o

Kilka pytań

o

Obraz 1 - 10

o

Dźwięk 1 - 10

o

Jak długo się znamy?

o

Skąd jesteście?

o

Kto chciałby zrobić kampanie produktu
online, która generuje od kilkudziesięciu do
kilkuset tysięcy złotych?

Napisz na czacie "ja"

Bloger

o

Konsultant strategiczny

Kim jestem?

Pomagam profesjonalistom opakować ich
wiedzę w produkty online (i dobrze je
sprzedać!)

o

o

o
CZEŚĆ!

o
Produkty online własne

o

o

o

o

o

Framework warty setki tysięcy złotych

90 - 120 minut
Live
ORGANIZACJA

Propozycja
Prezenty

🎁🎁

Q&A

1

Wstęp

Który materiał najbardziej
Ci się podobał?

2

3

Mam świetny pomysł!
Ludzie to kupią!
To będzie hit!
Potem jest praca!

Dużo pracy!

Zazwyczaj wprowadzanie
produktu na rynek wygląda tak

I nagle okazuje się, że nikt tego nie chce
Albo nie rozumie
Kiedy produkt jest skończony
chcemy go wprowadzać na rynek

Ludzie wcześniej jakoś sobie radzili
Zapotrzebowanie jest dużo mniejsze
Dlatego tak ważna jest faza badań

Czym w ogóle jest kampania
wprowadzająca na rynek?

To moment, w którym przedstawiasz swoją
ofertę potencjalnym nabywcom.

To może być premiera, event na żywo
Konferencja (jak robi to Apple)

Ustalasz datę, kiedy impreza się odbędzie

To może być w formie
live'a lub szkolenia online
Nie każdego jak leci, ale takich, z
którymi chcesz spędzić ten czas

Zapraszasz ludzi z wyprzedzeniem

Tu określasz kim jest idealny klient,
rozmawialiśmy o tym w materiale nr 2

Może musisz skorzystać
z płatnego rozwiązania?
Robisz zakupy

Może potrzebujesz mocniejszy sprzęt?
Lampy?

Masz paczkę znajomych, która Ci pomoże?
Kto przygotuje przekąski?
Kto zadba o muzykę?

Obsługa techniczna
Kto Ci pomoże?
Przy szkoleniu online
To jest wydarzenie, które
przypomina imprezę

Moderator

Możesz to zrobić sam, ale jeśli szykujesz
coś większego, to potrzebujesz pomocy

Obsługa klienta
Teksty?

Copywriter

Grafiki?

Grafik

To jest moment, kiedy podajesz
ludziom link do Twojej oferty

Otwierasz drzwi i ludzie wchodzą

Planszówki
Kalambury
Dodatkowe treści
Pomysły
Sesja Q&A
Podczas kampanii
Case study z klientami
Historie

Zamknięcie zapisów
Koniec imprezy

Niektóre materiały trzeba usunąć
Sprzątanie
Inne zmieniają status na niepubliczne

Kurs online
Ebooka

Plan, kóry Ci za chwilę Ci pokażę jest
idealny jeśli chcesz wprowadzić z
przytupem na rynek

Warsztaty online czy konferencję
Napisz co masz

Można wklejać linki ;-)

Informowanie ich o pracy i postępach
Pokazywanie kulis
Jeśli obserwujesz mnie na IG, to wiesz, że
przez ostatnie tygodnie pokazywałem jak
idą pracę nad tą bezpłatną serią
materiałów

1

2

3

Tu następuje komunikacja z
potencjalnymi odbiorcami

1 przygotowanie

Przykłady
4

3 główne etapy uruchomienia

5

6

7

Publikacje

POKAZAĆ FANPAGE

Odpowiadanie na pytania

2 kampania

Mówienie o korzyściach jakie
daje nasz produkt

Praca na wysokich obrotach

Mówienie o szansach i możliwościach jakie
czekają na osoby, które dołączą do
naszego kursu.
Rozwiewanie wątpliwości

Obsługa klientów
Przegląd wyników
3 po kampanii

Wyciągnięcie wniosków
Wprowadzanie zmian
Zaplanowanie kolejnych działań

To jest prosty plan, nawet
dla osób początkujących
To co za chwilę dostaniesz, to jest prosta
lista, której możesz użyć jako drogowskazu.
Przy kolejnych kampaniach ten proces
może być nieco bardziej złożony.

Live'y

Materiały video
Webinar - Jak z sukcesem wprowadzić
produkt cyfrowy na rynek?

Podcasty

Pdf'y

To jest wersja "mini". Znacznie głębiej
zanurkujemy w temat w programie
"Liczy Się Kampania"

Tak jak np. teraz w naszej kampanii są

Streszczenia

Infografiki

Posty na IG i LI

Ale na początku nie potrzebujesz
tego, aż w takich ilościach.

Zanim przejdziesz do pierwszego etapu
(przygotowanie) należy wykonać 1 krok.
Wyznacz datę - kiedy Twój
produkt ma trafić na rynek?
To bardzo ważne, ponieważ przy
planowaniu kampanii dobrze jest zrobić
planowanie wsteczne.
Polecam wybrać termin odsunięty w czasie
o ok. 2 miesiące, żeby wszystko
przygotować i zaplanować

Ok, zaczynamy

Czy nie ma wtedy jakiegoś
ważnego meczu?

Zobacz czy dany termin z
czymś nie koliduje

Czy w okolicach dnia premiery
nie przypada jakieś święto?

Jak masz datę, to przechodzimy
do etapu nr 1

Przemycanie informacji
Możemy już wysyłać jakieś
wskazówki i porady
Mówiąc wprost: przygotowujemy naszych
odbiorców, że zbliża się premiera
Zastanów się też, dlaczego mogą nie
kupić?
Jakie mogą być powody
wewnętrzne i zewnętrzne?
Nie jestem zbyt zdyscyplinowany
Wydaje mi się, że to dla mnie za trudne
Nie wiem czy poradzę sobie
z kwestiami technicznymi
Mamy świetną grupę
Wewnętrzne
Dajemy Ci bazę podwykonawców
Jak na to odpowiesz?

Jak w LEGO
Wszystko jest pokazane krok po kroku

Celem tego etapu jest
poinformowanie, że
zbliża się premiera

Jak w IKEA
Podążaj za instrukcją i będzie dobrze

Nie mam czasu na przerabianie kursu
Nie mam pieniędzy
Mój wspólnik / mąż / żona
uważa, że to bez sensu
Lekcje są po 15-20 minut
Zapewniam Cię, że jeśli ograniczysz
przeglądanie fb, ig, YT, to będziesz miał
czas

Zewnętrze

Jeśli faktycznie nie masz
takiej kwoty, to nie kupuj

Pieniądze
Jak odpowiesz?

Powiedz jej o 30 dniowej gwarancji
Zaznaczcie w kalendarzu

Wspólnik / mąż / żona

Pokaż jemu / jej, że warto
było zainwestować

Powinny odpowiadać na zastrzeżenia
Przemycasz to w swojej komunikacji
Tak jak ja w materiale nr 2 "przemyciłem"
mapę empatii

Na podstawie obiekcji Tworzysz materiały

https://liczysiewynik.pl/wpcontent/uploads/2020/10/Mapa-empatiiwypelniona.pdf
Webinar / live / video / artykuł,
którym otworzysz zapisy
Treści wiadomości na portale
społecznościowe

Treści maili

Marta Idczak

Etap nr 1 - przygotowanie

Katarzyna Gorzędowska

Eunika Jedynak

Cel nr 2 tego etapu, to przygotowanie
wszystkich materiałów
marketingowych, jakie chcesz
wykorzystać podczas premiery.

Krzysztof Dobrowolski

Case Study - rozmowy z klientami
Anna Dąbrowska

Kamil Lizurej

Karolina Włodarczyk

Marcel Mieszkalski

Marcin Antosz

Artykuły na blog
Materiały video
Grafiki

Blog
Podcast
YT
Posty na portalach społecznościowych
Pamiętaj, to Ty widzisz wszystko
Ale Twoja publiczność zobaczy może
10-20 % z tego co publikujesz
To jest Twoje przekonanie,
że jest tego bardzo dużo
Zrób spis co, gdzie i kiedy poleci
Krok 1: Publikacja materiałów

Potem publikuj jak maszyna
Albo niech ktoś publikuje za Ciebie
Ludzie są zajęci, więc
udostępniaj treści w
różnych miejscach i
formatach

"Daj już spokój"
Jak pozwolisz, żeby ten troll mówiący:
SZALENIE WAŻNE:

"Przestań tyle publikować"
"Spamujesz jak najęty"

Zwolnisz przed
najważniejszym
momentem
to...
Etap nr 2 - kampania

Sabotujesz cały wysiłek
Cała komunikacja,
to szykowanie ludzi

To może być 7 - 10 dni

Pamiętaj, żeby zakończenia nie planować
na weekend, bo ludzie często nie zaglądają
wtedy do swoich skrzynek

Zależy jaki produkt, bo w przypadku
przedsprzedaży książki, to może być
połączone z krokiem nr 1
Zrób szkolenie online i tam zrób
premierę (tak jak to zrobię ja)
Ogłoś Z PRZYTUPEM wszędzie na raz, że
produkt jest już dostępny

Wyślij email
Ogłoś na portalach społecznościowych
Zrób naprawdę porządne zamieszanie!!!

Krok 2: Okno sprzedażowe

Publikujesz kolejne treści

W kursie LSK mamy lekcję, gdzie daję 18
pomysłów na to, co warto opublikować w
tym czasie, żeby nie pisać ciągle "kup ode
mnie, kup ode mnie".

Zazwyczaj ludzie odwlekają
na ostatnią chwilę

Ostatni dzień

Niezdecydowani zdają
sobie sprawę, że wkrótce
koniec i dołączają.
Ostatniego dnia zrób jeszcze
więcej szumu niż na starcie.

Dla klientów
Podziękowania
Dla publiczności

Usuń posty
Sprzątanie
Daj nagrania na niepubliczny

Jaki był wynik?
Jaka była konwersja?
Co poszło dobrze?
Co poszło źle?
Co usunąć?
Etap nr 3 - po kampanii
Czego nie było, a być powinno?
Do czego ludzie mieli zastrzeżenia?
Wnioski

O co pytali?
Video
Webinarze
Co poprawić w:

Grafikach
Na blogu
Na portalach społecznościowych

W kursie LSK dostajesz cały arkusz do
tego, żeby zrobić rzetelne podsumowanie

Zielone światło
CHECKLISTA!
Zaproszenie

Tylko dla Was

Mam dla Was prezenty
MAPA MYŚLI
Przechodzimy do prezentacji

Dla wszystkich zapisanych.

NA OSTATNI DZIEŃ!!!

