
 

 

 

 

 

 

 

 

Skuteczna Oferta 
Handlowa 

Sprzedawaj nawet 3x częściej! 

  



Oferta, która sprzedaje 

 Na pewno znasz te sytuacje, w której dobrze poznałeś kim jest Twój klient, 
stworzyłeś idealną grupę docelową, przygotowałeś kampanie reklamową, na którą 
wydałeś ciężko zarobione pieniądze, poświęciłeś procesowi pozyskania nowego 
klienta dużo czasu i energii, a gdy już klient do Ciebie przyszedł – nic nie kupił.  

Jak często zdarza Ci się taka sytuacja? 

Bo mi zdarzała się naprawdę często, dopóki nie uświadomiłem sobie, że w moim 
lejku sprzedażowym brakuje konkretnej, dobrze napisanej i kompletnej oferty 
handlowej, która rozwieje ostatnie wątpliwości klienta i zmaksymalizuje szanse na 
sprzedaż.  

 

Oferta handlowa - bodziec do zakupu 
 Aby klient kupił potrzebuje dobrze przygotowanej oferty handlowej, która 
pokaże mu wartość ze współpracy z Twoją firmą. Czy to oznacza, że bez oferty 
handlowej nic nie sprzedaż? Absolutnie nie! Ale z dobrą ofertą handlową sprzedaż 
więcej, łatwiej , a przede wszystkim za lepszą cenę. (chciałbyś zarabiać więcej, 
wykonując tę samą ilość pracy?  

 Kiedyś, tak jak większość przedsiębiorców, myślałem, że „mój klient nie ma 
czasu na zapoznanie się z moją ofertą”, dlatego wysyłałem oferty w formie krótkiego 
maila. Takie myślenie jest błędne, bo skoro klient skontaktował się z Tobą i jest 
zainteresowany Twoją ofertą to znaczy, że chce abyś przedstawił mu kompletną 
ofertę handlową, taką, która zawiera wszystko co może go przekonać do zakupu. 
Pamiętaj - klient skontaktował się z Tobą ponieważ chciałby coś od Ciebie kupić. Ale 
aby kupić klient potrzebuje bodźca, który go przekona. Oferta handlowa 
zdecydowanie może być takim bodźcem.  

Idealna oferta handlowa 
Idealna oferta handlowa powinna być kompletna, czyli powinna zawierać jak 

najwięcej z poniżej wymienionych elementów. Ponadto powinna być ułożona według 
pewnego logicznego schematu (czyli zgodnie z kolejnością podaną poniżej). 



Dlaczego oferta musi być "kompletna"? 

 Pisałem już o tym wcześniej - oferta musi zawierać wszystko, co klient 
potrzebuje aby podjąć decyzje o współpracy. Pamiętaj, że to w Twoim interesie leży 
dostarczenie klientowi odpowiednich informacji, bo jeśli ich nie dostanie, to Ty nie 
zarobisz. A co z takimi przypadkami, że "klient sobie doczyta w internecie", albo "jak 
będzie chciał sprawdzić opinie to poszuka na Facebooku lub w Google". Prawda jest 
taka, że klientów nawet tam nie zajrzy, dlatego nawet jeśli stworzenie kompletnej 
oferty sprawi, że Twoja oferta będzie długa, to warto to zrobić. Klient ją sobie 
przescrolluje, ale przy okazji zobaczy inne realizacje, które mu się przewiną wraz z 
ofertą, zobaczy opinie, zobaczy model współpracy i poczuje, że dbasz o niego i że 
traktujesz go poważnie.  

Dlaczego oferta musi być ułożona według "tego schematu"? 

Schemat oferty handlowej jest tak przygotowany aby wciągnąć klienta 
w proces zakupowy. Jak wchodzisz do sklepu, to sprzedawca nie atakuje Cię od razu 
ceną krzycząc "kup to! kup to!", najpierw musisz obejrzeć produkt, dotknąć, 
przymierzyć, sprawdzić... mówiąc ogólnie lepiej poznać produkt, a często też 
sytuację rynkową, czyli porównać do innych produktów. Dlatego struktura skutecznej 
oferty handlowej musi być ułożona w pewnej kolejności. 

 

 

Struktura Skutecznej Oferty Handlowej 
1. Strona tytułowa – napisz tu czego dotyczy oferta i dla kogo ją kierujesz. 

Wymień tu nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby, dla której przeznaczona jest 
oferta. To ważny element ponieważ pokażesz klientowi, że ta oferta jest 
stworzona specjalnie dla niego. Np.: „Oferta remontu łazienki w mieszkaniu 
przy ul. Górczewskiej 112/32, dla Państwa Mariusza i Joanny Koszewskich” 
brzmi o wiele lepiej niż „Oferta remontowa od firmy Rem-bud Kowalski”. 
Oczywiście wskazane jest też, aby na stronie tytułowej zamieścić nazwę swojej 
firmy oraz logo. 

 



2. Wartość Twojej usługi/produktu – opisz krótko jaki problem rozwiążesz 
w ramach współpracy, przedstaw się w szerszym kontekście i zaprezentuj swój 
produkt bądź usługę na tle sytuacji rynkowej – pokaż czym różnisz się 
od konkurencji i dlaczego Twoja oferta jest lepsza, możesz też napisać o tym 
co klienci będą czuli już po zakupie produktu lub po skorzystaniu z Twojej 
usługi. Pokaż w jaki sposób pozytywnie wpłyniesz na sytuacje Twoich klientów 
nie tylko „tu i teraz”, ale także długofalowo. W napisaniu skutecznego tekstu 
opisującego wartość Twojej oferty pomoże Ci tych kilka pytań: 

a. Jakie korzyści uzyska klient z Twojej oferty? 
b. Jakie długotrwałe rezultaty zapewnia Twoja oferta? 
c. Jakie problemy rozwiązuje? Jak klient poczuje się po skorzystaniu 

z Twojej oferty? 
d. Jakie szczegóły i zalety Twojej oferty są najważniejsze dla klientów? 
e. Czym Twoja oferta różni się od oferty konkurencji? 
f. Czy klient osiągnie jakieś dodatkowe korzyści ze współpracy z Twoją 

firmą?  

 

3. Jak przebiega współpraca z Tobą? – boimy się tego, czego nie znamy lub nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć, więc jeśli współpraca z Tobą jest dzielona 
na pewne etapy to powinieneś opisać każdy z nich. Klientom dużo łatwiej jest 
zdecydować się na współpracę z Tobą jeśli będą znali każdy kolejny krok 
współpracy. Nawet jeśli kolejne kroki wydają się oczywiste, zawsze warto 
je opisać. Ten krok jest też szczególnie ważny jeśli sprzedajesz drogie produkty 
lub wymagające jednorazowych dużych nakładów finansowych.  

 

4. Realizacje – pochwal się tym, co już zrobiłeś. To miejsce na wklejenie Twoich 
realizacji, dokonań lub innych efektów Twojej pracy. Śmiało wklejaj zdjęcia lub 
inne materiały pokazujące Twoje realizacje.  

 

5. Referencje, opinie, recenzje – jeśli tylko posiadasz jakieś referencje, recenzje 
lub inne opinie od klientów o Twojej firmie, to koniecznie powinieneś zamieścić 
je w swojej ofercie handlowej. Twój potencjalny klient dużo chętniej Ci zaufa, 



jak zobaczy, że Twoi poprzedni klienci, wysoko oceniają Twoja firmę. Jeśli Twoi 
poprzedni klienci się zgodzą, to możesz udostępnić także ich numery telefonów 
lub maile, które Twój nowy klient będzie mógł wykorzystać aby sprawdzić 
wiarygodność tych opinii. To także bardzo dobre rozwiązanie, bo pokazujesz, 
że nie obawiasz się weryfikacji.  

 

6. Cechy oferty –  Przed ceną, a najlepiej na tej samej stronie co cena, przedstaw 
najważniejsze cechy-korzyści Twojej oferty. Dużo łatwiej sprzedaż cenę jeśli 
przed ceną wypunktujesz najważniejsze cechy i korzyści płynące z Twojej 
oferty handlowej. Powinno ich być możliwie dużo, ułóż je od najważniejszych 
do tych najmniej istotnych.   

 

7. Cena – cena to ważna, ale nie najważniejsza rzecz w całej ofercie. Wielu 
przedsiębiorców uważa, że jest to kluczowy czynnik wyboru pomiędzy nimi 
a firmą konkurencyjną, ja natomiast uważam, że takie myślenie nie jest 
do końca prawidłowe. Traktuj cenę, jako cechę produktu – jesteś w stanie 
sprzedać klientowi swoją cenę bez dodatkowych rabatów, upustów lub ekstra 
obniżek i promocji, o ile spełnisz 3 podstawowe warunku. Jakie? Sprawdź ten 
prosty przykład – zauważ, że kiedy wchodzisz do piekarni i kupujesz chleb to 
nie targujesz się przy kasie aby obniżono jego cenę o 20%. Kupujesz chleb 
ponieważ jesteś głodny i marzy Ci się pyszna kanapka na świeżym pieczywie, a 
także dlatego, że stać Cię na ten zakup. Tak samo ma Twój klient, który kupi 
Twoją ofertę, jeśli Twoja wydarzą się łącznie te 3 warunki: 

a. Twój produkt/usługa spełnia potrzebę klienta – kupuje chleb kiedy jest 
głodny 

b. Dobrze opiszesz pkt. 2 oferty (wartość Twojej usługi/produktu), a także 
punkty 3-6, które dodatkowo wzmocnią Twoją ofertę handlową. – 
pokażesz mu wizję smacznej i świeżej kanapki 

c. Klienta będzie stać aby zapłacić Twoją cenę – zaproponujesz 
akceptowalną cenę. Zwróć jednak uwagę na to, że nawet najlepsza oferta 
nic nie zdziała, jeśli trafiłeś do niewłaściwego typu klienta. Nie kupi 
nowego Mercedesa, nawet po największych upustach, osoba, która 
zarabia poniżej jakiegoś progu.  



Jeśli zależy Ci na szybszej sprzedaży możesz trochę wpłynąć na decyzje 
klienta i zawrzeć w ofercie handlowej 2 ceny. Pierwsza – trochę niższa (u mnie 
jest to cena o ok. 10-15% niższa od ceny regularnej) będzie premiowała osoby 
zdecydowane, które szybciej podejmują decyzje, takie, które w ciągu jakiegoś 
określonego czasu od otrzymania oferty handlowej kupią od Ciebie. Druga jest 
już ceną regularną.   

 

8. O firmie – Dlaczego dopiero na samym końcu wklejasz opis o swojej firmie? Bo 
oferta handlowa jest dla Twojego klienta, a nie dla Ciebie, dlatego najpierw 
powinieneś skupić się na pokazaniu jak rozwiążesz jego problem i co klient 
zyska poprzez współpracę z Tobą, a dopiero potem możesz opisywać swój 
biznes. Zauważ też, że jeśli zawarłeś w ofercie pkt. 3, 4 i 5, to klient już Cię 
trochę poznał, więc dużo lepiej przyswoi informacje o tym jak długo prowadzisz 
firmę, że masz ogrom doświadczenia, setki certyfikatów, wykwalifikowaną 
kadrę itd. Co robić aby nie pisać frazesów w tym miejscu? Podaj i pokaż 
dokładne dane o swojej firmie, np. "w 2016 zrealizowaliśmy 352 projektów, dla 
76 klientów".  

 

9. Kontakt – punkt obowiązkowy! Zostaw dane kontaktowe do siebie, wystarczy 
jeden mail i jeden numer telefonu. Możesz tu także dopisać stronę internetową 
i swoje social media. 

 

Czy moja oferta nie jest za długa? 

Nawet jeśli, w efekcie, Twoja oferta handlowa będzie miała kilka lub kilkanaście 
stron to nie przejmuj się tym – przecież klient nie musi od razu czytać wszystkich -  
wystarczy, że przeczyta te informacje, które dla niego w tej chwili będą 
najistotniejsze. Jednak gdy podajesz także pozostałe informacje, klient zawsze może 
do nich wrócić, wysłanie kompletnej oferty handlowej szczególnie dobrze sprawdza 
się wtedy, kiedy klient będzie porównywał Twoją ofertę z konkurencją.  

 

 



Jak wygląda oferta handlowa Artystów Reklamy? 
 Na kolejnych stronach ją zobaczysz ;) To oferta sprzedaży stron internetowych, 
mamy też kilka innych dedykowanych pod inne nasze usługi.  

 Zachęcam do przeczytania naszej oferty od początku do końca, dzięki temu 
zobaczysz w jaki sposób prowadzimy klienta w całym procesie. 

  



 

 

Strona internetowa 
Od tego należy zacząć pozyskiwanie klientów z internetu.  

 

  



Strona internetowa, która jest nakierowana 
na pozyskiwanie klientów 

 Klient na Twojej stronie internetowej zachowuje się tak jak na spotkaniu handlowym, dlatego Twoja 
strona powinna być opowiadaniem o firmie i o korzyściach jakie klient odniesie przez współpracę z Tobą. 
Ważnych jest wiele czynników, od ułożenia treści, przez ogólną estetyką i funkcjonalność aż po możliwości 
kontaktu z firmą. Ważnym elementem jest także interakcja z klientem, którą ułatwia np. live chat, klient 
w każdej chwili ma możliwość szybkiego kontaktu z Twoją firmą, a Ty dostajesz powiadomienie 
na smartfonie, że klient próbuje się z Tobą skontaktować. 

 Strona internetowa to Twój handlowiec, który może bardzo dobrze komunikować  i sprzedawać 
Twoją ofertę. Dlatego tworzymy strony internetowe, które są przygotowane do skutecznego pozyskiwania 
klientów z internetu.   

Jak przebiega współpraca? 

Krok 1: Przygotowanie projektu strony 
Zanim zaczniemy działać, rozmawiamy z Tobą w sprawie 
podstawowych kwestii wizualnych oraz na temat Twoich 
celów marketingowych.  

Następnie sprawdzamy Twoją konkurencję (chcemy aby 
Twoja strona się wyróżniała  - klienci to doceniają) 
i dobieramy odpowiednie słowa kluczowe. 

Następnie przygotowujemy projekt strony, zgodnie z 
naszymi ustaleniami lub całkowicie według naszego 
pomysłu (wybór należy do Ciebie). 

 

Projekt strony może wydawać Ci się "niekompletny", 
dlatego, że to tylko struktura, której zadaniem jest 
zaprezentowanie Ci w jaki sposób będą rozmieszczone 
poszczególne elementy na stronie.  

Cała zawartość (zdjęcia/tekst/ikony itp.) są tylko 
przykładowe i w kroku 3 zostaną podmienione na 
te właściwe. 

Tak przygotowany projekt wysyłamy do Ciebie.  



Krok 2: Wdrożenie poprawek 
Kiedy otrzymasz od nas projekt strony możesz zgłaszać poprawki. Poprawki wdrażamy zgodnie 
z kolejnością otrzymanych zgłoszeń od wszystkich naszych klientów. Większość poprawek wprowadzimy 
w ciągu 24 godzin, a jeśli któreś poprawki mogą zająć nam więcej czasu to poinformujemy Cię o tym!  

Krok 3: Zamieszczenie tekstów i zdjęć 
 

Po wprowadzeniu poprawek przyszedł czas na 
uzupełnienie strony o docelową zawartość.  

W trakcie tego etapu może odezwać się do Ciebie 
nasz copywriter z kilkoma prostymi pytaniami, które 
pomogą nam przygotować całą zawartość 
tekstową. Kiedy tylko otrzymamy odpowiedzi od 
Ciebie przygotujemy teksty i zamieścimy na stronie.  

Zdjęcia, które pojawią się na stronie pochodzą tylko 
z legalnych źródeł. 

 

 

Krok 4: Optymalizacja strony i SEO 
W ramach tego etapu zadbamy m.in. o: 

 słowa kluczowe w tekstach 
 odpowiednie nagłówki 
 meta opisy 
 cache plików strony 
 ustawimy bezpośrednie odnośniki 

 opisanie zdjęć (nie jest to widoczne na 
stronie, a pozwala pozyskać ruch z Google 
Grafika) 

 skrócenie czasu potrzebnego na pełne 
wczytanie się strony 

 

Krok 5: Zakończenie zlecenia 
Sprawdzamy poprawne działanie wszystkich elementów na stronie, a po zakończeniu zlecenia jesteś objęty 
roczną bezpłatną pomocą techniczną!   

 

  



Tym się chwalimy - nasze realizacje:

http://turzynskiphotography.pl/ 

 branża: fotografia ślubna, fotografia biznesowa 
 minimalistyczna struktura strony, projekt według naszej koncepcji 

www.jmg.info.pl 

 branża: kontrole i przeglądy budowlane, sanitarne, itp. 
 przejrzysta struktura strony, według naszej koncepcji 
 po uruchomieniu strony przygotowaliśmy reklamę AdWords, dzięki której w tydzień po 

uruchomieniu klient pozyskał zlecenie na 2000 zł, a w grudniu na ponad 10 000 zł. 
(oczywiście przedstawiłem tylko kilka ze zleceń jakie zostały pozyskane przez AdWords) 

 przygotowaliśmy też projekt logo 

www.holidayapartmentskrakow.com.pl 

 branża: wynajem apartamentu na nocleg w Krakowie 
 3 wersje językowe (polska, angielska i niemiecka) 
 projekt strony według naszej koncepcji 

www.parkingokecie12.pl 

 branża: wynajem parkingu osobom wylatującym z Lotniska Chopina 
 projekt strony według naszej koncepcji 

www.pazzaidea.pl 

 branża: współpraca handlowa miedzy Polską a Włochami 
 projekt strony według naszej koncepcji 
 2 wersje językowe 

www.profsat.pl 

 branża: instalacje teletechniczne 
 projekt strony według koncepcji klienta 

www.thomascollection.pl 

 branża: modowa, sklepy z elegancką galanterią skórzaną 
 projekt strony według naszej koncepcji 
 2 wersje językowe 
 elegancka strona oddająca filozofię firmy 

www.bizprojekt.eu 

 branża: biuro rachunkowe 
 projekt strony według naszej koncepcji 

http://turzynskiphotography.pl/
http://jmg.info.pl/
http://holidayapartmentskrakow.com.pl/
http://parkingokecie12.pl/
http://pazzaidea.pl/
http://profsat.pl/
http://thomascollection.pl/
http://bizprojekt.eu/
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Nasi klienci chyba nas lubią! 

 

Mam jeszcze pisemne referencje, ale wstawienie ich do oferty wydłużyłoby ją o kolejnych kilka stron. 
(ale jeśli chcesz je zobaczyć - napisz, a chętnie je udostępnię!)   
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Strona www - Wizytówka 

 

Ta usługa zawiera także: 

 Instalacje systemu CMS (Wordpress) 
 Dodanie mediów społecznościowych 
 Uruchomienie formularza kontaktowego 
 Mapkę dojazdu do firmy 

Dla kogo? 

Ta opcja jest idealna dla osób, które potrzebują strony internetowej do celów wizerunkowych. Taka 
strona internetowa wygląda estetycznie i profesjonalnie prezentuje Twój biznes. W podstawowym 
zakresie wspiera także sprzedaż.  

Jeśli Twoja strona ma spełniać funkcje wizerunkowe, bo większość klientów pozyskujesz w inny 
sposób to profesjonalna strona internetowa jest właśnie dla Ciebie. 

Standardowa forma współpracy: zaliczka 50% -> realizacja kroków 1-5 -> płatność końcowa 50%  

Czas realizacji: około dwóch tygodni 

Cena: XXXXX zł/netto 

Cena PROMOCYJNA: YYYYY zł/netto 

Cena promocyjna obowiązuje do dnia XX.XX.XXXX,  
po tym dniu cena promocyjna przestaje obowiązywać. 
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Pakiet prezentów od Artystów Reklamy 

Ebook "Stawiam na BIZNES" 

Chętnie wspieram firmy w ich rozwoju, dlatego przygotowaliśmy 
specjalny prezent - ebook "Stawiam na BIZNES!", który ułatwi Wam 
prowadzenie fanpage, bloga, a także ogólnie pomoże w rozwoju 
biznesu. Wiedza tam zawarta pozwoliła nam podwoić zyski, więc 
polecamy. 

W środku znajdziesz sporo informacji o tym: 

 jak dobrze promować się w internecie 
 około 50 pomysłów na wpisy blogowe 
 jak stworzyć grupę docelową (AVATAR KLIENTA) 
 jak prowadzić fanpage firmowy na Facebooku 
 jak prowadzić profil firmowy na Instagramie 
 i wiele, wiele innych! 

Wartość prezentu: 97 zł 

 

Zniżka (do -43%) na usługi graficzne  

Zaprojektowanie logotypu firmowego 
Cena regularna: 350 zł 

Cena promocyjna: 200 zł 

Zaprojektowanie zwykłych ulotek  
Cena regularna: 400 zł 

Cena promocyjna: 250 zł 

Zaprojektowanie ulotek, które 
pomagają pozyskać klienta 

Cena regularna: 600 zł 

Cena promocyjna: 400 zł 
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Kim są Artyści Reklamy? 

 Jesteśmy agencją marketingową. Działamy na wszystkich polach funkcjonowania biznesu 
w sieci, wyznajemy zasadę tworzenia "marketingu, który DZIAŁA". Każdego dnia pomagamy naszym 
klientom w sprawnym prowadzeniu biznesu w internecie.  

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą: 

Na naszym fanpage @artyscireklamy Na naszym blogu firmowym 

  

i tworzymy ebooki, kursy i szkolenia dla przedsiębiorców,  
które pomagają zwiększać zyski firm. 

 

Zapraszam do kontaktu 

biuro@artyscireklamy.pl, tel. 503 923 710 

www.artyscireklamy.pl  

https://www.facebook.com/artyscireklamy/
http://artyscireklamy.pl/blog/
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Szablon Skutecznej Oferty Handlowej 

Prezenty?  
 W naszej Skutecznej Ofercie Handlowej na pewno zwróciłeś uwagę na 
Pakiet prezentów od Artystów Reklamy. To nasz sposób a to aby jeszcze 
bardziej się wyróżnić na rynku (wg. naszych badań, ok. 95% firm z naszej 
bezpośredniej konkurencji nie udostępnia swoim klientom tyle kursów i szkoleń 
marketingowych). Jeśli masz opcje podarowania klientowi coś "ekstra", warto 
to zrobić.  

No to działamy! 
 Chcę maksymalnie ułatwić Ci proces tworzenia Twojej oferty handlowej, 
dlatego krok po kroku rozpisałem co powinno się znaleźć w konkretnych 
miejscach Twojej oferty. 

 tą kropką wyszczególniłem elementy, które muszą się znaleźć w ofercie 
o tą kropką zaznaczyłem elementy opcjonalne 

 

Strona tytułowa 

 Zdjęcie produktu/usługi, którego dotyczy oferta 
 Tytuł, czyli nazwę przedmiotu, który oferujesz 
 Zostaw tu trochę pustego pola, w które za każdym razem wpiszesz imię 

i nazwisko lub nazwę firmy, którego będzie dotyczyła oferta 
o Zamieść tutaj logo firmy, możesz też zamieścić podstawowe dane 

kontaktowe  
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Wartość Twojej usługi/produktu 

 Przedstaw w kilku zdaniach sytuację rynkową 
 Wyjaśnij klientowi czym różnisz się od konkurencji i co ma Twoja oferta, 

czego nie ma Twoja konkurencja 
 Skup się na tym jaki problem rozwiązuje Twój produkt? 
o Fajnie zadziała napisanie, krótkiej historii, która pomoże klientowi 

zrozumieć w jaki sposób Twoja oferta wpłynie na niego 

 

Jak przebiega współpraca z Tobą? 

 Pokaż klientowi kolejne kroki ze współpracy  
 Przedstaw to w możliwie najprostszej formie. Możesz to zrobić w formie 

graficznej np. ikonek, a jeśli nie masz takiej możliwości napisz: krok 1 - 
robimy to, krok 2 - robimy to, itd.  

 Warto dokładnie tłumaczyć przebieg współpracy oraz przedstawiać 
klientowi korzyść z konkretnego podjętego przez Ciebie działania, np. 
w kroku 4 robimy optymalizację SEO, dzięki czemu Twoja strona będzie 
wyżej w Google. 

 

Realizacje 

 Pochwal się projektami/zleceniami, które zrobiłeś 
o Jeśli możesz pokazać efekt "przed" i "po" to zrób to 
o Możesz krótko opisać każdą swoją realizację, w ten sposób pokażesz 

klientowi jak przebiegała cała współpraca, a także będziesz mógł 
zaprezentować dodatkowe korzyści jakie osiągnął dzięki współpracy 
z Tobą. (w naszej ofercie klienci notowali wyższą sprzedaż dzięki 
stworzonym przez nas stronom internetowym) 
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Referencje, opinie, recenzje 

 Wklejaj referencje dotyczące współpracy z Tobą, jeśli masz opinie na 
Facebooku, Google lub w innym miejscu, np. dostałeś mailem informacje 
o tym, że klient jest zadowolony - wklej treść maila (za zgodą tego klienta 
- sprawdzałem, klienci niemal zawsze się zgadzają) 

 Jeśli jest taka możliwość używaj referencji, które dotyczą tego segmentu 
oferty, który promujesz w Skutecznej Ofercie Handlowej. Jeśli nie masz 
takiej możliwości, staraj sie używać tych referencji, które są najdłuższe 
(ponieważ, zazwyczaj najdłuższe referencje działają najlepiej na Twoją 
korzyść)  

 

Cechy oferty 

 Przedstaw cechy oferty tak przejrzyście jak to możliwe, a najlepiej 
poprzez wypunktowanie 

 Unikaj branżowego żargonu, a jeśli musisz z niego korzystać to tłumacz 
jego znaczenie 

o Przedstaw czas realizacji (o ile takowy występuje) 
o Przedstaw formę współpracy (np. umowa) 

 

Cena 

 Prezentuj cenę zawsze na tej stronie oferty co cechy produktu (klient 
musi widzieć jak dużo rzeczy otrzymuje w ramach jednej ceny) 

o Jeśli zależy Ci na szybkich spieniężeniu oferty - daj klientowi rabat pod 
warunkiem, że zapłaci z góry. 

o Warto stosować rabat ograniczony czasowo. Działa to tak, że podajesz 
w ofercie dwie ceny: cenę promocyjną, która jest ważna do dnia XXX 
oraz cenę normalną, która jest ważna po tym dniu.  

o możesz tutaj dodać także promocje na swoje inne produkty i usługi, 
w ten sposób masz szansę zarobić więcej z tego samego klienta 
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O firmie 

 W 2-3 zdaniach napisz o swojej firmie 
 UNIKAJ frazesów w stylu "cechuje nas profesjonalizm, rzetelność 

i najniższe ceny".  
 Staraj się wyróżnić 
 Zamieść swoje zdjęcie lub zdjęcie swoje i pracowników 
o Jeśli masz jakieś szczególne osiągnięcia - pochwal się nimi  

 

Kontakt 

 zamieść dane kontaktowe: telefon, mail, stronę internetową, jeśli chcesz 
to również linki do social media 

o jeśli dajesz możliwość kontaktu z kilkoma osobami w sprawie tej oferty, 
to opisz za co odpowiedzialna jest ta osoba. Np. osoba A - współpraca z 
klientami zagranicznymi, osoba B - współpraca z klientami krajowymi 

 

 

To wszystko! 
Dziękuję za zakupienie tego materiału, więcej przydatnych informacji 
o skutecznym marketingu znajdziesz tu: 

- fanpage - www.facebook.com/artyscireklamy 

- instagram - www.instagram.com/artyscireklamy 

- blog firmowy - artyscireklamy.pl/blog 

  

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