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Poznaj swojego klienta - stwórz Avatar 
 

 Avatar klienta to nic innego jak wzięcie pod lupę Twoich klientów lub potencjalnych 

klientów oraz dokładna ich analiza. Avatar sprawi, że spojrzysz na swoich klientów przez 

pryzmat różnych okoliczności, takich jak: 

 Demografia 
 Życie prywatne/rodzina 
 Życie zawodowe 
 Cele i przeszkody w ich realizacji, problemy 

klienta 
 Preferencje zakupowe 
 Zainteresowania 

 

 

 

 

 

 Zastanów się o ile skuteczniej mógłbyś sprzedawać jeśli znałbyś większość (o ile nie 

wszystkie!) obiekcje swoich klientów? Albo o ile skuteczniej mógłbyś prowadzić swoje 

fanpage firmowe, gdybyś wiedział, że Twoi klienci lepiej reagują na treści A niż na treści B? 

Avatar klienta pomoże Ci lepiej poznać Twoich klientów, postawisz się w "ich skórze", 

zrozumiesz ich lepiej, a więc będziesz lepiej sprzedawał.  

 

Kim jest Twój klient? 
 Dokładne poznanie klienta to podstawa do stworzenia skutecznej strategii 

reklamowej w internecie. Dlatego warto poświęcić trochę czasu na precyzyjne opisanie 

wszystkich cech swojego klienta. Wiedząc kim jest twój potencjalny klient (czym się zajmuje, 

pod wpływem jakich bodźców podejmuje decyzje zakupowe itp.) możesz zaoszczędzić wiele 
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czasu oraz środków. Dużo łatwiej będzie Ci też dotrzeć dokładnie do tych osób, które 

wybiorą Twoją ofertę! 

 W tym celu musisz odpowiedzieć sobie na kilkadziesiąt pytań, ale najpierw 

powinieneś przyswoić sobie pewną zasadę, a mianowicie: Myśl jak klient – skup się na jego 

wartościach, jego potrzebach, jego możliwościach, jego sytuacji, jego otoczeniu, jego 

motywacji, jego zainteresowaniach, jego sposobie myślenia itd.  

 Pamiętaj też, że odbiorcami twoich produktów są (zazwyczaj) osoby spoza Twojej 

branży, nieposiadające specjalistycznej wiedzy technicznej, a tym bardziej nieznające 

skomplikowanej terminologii. Dlatego przy tworzeniu Avatara staraj się posługiwać językiem, 

którego używa Twój klient! Wypełniaj Avatara, tak jakbyś na chwilę stał się swoim klientem.  

 

Twój pierwszy Avatar 
 Teraz możemy przejść do tworzenia Avatara. Poniżej tego akapitu znajdziesz wiele 

pytań z różnych obszarów życia Twojego klienta. Im więcej odpowiedzi udzielisz, tym 

precyzyjniej określisz grupę swoich odbiorców, a im dokładniejszy i pełniejszy będzie obraz 

Twojego Klienta, tym lepsze osiągniesz efekty marketingowe i sprzedażowe. Niektóre 

pytania mogą się w pewnym stopniu pokrywać 

ze sobą, ale również na te staraj się 

odpowiedzieć. Możesz przygotować wiele 

Avatarów - szczególnie jeśli Twoja oferta jest 

szeroka i docierasz do różnych grup osób. 

 Na końcu ebooka znajdziesz stronę 

podpisaną jako "Avatar Klienta", wydrukuj ją 

i na niej odpowiadaj na poniższe pytania. Jak 

uzupełnisz całość, powieś ją w miejscu, 

w którym pracujesz. Ciągły kontakt z Avaterem 

sprawi, że nie zapomnisz o tym kto jest 

najważniejszy w Twoim biznesie - klient. 
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Tworzymy Avatara! - Lista pytań 
1. DEMOGRAFIA I NAJBLIŻSZE OTOCZENIE 

a. Jakiej płci jest twój klient? 
b. W jakim jest wieku? 
c. Gdzie mieszka? (w jakim rejonie kraju? w mieście czy na wsi? w domu czy 

mieszkaniu?) 
d. Czy twój klient jest w związku? 
e. Czy jest w związku małżeńskim? 
f. Czy ma dzieci? 
g. Czy mieszka sam? Z rodzicami? Z żoną i dziećmi? 
h. Jakie ma wykształcenie? (poziom i np. kierunek studiów) 
i. Z jakimi problemami może zmagać się w codziennym życiu? 

 

2. ŻYCIE ZAWODOWE 
a. Kim z zawodu jest twój klient? 
b. Na jakiej pozycji w firmie pracuje (jeśli posiada własną działalność to czym się 

zajmuje)? 
c. Czy ma pracowników (i czy jest dla kogoś przełożonym)? 
d. Jakie umiejętności i wiedzę wykorzystuje? 
e. Jakie narzędzia wykorzystuje w swojej pracy, jakie są mu koniecznie 

potrzebne? 
f. W jaki sposób pozyskuje swoich klientów i czy w ogóle jest odpowiedzialny za 

sprzedaż? 
g. Kto jest jego szefem (jeśli posiada szefa)? 
h. Jakie decyzje musi podejmować w pracy? 
i. Jak wygląda jego typowy dzień pracy? 
j. W jakiej branży pracuje? 
k. Jak duża jest firma w której pracuje (lub którą prowadzi) Twój klient? 
l. Czy działalność tej firmy jest lokalna, krajowa czy międzynarodowa? 
m. Z jakimi problemami mierzy się Twój klient obecnie w swojej pracy? (czy jest 

jakiś problem dotyczący konkretnej branży lub stanowiska?) 

 

3. CELE I PROBLEMY KLIENTA 
a. Przed jakim wyzwaniem stoi obecnie Twój klient – w życiu zawodowym/ 

prywatnym ? 
b. Jaki problem w życiu Twojego klienta jest dla niego najbardziej dotkliwy? 
c. W jaki sposób rozwiązywał go do tej pory? 
d. Jakie metody rozwiązania tego problemu już sprawdzał? 
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e. Jaki jest obecnie najważniejszy cel w życiu Twojego klienta? (także jakie są 
jego cele i plany na ten rok?) 

f. Co stoi mu na przeszkodzie w jego osiągnięciu? 
g. Ile kosztowały go dotychczasowe próby jego zrealizowania? 
h. Jak Twój produkt (usługa) może mu pomóc w rozwiązaniu problemu/ 

osiągnięciu celu? 

 

4. PREFERENCJE ZAKUPOWE 
a. Czy Twój klient jest zaangażowanym nabywcą (czy lubi dużo wiedzieć o 

produktach, które kupuje? Czy długo się zastanawia? Czy często zmienia 
zdanie przed dokonaniem zakupu? Czy jest przywiązanych do konkretnych 
marek?) 

b. Czy Twój klient często robi zakupy przez internet? 
c. W jaki sposób komunikuje się z markami i dostawcami? (mail, Facebook itp.) 
d. Jakich zakupów dokonuje najczęściej?  
e. Dlaczego kupił lub dlaczego JESZCZE nie kupił Twojego produktu? 

 

5. ZAINTERESOWANIA 
a. Jakie hobby ma Twój klient? / Co robi w wolnym czasie? 
b. Czy często imprezuje/ podróżuje/ zwiedza/ ‘bywa na mieście’? 
c. Kogo lubi na Facebooku czy LinkedIn (z jakimi stronami jest powiązany)? 
d. W jakich organizacjach i grupach się udziela? 
e. Skąd czerpie wiedzę/ jak się uczy i szkoli? 

 

 

  



str. 6 
 

Jak wykorzystać Avatara? Komunikacja i klient 
 Kiedy masz już gotowego Avatara, możesz zacząć analizować w jaki sposób tworzyć 

komunikacje z odbiorcami. Wiesz już, co interesuje Twoich klientów, a z czym mogą mieć 

problemy, jaka jest ich sytuacja prywatna i zawodowa oraz jakie czynniki wpływają na 

dokonanie zakupu. Dlatego zanim przygotujesz kolejny post na Facebooka, udostępnisz 

treść, nagrasz video lub napiszesz wpis na blogu, spójrz na Avatara i odpowiedz sobie na 

pytania:  

 jakiego obszaru dotyka mój komunikat?  
 czy mój komunikat w jakiś sposób pomoże odbiorcy? 
 czy to co mam do przekazania zaciekawi odbiorcę? 
 dlaczego odbiorca miałby poświęcić czas mojemu komunikatowi? 

 Nawet najbardziej dopracowany komunikat reklamowy nie odniesie oczekiwanego 

skutku jeśli odbiorcy nie będą na niego reagowali, dlatego powyższe pytania pomogą Ci 

w tworzeniu takiego komunikatu, który zaangażuje odbiorców.  

 

Czas działać! 
 Wydrukuj sobie kolejne 2 strony, a następnie odpowiadaj na kolejne pytania. Zdaję 

sobie sprawę, że nie zawsze będziesz w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, ale 

postaraj sie odpowiedzieć na jak największą ich ilość. 
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Kontakt: 

biuro@artyscireklamy.pl 

www.artyscireklamy.pl 
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