekazujesz.  

W budowaniu relacji na Facebooku przyda się regularna praca, czyli 
regularne publikowanie postów, a także próby angażowania swoich odbiorców 
(zadawanie pytań, tworzenie konkursów itp.). Na wizerunek bardzo dobrze 
wpływa także pokazanie firmy „od wewnątrz”, czyli pokazywanie „dnia w firmie” 



- tego jak przebiega realizacja zleceń, obsługa klienta, dostawa towaru, 
szkolenie wewnętrzne itp. 

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Nigdy nie kupuj lajków. Dlaczego? Zasięg na Facebooku jest określany 
m.in. przez zaangażowanie, jakie budzą Twoje posty. Jeśli kupisz polubienia na 
Facebooku, to Ci „użytkownicy” polubili Twój fanpage, tylko dlatego, że im 
zapłaciłeś, a tak naprawdę ta tematyka w ogóle ich nie interesuje. Skutek tego 
jest taki, że nie będą reagować na Twoje działania, co z kolei sprawi, że zasięgi 
Twoich postów będą niskie.  

 

9. Reklama Facebook Ads 

 Wyobraź sobie taką formę reklamy, która dociera tylko do tej grupy 
klientów, która interesuje się Twoimi produktami, albo ma skłonności do 
częstych zakupów przez internet. Tu nie marnujesz pieniędzy na pokazywanie 
swojej reklamy wszystkim, wyświetlasz reklamę tylko grupie odbiorców, która 
posiada określone cechy wspólne.  

 Facebook daje możliwość dotarcia do niezliczonej ilości grup 
docelowych, dlatego, że bardzo dokładnie mierzy naszą aktywność (sprawdza 
jakie treści nas interesują, na jakie treści reagujemy chętnie i na jakie strony 
wchodzimy). Wejdź na https://www.facebook.com/ads/preferences, aby 
sprawdzić to co Facebook wie o Tobie. To są parametry, które wpływają na to 
jakie reklamy zostaną Ci wyświetlone.  

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Zawsze korzystaj z Managera Reklam (link -> http://bit.ly/2epCGJN) , 
nawet jeśli ustawiasz reklamę, której celem jest promocja postu.  

https://www.facebook.com/ads/preferences


10. Profil na Instagramie 

Instagram to obowiązkowy portal społecznościowy dla każdej kawiarni, 
sklepu z odzieżą, kwiaciarni i każdego biznesu, którego produkty/usługi są 
"estetyczne". Bierze się to stąd, że najważniejszą zasadą prowadzenia profilu 
na Instagramie jest wysoka jakość zamieszczanych zdjęć.  

Instagram ma też inny plus, dużo łatwiej skłonisz użytkowników do 
wejścia w interakcję z Twoją firmą, niż np. na Facebooku. Regularność 
wstawiania postów (najlepiej codziennie, ale większa ilość zdjęć np. 2-3 razy 
dziennie też nie zaszkodzi) oraz dobre hashtagi to także klucz do sukcesu na 
Instagramie. 

  

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Instagram należy do Facebooka, więc możesz prowadzić kampanie 
reklamowe na Instagramie za pomocą Managera Reklam. Pamiętaj tylko aby 
w panelu UMIEJSCOWIENIE REKLAMY „odznaczyć” Facebooka! (wbrew 
pozorom całkiem sporo firm o tym zapomina). 

 

11. Profil na YouTube 

Video to obecnie jedna z najlepszych form promocji firmy, ponieważ 
ludzie chętniej oglądają niż czytają. Video ma też inną dużą przewagę nad 
tekstem – gdy w Twoim filmiku występują prawdziwi ludzie, video nadaje 
ludzkie oblicze Twojej firmie. Zwróć też uwagę na to, że większość „virali”* jest 
w formie video. 

*viral – to jakaś treść (np. post, grafika, video), która wywołała duże 
zainteresowanie odbiorców, że zaczęli oni masowo reagować (udostępniać, 
komentować, lajkować) tę treść. 

 



 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Aby zwiększyć oglądalność swoich filmów na YouTube używaj słów 
kluczowych do opisu swoich filmów.   

 

12. Portale ogłoszeniowe 

 Reklama na portalach ogłoszeniowych to chyba najbardziej podstawowa 
forma reklamy w internecie. Najczęściej jest też całkowicie darmowa, co 
stanowi jej ogromną zaletę. Skuteczność reklamy mocno zależy od Twojej 
grupy docelowej, bo nie wszyscy klienci w poszukiwaniu potrzebnych 
produktów/usług udają się na portale ogłoszeniowe.  

Na portalach na pewno wygrywa cena, więc jeśli jesteś w stanie 
zaoferować coś taniej niż konkurencja to sprawdzaj możliwości portali. Jest 
jeszcze jedna korzyść, która sprawia, że portale ogłoszeniowe mogą być 
dobrym rozwiązaniem do reklamy firmy. Zdarza się, że takie ogłoszenie będzie 
wysoko się pozycjonowało w Google! 

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Aby użytkownicy klikali w Twoje ogłoszenie musisz się wyróżnić, zrób to 
albo dobrym nagłówkiem (np. zadaj pytanie), albo grafiką/zdjęciem, które jest 
inne niż obrazki konkurencji. 

 

 

13. Marketing szeptany 

 Czy wiesz, że około 70% konsumentów wierzy informacjom znalezionym 
w internecie? Dlatego marketing szeptany to mocne narzędzie, które może 
wesprzeć Twój biznes. Najważniejsza w marketingu szeptanym jest 
wiarygodność.  



 Aby działania marketingu szeptanego były skuteczne, opinie/teksty, które 
piszesz muszą być jak najbardziej naturalne i wiarygodne, a więc musisz pisać 
np. w odpowiednich tematach na forum. Nie wolno Ci też spamować lub pisać 
komentarzy, które oczerniają konkurencje.  

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Posty, które tylko chwalą Twój biznes nie wyglądają naturalnie, dlatego 
postaraj się, w miarę możliwości, spojrzeć obiektywnie na swoją ofertę. 

 

14. Współpraca z innymi firmami 

 Zastanów się, gdzie jeszcze Twoi klienci zaglądają? Z usług jakich firm 
korzystają? A następnie skontaktuj się z tymi firmami i zaproponuj współpracę. 

Może będziesz mógł zostawić w ich siedzibie swoje materiały reklamowe 
(ulotki, oferty lub wizytówki) a może Twój nowy współpracownik będzie po 
prostu polecał Cię swoim klientom, w zamian za prowizję?  

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 W pierwszej kolejności skontaktuj się z firmami, których oferta dobrze 
uzupełnia Twoją. Przykład: jeśli naprawiasz rowery, to szukaj współpracy ze 
sklepami rowerowymi lub sprzedającymi części do rowerów.  

 

15. Widoczność lokalna 

Odpowiednie oznakowanie miejsca, w którym znajduje się Twoja firma 
pomoże Ci przyciągnąć klientów. Postaraj się użyć takiej metody, która wyróżni 
Twój punkt, dobrym przykładem jest sieć sklepu „Żabka”, która wykorzystuje 



zielony kolor do wyróżnienia się na tle fasady budynku, ponadto Żabka korzysta 
także z mocno podświetlonego logotypu i witryny.  

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Wyjdź z biura/lokalu i sprawdź czy łatwo jest do niego trafić. Wyróżnij się, 
tak przyciągniesz wzrok przechodniów. Dobre oznakowanie nie tylko ułatwi 
klientom trafienie do Ciebie, ale sprawi, że pewna grupa odbiorców 
mieszkających lub pracujących w okolicy "opatrzy się" z Twoją firmą i jak 
będzie potrzebować Twoich produktów, to się do Ciebie zgłoszą ponieważ już 
Cię kojarzą. 
 

16. Sprzedaj więcej Up-sell i Cross-sell 

 "A może frytki do tego?". Nawet nie musiałeś odwiedzić restauracji 
MC Donald aby usłyszeć ten najpopularniejszy zwrot, który idealnie obrazuje 
tę metodę. 

 Jeśli klient zdecyduje się na zakup jednego produktu, możliwe, że 
zainteresujesz go także kolejnym produktem. W praktyce ten drugi produkt 
często jest tańszy od pierwszego i stanowi pewne uzupełnienie pierwszego 
produktu. Przykład: klient kupuje garnitur, więc zaproponuj mu do tego koszulę 
i krawat.  

 

Co radzą Artyści Reklamy? 

 Jeśli do tej pory nie stosowałeś tej metody, możesz skontaktować się 
z obecnymi klientami i zaproponować im ofertę, która mogłaby być dobrym 
uzupełnieniem tego co ostatnio kupili.  

 

 



17. Polecenia 

 Twoi klienci mają znajomych, a z pewnością część z nich ma problem, 
który mógłbyś pomóc rozwiązać. Wystarczy, że chwilę porozmawiasz ze 
swoimi klientami i poprosisz ich o podanie Ci numerów do kilku osób, które 
mogłyby być zainteresowane Twoją ofertą. Ważne jest to abyś poprosił 
o bezpośrednie namiary, ponieważ jeśli prosisz klientów o to aby polecali Cię 
swoim znajomym, ten sposób nie będzie tak skuteczny. 

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Nie proś o polecenia zanim klient nie skorzysta z Twojej oferty. 

 

18. Szkolenia  

 Uczestnictwo w szkoleniach o różnej tematyce, w tym takich o tematyce 
branżowej to także dobry sposób na promocję swojej firmy. Poznawanie ludzi 
z branży i zdobywanie kontaktów może Ci w przyszłości pomóc nawiązać stałe 
współprace, ponieważ może zdarzyć się tak, że Twój nowy kontrahent nie 
będzie wyrabiał się z pracą lub będzie chciał coś oddelegować "na zewnątrz" 
i wtedy może przypomnieć sobie o Tobie!  

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Zrób tak aby osoby, z którymi rozmawiasz dobrze Cię zapamiętały. 
Możesz to zrobić np. poprzez branie aktywnego udziału w szkoleniu - zadawaj 
merytoryczne pytania, zgłaszaj się na ochotnika itp.  

 

 

 



19. Spotkania networkingowe 

Wszelakie śniadania biznesowe, bezpłatne i płatne spotkania 
networkingowe (często połączone z krótkim szkoleniem tematycznym) 
to doskonały sposób na poznanie nowych ludzi i rozdanie wizytówek. 
Najprościej znaleźć takie spotkania na Facebooku lub dołączyć do grup 
networkingowych na Facebooku, które regularnie się spotykają.  

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Przygotuj sobie „elevator pitch”, czyli wypowiedź, która trwa maksymalnie 
30-40 sekund, a podczas której w interesujący sposób opowiesz o swojej 
działalności. Dobry elevator pitch jest krótki, intrygujący i komunikatywny (nie 
zawiera wyrażeń typowo branżowych lub trudnych do zrozumienia). 

 

20. Bądź ekspertem 

 Wizerunek eksperta pomoże Ci nie tylko w promowaniu Twojej firmy, ale 
także w sprzedaży. Klienci chętniej zapłacą trochę więcej jeśli będą mogli 
współpracować bezpośrednio z ekspertem w branży, niż z jakąś zwykłą firmą.  

 W jaki sposób kreować swój wizerunek aby w oczach klienta stać się 
ekspertem? Przede wszystkim - dziel się swoją wiedzą i doświadczeniem. 
Możesz prowadzić bloga, nagrywać video, zorganizować webinar lub 
organizować szkolenia. Dobrym pomysłem jest też przygotowanie 
poradnika/ebooka lub innego materiału, który byłby pomocny dla Twoich 
klientów a, który mógłbyś im udostępniać bezpłatnie..  

  

Co radzą Artyści Reklamy? 

 Dbaj o swój prywatny wizerunek w social media. Jeśli chcesz być 
uważany przez ludzi z branży i klientów za eksperta, Twoje social media 



powinny wyglądać profesjonalnie – zainwestuj w ładne zdjęcie profilowe 
i zdjęcie w tle, przygotuj dobry opis siebie, zobacz co znajduje się na Twojej 
tablicy i dbaj o to aby Twoje posty prywatne mogli widzieć tylko znajomi.  

 

21. Dbaj o wizerunek firmy 

Wizerunek to wszystko to co bliskie otoczenie (klienci, pracownicy, 
współpracownicy, kontrahenci itp.) myślą o Twojej firmie. Jednocześnie na 
wizerunek firmy wpływa na raz wiele czynników, np. strona internetowa, profile 
w social media, spójność materiałów graficznych itd.  

Poza wymienionymi wyżej czynnikami na wizerunek wpływa także nasze 
zachowanie, to w jaki sposób obsługujemy klientów, jak odpisujemy na maile, 
czy podczas rozmowy jesteśmy profesjonalni, uśmiechnięci, czy nieuprzejmi. 
Każdy z tych drobnych elementów wpływa na ogólny obraz tego jak nasza 
firma jest odbierana.  

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Na wizerunek wpływa także to czego nie robisz. Np. jeśli założyłeś 
fanpage na Facebooku a od roku nic tam nie zamieściłeś, to w oczach klientów 
nie wyglądasz na firmę wiarygodną.   

 

22. Gratisy, bonusy, promocje 

 Każdy lubi dostać coś gratis, kupić w promocyjnej cenie lub dostać bonus 
do podstawowego zamówienia. Czasami zamiast wydawać pieniądze na 
dodatkową reklamę, lepiej zachęcić klientów jakimś gratisem, prezentem lub 
promocją.  

Co więcej taki upominek nie musi Cię wiele kosztować, a może być 
całkowicie bezpłatny! Możesz podzielić się swoją wiedzą albo przygotować 



krótki poradnik dotyczący np. obsługi lub konserwacji Twoich produktów. 
Przykład: zajmujesz się renowacją skórzanej tapicerki – stwórz i zostawiaj 
każdemu klientowi krótki poradnik dotyczący tego jak konserwować skórzaną 
tapicerkę. Zostaw też w takim poradniku swoje dane kontaktowe i poświęć 
kawałek na krótkie opisanie oferty, a być może w przyszłości taki klient do 
Ciebie wróci lub poleci Cię komuś.  

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Nie przesadzaj z częstotliwością promocji. Po pierwsze niedobrze jest 
przyzwyczajać klientów do nieustannych promocji, a po drugie każda promocja 
wiąże się z mniejszym zarobkiem. 

 

23. Ulotka reklamowa 

Ulotka reklamowa, na której wypisane są: nazwa firmy, adres i oferta, 
to najczęściej o wiele za mało aby skutecznie namówić klienta do kupienia 
czegoś od Ciebie. Klienci nie zwracają uwagi na takie ulotki, ponieważ taka 
ulotka nie porusza problemów klienta. Dlatego najlepszym sposobem na 
zwiększenie skuteczności ulotki jest ukazanie natychmiastowej korzyści jaką 
osiągnie klient gdy tylko skorzysta z Twojej oferty. Przykład: Zadzwoń pod 
numer XXX i zarezerwuj wizytę – kupon -25% ważny do XXX. 

Większość z nas widząc studenta wciskającego wszystkim 
przechodniom ulotki, omija go szeroki łukiem, dlatego Idealne materiały 
reklamowe to takie, po które klient sięga samodzielnie.  

 

Co radzą Artyści Reklamy? 

 Ludzie dążą do tego aby: było im lepiej lub do tego aby uniknąć cierpienia, 
więc przy projektowaniu ulotki zwróć uwagę na to aby stworzyć chwytliwe 



hasło, które powinno zawierać jakąś obietnice lub ostrzeżenie. Przykład: 
Schudniesz, albo oddamy Ci pieniądze. 

 

24. Profesjonalna oferta handlowa 

Dobrze przygotowana oferta handlowa pomoże Ci w przekonaniu klienta 
do współpracy z Tobą. Oferta handlowa powinna zawierać kilka kluczowych 
elementów: wartość i korzyści z Twojej oferty, opis przebiegu współpracy, 
referencje, realizacje, cechy oferty oraz cenę. Opcjonalnie możesz dopisać kilka 
zdań „o firmie”.   

 

 Co radzą Artyści Reklamy? 

 Jeśli Twoja oferta zajmie kilka stron, nie przejmuj się tym! Jeśli 
stworzyłeś ją w czytelny sposób, to klient łatwo znajdzie informacje, które go 
interesują, a gdyby potrzebował więcej – pozostałe informacje będzie miał pod 
ręką.  

 

 

SKĄD CZERPAĆ WIĘCEJ PORAD O MARKETINGU, KTÓRY DZIAŁA? 

Więcej bezpłatnych porad znajdziesz na naszym: 

 fanpage firmowym: www.facebook.com/artyscireklamy 
 oraz blogu: www.artyscireklamy.pl/blog 

 

https://www.facebook.com/artyscireklamy/
http://artyscireklamy.pl/blog/


 

 

Poznajmy się lepiej! 

Mam na imię Patryk Janusz i jestem CEO 
agencji Artyści Reklamy Sp. z o.o. 

Tworzę "marketing, który działa" oraz interesuję 
się strategicznym podejściem do prowadzenia 
biznesu, dlatego moja firma przez cały 2017 
rok urosła aż o 241%! 

 

Jak możemy Ci pomóc? 

Tworzymy strony internetowe, których zadaniem jest pozyskanie klienta. 
Robimy kampanie marketingowe w internecie i skupiamy się na działaniach 
wizerunkowych. Działamy strategicznie i w taki sposób, aby to co przygotujemy 
i zrobimy przynosiło efekty przez długi, długi czas (nawet po zakończeniu 
naszej współpracy)  

Poniżej widzisz 4 obszary, w których najczęściej się poruszamy 

 

Daj znać jak możemy Ci pomóc? Napisz na: 

biuro@artyscireklamy.pl 

Artyści Reklamy 
czyli marketing, który działa. 



Zresztą sam zobacz co o nas mówią ;) 



Chcesz zacząć działać i pozyskiwać nowych klientów? 

Napisz do mnie maila na: biuro@artyscireklamy.pl i porozmawiajmy o tym jak 
możemy pomóc Ci w zwiększeniu rozpoznawalności i sprzedaży?  

Ten wysłany mail może zmienić Twoje spojrzenie na dotychczasowy marketing 
w firmie. Z resztą, sam/sama się przekonaj... 

biuro@artyscireklamy.pl 

 

Czy warto z nami współpracować? 

Nie wiem... ale opinie mogą pomóc Ci w podjęciu decyzji. 


