Co to jest w ogóle marketing?
MARKETING JEST zaskakująco trudny do zdefiniowania. Badania części, projektowanie części, sprzedaż
części - u podstaw marketingu leży każde działanie, które ułatwia sprzedaż Twojego produktu. Mówimy
o generowaniu potencjalnych klientów, wyświetlaniu reklam telewizyjnych, korzystaniu z
oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami lub pisaniu bloga: wszystko to należy do zakresu
marketingu. Prawdopodobnie słyszałeś, że ludzie używają terminów marketing, reklama i branding
zamiennie. Ale jeśli chcesz, aby marketing pomógł zwiększyć sprzedaż, musisz najpierw zrozumieć
różnice.
MARKETING
Zacznijmy od marketingu, ponieważ jest to parasol, pod którym żyją wszystkie inne praktyki. Obejmuje
branding, komunikację, obecność w Internecie, treści, media społecznościowe, PR, reklamę, badania
... to ty to nazywasz, żyje pod szerszym zasięgiem marketingu.
BRANDING
Branding odnosi się do elementów wizualnych firmy, ale na tym się nie kończy. Branding odnosi się do
konkretnych elementów, od logo po teorię kolorów i tego, w jaki sposób logo jest używane na różnych
materiałach marketingowych, co jest tylko wymyślną nazwą dla stron internetowych, wizytówek i
papieru firmowego. Ale twoja marka jest szersza niż twoje logo - chodzi o to, jak twoja firma sprawia,
że ludzie się czują. Poczucie, które wywołujesz, leży u podstaw Twojej marki. To może przełożyć się na
muzykę w twoich sklepach, krzesła, które wybierzesz do sal konferencyjnych, lub na to, co noszą
kierownicy. Jeśli jesteś inżynierem lub badaczem, pomysł poświęcenia znacznej ilości energii mentalnej
logo lub wyborowi muzyki może wydawać się banane. Ale marka jest jedną z najważniejszych części
rozwoju i ożywienia Twojej firmy. Chodzi przede wszystkim o to, jakie emocje chcesz poczuć, gdy ktoś
wejdzie w kontakt - co jest niezwykle ważne dla startupu, który nie zrobił jeszcze żadnego wrażenia.
Niektórzy twierdzą, że to tylko logo… powiedz to Nike.
Co zrobiłbym z dodatkowymi 10 000 $ na marketing:
„Gdybym był nową firmą zajmującą się stylem życia, wydałbym ją na budowanie marki. Mając silną
kreatywność z naprawdę wyraźnym punktem widzenia, który jest ponadczasowy i wyróżnia się, i że
czujesz, że odzwierciedlasz to, kim jesteś jako firma, zapewnia ogromny sukces złotówka. Będziesz
długo mieszkał ze swoim logo. ”AMANDA HESSER, założycielka Food52
PR
„Zdobycie reputacji zajmuje 20 lat, a zrujnowanie jej zajmuje pięć minut. Jeśli się nad tym zastanowisz,
zrobisz wszystko inaczej”. WARREN BUFFETT
PR lub public relations polega na wprowadzeniu Twojej marki do prasy - kategorii obejmującej gazety,
czasopisma i telewizję, a także stale rosnący wszechświat mediów internetowych. Zrobione dobrze, PR
może być niesamowicie potężny. Zapytaj współzałożyciela Warby Parker, Neila Blumenthala. W ciągu
48 godzin od dubbingowania przez GQ firmy „Netflix okularów” w 2010 r. Strona została tak zalana
zamówieniami na okulary za 95 dolarów , że Blumenthal tymczasowo zawiesił program przymierzania
w domu. To nie był ich jedyny problem. Firma uruchomiła witrynę tak szybko, że nie zawierała
wyprzedanego wskaźnika - więc klienci składali zamówienia długo po wyczerpaniu zapasów. Zła
wiadomość: lista oczekujących liczyła 20 000 osób. Dobra wiadomość: firma osiągnęła cel sprzedaży w
pierwszym roku w trzy tygodnie. To jest siła twojego imienia w prasie. Chociaż PR może pomóc Ci w
pozyskaniu godnych pozazdroszczenia problemów, takich jak te, nie działa on dla wszystkich i musi być

wykonany sprawnie. Nie wszystkie „trafienia” mediów są sobie równe. PR jest tylko jednym z narzędzi
marketingowych, a aby być skutecznym, musisz mieć świetną obecność w Internecie i stać na jego
poparcie.
REKLAMA
Podobnie jak PR, reklama jest marketingiem wychodzącym - wypychasz swój przekaz. Ale tym razem
nie filtrujesz tego przez reportera. Dzięki cudownemu światu cyfrowemu istnieją nieograniczone nowe
możliwości wykorzystania tej przestrzeni, które są niezwykle opłacalne - od tradycyjnych reklam
medialnych, takich jak billboardy i telewizja, po Google AdWords i najnowsze reklamy w mediach
społecznościowych. Podobnie jak PR, ważne jest, aby wybierać miejsca docelowe reklamy, które
angażują Twój rynek docelowy. W szczególności reklama internetowa może być niezwykle
szczegółowa, pozwalając skupić się na konkretnej demografii, a nawet sposobie myślenia na rynku
docelowym. Ważne jest również, aby zrozumieć, że jeśli chodzi o Dziki Zachód reklamy w mediach
społecznościowych, krajobraz stale się zmienia. To, co zadziałało w jednym miesiącu, może nie działać
w następnym, a nadążanie za światem reklam w mediach społecznościowych może wydawać się pracą
na pełny etat.
ŁĄCZĄC WSZYSTKO RAZEM
Wszystkie te dyscypliny mogą istnieć w silosie, ale nie powinny. Prawdopodobnie potrzebujesz
odrobiny tego i odrobiny tego. Co ważniejsze, potrzebujesz spójnej strategii za tym wszystkim, aby
określić, ile pieniędzy i siły wkładasz w każdą kampanię lub inicjatywę. Przy tak ogromnym zestawie
celów jednym z najważniejszych zadań w praktyce wszelkiego rodzaju marketingu jest poświęcenie
czasu na analizę tego, co zadziałało, a co nie, i co możesz zrobić następnym razem, aby poprawić
wydajność. Jeśli nie poświęcisz tego czasu po kampanii lub nawet teście, nigdy nie będziesz lepszy.
Ostatecznie, podczas gdy marketing jest parasolem obejmującym wszystkie powyższe i więcej
elementów, uchwytem tego parasola jest sprzedaż. Wszystkie wiadomości marketingowe powinny ze
sobą współpracować i zawierać wyraźne wezwania do działania, aby generować dochody. Które kanały
i taktyki są odpowiednie dla Twojej firmy? Zanim skończysz czytać tę książkę, będziesz wiedział, jak
stworzyć strategię, która ma dla Ciebie sens - bez względu na to, czy przeznaczyłeś dużą część swojego
budżetu na marketing, czy też musisz zacząć od sukcesu.

OKREŚL SWOJĄ MARKĘ
ICONIC FITNESS BRAND SOULCYCLE prowadzi na terenie całego kraju studia kolarstwa halowego i
pomogło w upowszechnieniu modelu fitness typu pay-per-class. Założyciele Julie Rice i Elizabeth Cutler
zawsze mieli bardzo wyraźną wizję tego, co uosabia ich marka. Według Rice'a: jeśli chodzi o markę, ona
- tak, ona - była osobą o wyraźnych potrzebach. „Nie było wypadków”, powiedział Rice Inc., „Zawsze
myśleliśmy o SoulCycle jako o marce, nawet gdy nie mieliśmy prawa myśleć o tym jak o marce”.
Oznaczało to przemyślenie wszystkiego, od czcionek po logo i zapach w studio. Ponieważ pierwsza
lokalizacja firmy w Nowym Jorku została cofnięta z ulicy bez oznakowania, założyciele zostali zmuszeni
do nieustannego skupienia się na doświadczeniach w studio. „Nie pozostały żadne szczegóły
sensoryczne, które pozostały nietknięte”, mówi Rice. Założyciele obsesyjnie skupili się na kliencie najważniejszym punkcie swojej marki. „Zawsze mówimy, gdy szkolimy pracowników, że nie chcemy
tworzyć użytkowników, szukamy ewangelistów. Powinno to być takie doświadczenie, że kiedy
skończysz i idziesz wieczorem na kolację ze znajomymi, nadal o tym mówisz i zajmuje to większość
rozmowy przy kolacji ”. Zapamiętali dane osobowe klientów i posunęli się nawet do przeniesienia
samochodu klienta, jeśli jej licznik był podniesiony. Mówią, że jest to „kultura tak”, która sprawia, że
klienci chcą opowiedzieć znajomym o tym doświadczeniu. Od samego początku zdecydowali, że
SoulCycle będzie gwiazdą SoulCycle. Firma odmówiła sprzedaży wody lub batonów proteinowych od
innych producentów w ich sklepie. Rice twierdzi, że jest to kamień węgielny tego, jak marka rozwinęła
się w tak silną pozycję. „Jest tylko jedna rzecz, której kiedykolwiek służyłeś, a mianowicie dusza. Twoje
buty mówią SoulCycle, ściana mówi SoulCycle, ubrania mówią SoulCycle. Nie możesz przegapić
wiadomości, którą próbujemy aby cię dostarczyć ”. Marki SoulCycle działają, ponieważ zaczynają się
od podstawowego zrozumienia ich docelowego klienta - osoby, której potrzebowali bardziej niż
jakiejkolwiek innej, każdego dnia. Każda decyzja założycieli marki dotyczyła nawiązania kontaktu z tą
osobą - kimś, kto chciał nie tylko poćwiczyć, ale także doświadczyć naprawdę wciągających wrażeń. Ta
marka stała się podstawową zasadą interakcji firmy z klientami każdego dnia. Stamtąd nieustannie
koncentrowali się na spójności, co według ekspertów jest kluczowe. Im bardziej jesteś spójny z każdym
elementem swojej marki - w przypadku SoulCycle, który obejmuje nawet zapach studiów - tym bardziej
Twoi konsumenci wiedzą dokładnie, kim jesteś i pozostaną Ci lojalni.
PRZYWRÓCENIE MARKI DO ŻYCIA
Jeśli ludzie uwierzą, że dzielą wartości z firmą, pozostaną lojalni wobec marki. ” HOWARD SCHULTZ
Marka jest żywą, oddychającą rzeczą i niewątpliwie ewoluuje tak jak Twój produkt dodaje funkcje lub
zmienia się rynek. Może to utrudnić przedsiębiorcy podjęcie decyzji, kiedy ogłosić, że „skończył” się z
rozwojem marki i jest gotowy do wprowadzenia tej marki na rynek. Możesz zacząć od upewnienia się,
że „na początku jest pewien stopień rygorystyczny” - mówi Emily Heyward, współzałożyciel agencji
brandingowej Red Antler, która uznała takie firmy jak Casper i Birchbox za klientów. Ten rygor zaczyna
się od tego, że krystalicznie jasne jest, co reprezentuje Twoja firma.
Zacznij od tego jednego zdania, czym jest Twój produkt lub czym zajmuje się Twoja firma - wysokość
windy, którą prawdopodobnie ćwiczyłeś, a może nawet opanowałeś. Ale jeśli chodzi o twoją markę,
Heyward twierdzi, że to nie wystarczy. Musisz odpowiedzieć na trzy inne pytania: Jaki jest cel twojej
firmy? Jak twoja firma będzie łączyć się z ludźmi? I dlaczego ludzie powinni się przejmować?
Odpowiedzi, na które się natkniesz, nie powinny sprawiać wrażenia lekceważącego lub lekceważącego.
Powinni czuć się częścią ciebie i częścią każdego z twoich ludzi, wewnątrz każdej funkcji w twojej firmie.
Jeśli nie potrafisz wyrazić tych odpowiedzi, jeśli wszyscy w Twojej organizacji nie potrafią ich jasno
wyrazić, nie tylko nie wiesz, jaka jest twoja marka, ale po prostu nie jesteś gotowy na wejście na rynek,
mówi Heyward. Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania musisz upewnić się, że odkryta marka jest

realna w perspektywie długoterminowej - musisz ją zabezpieczyć na przyszłość. Możesz to zrobić, mówi
John Cinquina, założyciel agencji strategii marki Red Meets Blue Branding i autor Build Great Brands,
okresowo organizując strategiczne spotkanie z kluczowymi interesariuszami Twojej organizacji, aby
objaśnić plan na najbliższe dwanaście miesięcy za trzy, pięć i dziesięć lat. Weź pod uwagę rynki, na
których możesz prowadzić działalność, wielkość, jakiej się spodziewasz, plany dywersyfikacji
produktów lub usług oraz przewidywane możliwości.
Być może odpowiedziałeś na nie w przeszłości, ale tym razem omów te zmienne w kontekście swojej
marki. Określ, jaką rolę odegra marka, pomagając Ci osiągnąć te cele. Marki można skutecznie
powiązać ze wzrostem firmy tylko wtedy, gdy zrozumiesz, jak wygląda sukces. Możesz pójść o krok
dalej, przeprowadzając audyt punktu kontaktowego: patrząc na wszystkie miejsca, w których klient lub
potencjalny klient wchodzi w interakcję z Twoją marką. Możesz zauważyć, że wszystko się zmieniło,
odkąd stworzyłeś pewien rodzaj oznakowania lub podjąłeś decyzję, i że nadszedł czas, aby
zaktualizować te przejawy marki. Cinquina mówi, że świetna marka ukierunkowana na rozwój,
podobnie jak większość rzeczy w firmie, powinna być regularnie oceniana. Tylko Ty możesz określić,
jak często uważasz, że tak musi być, ale warto ustalić, co Ci odpowiada. Pomoże to w informowaniu,
gdzie odświeżyć, dostosować i zmierzyć. Mierząc sukces, przeglądając cele i omawiając strategie
doskonalenia, możesz stwierdzić, że nawet niewielkie poprawki mogą być bardzo trudne. Dla
niektórych oznacza to kwartalne, dla innych rocznie.
MARKA „TY”
Na dobre lub na złe nasza firma jest odzwierciedleniem mojego myślenia, mojego charakteru i moich
wartości. ” RUPERT MURDOCH
Teraz Twoja firma ma markę. Ale czy powinienna? Obecnie wielu ludzi spodziewa się interakcji z
człowiekiem, a nie firmą bez twarzy. Jako założyciel firmy jesteś firmą. Jak więc upewnić się, że Twoja
marka pcha Twoje cele i cele firmy do przodu? W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy czują, że
potrzebują osobistej marki, ale rozwój osobistej marki nie jest dla wszystkich. Nie jest przeznaczony
dla introwertyków i nie jest przeznaczony dla ludzi, którzy nie mogą przyjąć trochę publicznej krytyki co nieuchronnie stanie się, jeśli opublikujesz swoje opinie. Aby pielęgnować osobistą markę, która
będzie współpracować z marką biznesową, istnieje kilka zasad, którymi należy się kierować. Po
pierwsze, skup się na kilku swoich najbardziej obiecujących segmentach rynku, mówi trenerka,
trenerka i konsultantka Rita B. Allen w swojej książce Personal Branding and Marketing Yourself obszary, w których naprawdę możesz się wyróżnić. Otrzymasz największą opłacalność swojego czasu,
jeśli jesteś skoncentrowany. Następnie poznaj swój rynek i pozostań jego częścią. Bądź na bieżąco ze
swoją branżą i bądź w niej widoczny - stając się źródłem informacji. Powinieneś stać się kimś, z kim
ludzie się kontaktują, kiedy potrzebują porady lub informacji w określonym obszarze. Możesz to zrobić
oczywiście za pośrednictwem mediów społecznościowych, co jest niezwykle ważne dla budowania
osobistej marki. Ale nie poprzestawaj na tym. Weź udział w wydarzeniach sieciowych i utrzymuj
kontakty. Prowadź bazę danych tych kontaktów. Bez względu na to, z kim rozmawiasz i na jakim forum,
jeśli chodzi o budowanie marki osobistej, to z kim rozmawiasz głośniej niż to, co robisz - mówi Nicolas
Cole, założyciel Digital Press, agencji content marketingu i wpływów. Istnieje wielu przedsiębiorców.
Istnieje wiele głównych mówców. Jest wielu marketerów, a strategowie cyfrowi, planiści finansowi,
kierownicy marek - a to, co wyróżnia niektórych spośród nich, ma daleko mają więcej wspólnego ze
sposobem, w jaki się prezentują, niż czymkolwiek, co „robią”. Robisz to własnym głosem charakterystyczny smak, który nadajesz w przemówieniach, a nawet tweetach. Robisz to również
poprzez stylowe, często dyskutowane wybory krawieckie Steve'a Jobsa i Marka Zuckerberga. Ponadto
nie zapomnij o manierach. Niezależnie od tego, czy jesteś typem, który utrzymuje stały kontakt
wzrokowy, czy też jesteś huggerem, te wybory staną się częścią Twojej osobistej marki. Co

najważniejsze, mówi Cole, bądź konsekwentny. Spójność nagradza zarówno ciebie, jak i twoją
publiczność, ponieważ stale wzmacnia te elementy, które stanowią twoją markę. Konsekwencja, mówi
Cole, to sposób, w jaki przyciągasz coraz więcej ludzi, dla prawdziwych zwolenników. Nadążanie może
być trudne. Nie wspominając o uzależnieniu: po prostu zapytaj wszystkich ludzi, którzy obsesyjnie
śledzą śledzenie i przesyłanie dalej. Milion obserwujących nie sprawi, że Twój produkt będzie świetny.
Nie pozwól, by twoje oddanie dla własnej marki odbywało się kosztem tego, co faktycznie tworzysz w
formie swojej firmy.
Pięć miejsc do włączenia tożsamości marki
Twoja firma poświęciła wiele czasu na zdefiniowanie i stworzenie marki i tożsamości. Możliwe, że
zapłaciłeś firmie projektowej za stworzenie logo lub nowej nazwy i niestandardowej kolorystyki, a
także projektantowi stron internetowych za stworzenie witryny pasującej do Twojego logo. Ale twój
projektant nie określa tożsamości Twojej marki. Chcesz, aby ta tożsamość przebijała się każdego dnia i
wpletła w strukturę Twojego biznesu. Oto pięć sposobów na wprowadzenie Twojej marki do firmy
każdego dnia.
1. Wizytówki. To wydaje się oczywiste miejsce na rozpoczęcie, ale niektórzy klienci najpierw spotkają
się z pracownikami w biurze lub poza nim. Twoje wizytówki muszą nie tylko zawierać logo i kolory, ale
także odzwierciedlać jakość Twojego produktu i Twojej firmy. Słabe karty papierowe, choć skutecznie
rozpowszechniają informacje, źle wpływają na Twoją markę.
2. E-maile. Powinieneś utworzyć i używać jednolitego podpisu e-mail dla wszystkich pracowników.
Zapewnia to natychmiastową wiarygodność każdemu pracownikowi, który może mieć kontakt z
klientem, z którym wcześniej nie współpracował, i pomaga wyróżniać się w skrzynkach odbiorczych.
3. Miejsce pracy. Bez względu na branżę prawdopodobnie będziesz mieć klientów w swoim obszarze
roboczym. Twoja lokalizacja i logo na ścianie to nie jedyne rzeczy, które mają wpływ na klientów.
Dźwięki, zapachy i czystość w miejscu pracy mogą również wpływać na ich postrzeganie firmy.
4. Formularze. Wiele firm korzysta z formularzy w celu gromadzenia informacji o swoich klientach i
klientach. Chociaż może być łatwo po prostu coś ze sobą zebrać, aby zebrać potrzebne informacje,
warto poświęcić trochę czasu na zaprojektowanie formularzy, aby pasowały do Twojego logo i marki.
Dotyczy to także formularzy online.
5. Mówiące punkty. Wszyscy znają znaczenie doskonałej obsługi klienta. Zła obsługa klienta często
skutkuje złymi recenzjami i negatywnymi poleceniami. Ale czasami niewielki element obsługi klienta
może być tym, co Cię wyróżnia. Na przykład Gates, popularna restauracja z grillem w Kansas City, pyta
swoich pracowników: „Cześć, mogę w czymś pomóc?” do każdego z ich klientów. Chociaż wydaje się
to standardowe, ich kasjerzy są tak konsekwentni w tym, że stała się częścią ich marki. Ich logo z dumą
zawiera teraz zwrot „Cześć, mogę w czymś pomóc?”. Ich firma stała się tak znana z czegoś tak prostego,
że stała się znaczną częścią ich marki.

POZYCJONOWANIE TWOJEGO PRODUKTU
Przechodzimy przez życie, klasyfikując rzeczy w naszych umysłach i kategoryzując je w odniesieniu do
innych podobnych rzeczy. Samochody, kandydaci polityczni, a nawet (może szczególnie) daty. To jest
ludzka natura, podświadomie klasyfikujemy rzeczy, które spotykamy na co dzień. Dlatego kluczowe
znaczenie ma określenie pozycji produktu w kategorii, którą zajmuje - i odróżnienie go od konkurencji.
Jeśli dobrze umieścisz swój produkt w głowach klientów, to połowa sukcesu, aby skłonić ich do
myślenia o Twojej firmie, gdy będą gotowi do zakupu, mówi Jay Steinfeld, założyciel i dyrektor
generalny Blinds.com. Skuteczne pozycjonowanie produktu obejmuje nie tylko sposób i miejsce
reklamowania, ale także to, co mówisz. W zatłoczonym biznesie opartym na cenie rolety, na przykład
prawie każdy sprzedawca twierdzi, że jest najtańszy, zauważa Steinfeld. Jednak sama większość cen
nie jest wystarczającym powodem, aby klienci wybierali jedną niewidomą firmę. Dlatego Blinds.com
pozycjonuje się inaczej, mówi Steinfeld. Opierając się na przekonaniu, że większość ludzi bardziej
martwi się nawalaniem i wyborem żaluzji, które albo sprawiają, że ich domy wyglądają okropnie, albo
czują się jak idioci za ich wybranie - lub obie opcje - stworzyli dla siebie niszę, oferując internetowe
doradztwo w zakresie projektowania jako dodatek do sprzedaży żaluzji. Takie pozycjonowanie pomaga
im wyróżnić się na tle dużych sklepów i innych konkurencji.
ZNAJDŹ SWÓJ CEL
Dzięki jasno określonej grupie docelowej o wiele łatwiej jest ustalić, gdzie i jak promować swoją firmę.
Możesz zacząć od sprawdzenia swojej obecnej bazy klientów (jeśli już masz klientów). Dlaczego Twoi
klienci kupują od Ciebie - czy mają one wspólne cechy i zainteresowania? Jest bardzo prawdopodobne,
że inni ludzie tacy jak oni również mogą skorzystać z twojego produktu lub usługi. Z drugiej strony
sprawdź, do kogo kierują twoi konkurenci. Kim są ich obecni klienci? Nie idź po tym samym rynku.
Możesz znaleźć niszowy rynek, który przeoczają. Gdy masz ogólne pojęcie o tym, z kim już rozmawiasz
i zatłoczonej przestrzeni, której możesz chcieć uniknąć, napisz listę każdej funkcji swojego produktu
lub usługi. Obok każdej funkcji wymień korzyści, jakie zapewnia (i zalety tych korzyści). Na przykład
grafik oferuje usługi projektowania wysokiej jakości. Korzyścią jest wizerunek profesjonalnej firmy.
Profesjonalny wizerunek przyciągnie więcej klientów, ponieważ postrzegają firmę jako profesjonalną i
godną zaufania. Ostatecznie zaletą wysokiej jakości wzornictwa jest pozyskanie większej liczby
klientów i zarobienie większych pieniędzy. Po wyświetleniu listy świadczeń należy sporządzić listę osób,
które potrzebują zasiłku. Na przykład grafik może wybrać kierowanie reklam do firm zainteresowanych
zwiększeniem bazy klientów. Chociaż jest to wciąż zbyt ogólne, teraz masz bazę, od której możesz
zacząć.
POKAŻ SZCZEGÓŁY
Dowiedz się nie tylko, kto potrzebuje twojego produktu lub usługi, ale także kto najprawdopodobniej
go kupi. Pomyśl o następujących czynnikach:
*Wiek
*Lokalizacja
*Płeć
*Poziom przychodów
*Poziom edukacji
*Stan cywilny lub rodzinny

*Zawód
*Pochodzenie etniczne
ROZWAŻ PSYCHOGRAFIĘ
Psychografia to bardziej osobiste cechy danej osoby, w tym:
*Osobowość
*Postawy
*Wartości
*Zainteresowania i hobby
*Styl życia
*Zachowanie
Psychografia pomaga ustalić, jak Twój produkt lub usługa będzie pasować do stylu życia celu. Jak i kiedy
Twój cel użyje produktu? Jakie funkcje są najbardziej atrakcyjne dla twojego celu? Do jakich mediów
zwraca się Twój cel w celu uzyskania informacji? Czy Twój cel czyta gazetę, wyszukuje w Internecie lub
bierze udział w określonych wydarzeniach? Kto lub co na nich wpływa?
OCENA TWOJEJ DECYZJI
Po podjęciu decyzji o rynku docelowym pamiętaj o następujących pytaniach: Czy jest wystarczająco
dużo osób, które spełniają moje kryteria? Czy mój cel naprawdę skorzysta z mojego produktu / usługi?
Czy zobaczą taką potrzebę? Czy rozumiem, co motywuje mój cel do podejmowania decyzji? Czy stać
ich na mój produkt / usługę? Czy mogę dotrzeć do nich z moją wiadomością? Czy są łatwo dostępne?
Nie niszcz swojego celu za daleko. Pamiętaj, że możesz mieć więcej niż jeden rynek niszowy. Zastanów
się, czy Twój komunikat marketingowy powinien być inny dla każdej niszy. Jeśli potrafisz skutecznie
dotrzeć do obu nisz za pomocą tego samego komunikatu, być może za bardzo złamałeś swój rynek.
Ponadto, jeśli okaże się, że jest tylko pięćdziesiąt osób, które spełniają wszystkie Twoje kryteria, być
może powinieneś ponownie oszacować swój cel. Sztuką jest znalezienie idealnej równowagi. Być może
pytasz: „Jak znaleźć te wszystkie informacje?” Spróbuj wyszukać w Internecie badania, które inni
przeprowadzili na twoim celu. Wyszukaj artykuły, które mówią o Twoim rynku docelowym lub na jego
temat. Wyszukaj blogi i fora, na których osoby z Twojego rynku docelowego przekazują swoje opinie.
Poszukaj wyników ankiety lub rozważ przeprowadzenie własnej ankiety. Zapytaj swoich obecnych
klientów o opinie. Po uzyskaniu wszystkich informacji możesz je rozbić w ten sposób, aby uzyskać
uproszczoną instrukcję pozycjonowania:
Dla (klient docelowy)
Kto (stwierdzenie potrzeby lub możliwości),
(Nazwa produktu) to (kategoria produktu)
To (zestawienie kluczowych korzyści).
W przeciwieństwie do (konkurencyjna alternatywa)
(Nazwa produktu) (oświadczenie o podstawowym zróżnicowaniu).

Trudno jest zdefiniować rynek docelowy. Gdy już wiesz, do kogo kierujesz reklamy, o wiele łatwiej jest
dowiedzieć się, z jakich mediów możesz się do nich dostać i jakie komunikaty marketingowe będą z
nimi rezonować. Zamiast wysyłać pocztę bezpośrednią do wszystkich osób w kodzie pocztowym,
wysyłaj ją tylko do tych, którzy spełniają Twoje kryteria. Zaoszczędź pieniądze i uzyskaj lepszy zwrot z
inwestycji, określając grupę docelową.
Pięć wskazówek, jak napisać skuteczną misję
Gdy określisz, z kim rozmawiasz, czas się pogłębić. Znajomość klientów wewnątrz i na zewnątrz nie jest
nową filozofią; marketingowcy głoszą to od dziesięcioleci. Ale sposób zbierania i syntezy tych informacji
ewoluował. A to nie jest jednorazowy proces. Utrzymywanie kontaktu z klientem musi być ciągłe i
powtarzalne.
1. Tworzenie osobowości jest dobrym miejscem na rozpoczęcie, gdy próbujesz dostać się do głowy
klienta, mówi Jeff Pruitt, CEO firmy Tallwave zajmującej się strategią, brandingiem i projektowaniem.
Jeśli masz już klientów, zacznij z nimi rozmawiać.
2. Nie ograniczaj tego również do swoich najbardziej lojalnych klientów. Aby uzyskać najdokładniejsze
dane, musisz pozyskać prawdziwy przekrój klientów: promotor sieci lub entuzjastyczny fan;
zaawansowany użytkownik, który zawsze zapewnia wysokiej jakości, przydatne informacje zwrotne
zespołowi twórców; dojrzały, w pełni wdrożony klient, który niewiele mówi, ale prawdopodobnie nigdy
nie odejdzie; a nawet ci, którzy, spójrzmy prawdzie w oczy, nie są aż tak zadowoleni z Twojej marki.
Opisz tych ludzi tak szczegółowo, jak to możliwe.
3. Należy również pamiętać, że klienci, których stracisz po sprzedaży lub w trakcie procesu sprzedaży,
mogą również dostarczyć cennych informacji. Jest powód, dla którego odchodzą, i powód, dla którego
wybierają inną firmę lub produkt. Ten wgląd powie Ci wiele o Twoim idealnym profilu klienta.
4. Im więcej tych informacji możesz zebrać bezpośrednio od klienta, tym lepiej. Nawet jeśli nie masz
wszystkich odpowiedzi, wypełnij tyle pustych pól, ile możesz. Chcesz, aby ta osoba była jak najbardziej
realna w twoim umyśle - i umyśle zespołu sprzedażowego - jak to możliwe.
5. Jeśli nie masz jeszcze klientów, idź tam i porozmawiaj z tyloma ludzie, jak możesz, którzy są chętni.
Ważniejsze niż liczba jest faktyczne słuchanie i próba zrozumienia, skąd pochodzą klienci i potencjalni
klienci. Racjonalne lub emocjonalne, decyzja o kupnie często sprowadza się do przeczucia - jeśli
potrafisz to uchwycić, jesteś na dobrej drodze.

ILE NALEŻY WYDAWAĆ?
W ZALEŻNOŚCI OD PUNKTU WIDZENIA marketing może wydawać się stratą pieniędzy lub istotnym
wydatkiem, który może generować bardzo potrzebne dochody. Obie perspektywy mogą być słuszne.
W dużej mierze ustalenie optymalnego miejsca wydatków Twojej firmy będzie zależeć od skuteczności
marketingu. Chociaż możesz spotkać się z momentami, w których zechcesz wydać więcej - na przykład
podczas wprowadzania produktu na rynek - i innym razem, gdy musisz się powstrzymać, znajomość
kilku podstawowych liczb może dać ci pomocną perspektywę, aby określić ramy wydatków
marketingowych. Warto zacząć od kosztu pozyskania klienta (CAC). To średni koszt pozyskania nowego
klienta. Określenie CAC jest łatwe: zsumuj wszystkie koszty sprzedaży i marketingu za określony okres,
a następnie podziel przez liczbę nowych klientów w tym okresie. Jeśli wydasz 100 USD i pozyskasz 10
klientów, Twój CAC wynosi 10 USD. Jaka jest dobra liczba? Trudniej odpowiedzieć. To naprawdę zależy
od Twojej branży i modelu biznesowego. Ważne jest również, aby zrozumieć, jak CAC pasuje do
Twojego ogólnego budżetu operacyjnego. Im bardziej sprawna jest Twoja działalność, tym więcej
możesz wydać na pozyskanie klienta. Ponadto im dłużej ogólnie trzymasz się klientów, tym bardziej
możesz uzasadnić każde pozyskanie nowego klienta. Jest to długookresowa wartość klienta lub LTV,
którą można zdefiniować jako zysk, którego Twoja firma może oczekiwać od klienta, pomnożony przez
typową ilość czasu, w którym trzymasz klienta (np. X liczba lat). Po zebraniu krótkiej historii możesz
zacząć dostrzegać retencję klientów i trendy dotyczące wydatków. Wtedy matematyka staje się dużo
łatwiejsza: określ, ile przeciętny klient wydaje w określonym okresie i oblicz zwrot z pierwotnej
inwestycji w koszty pozyskania klienta. Ze śledzenia można dowiedzieć się więcej. Rosnący CAC
oznacza, że będziesz musiał zacząć obniżać koszty lub podnosić ceny - albo wykonywać lepszą pracę w
marketingu i sprzedaży. Spadający wskaźnik LTV może być bardziej niepokojący: oznacza to, że być
może będziesz musiał wydać więcej na marketing, ale oznacza również, że nie udaje Ci się wykorzystać
najważniejszych i najtańszych klientów, których masz: obecnych.
MARKETING W OGRANICZONYM BUDŻECIE
Jako start-up dobrze radzisz sobie z wydatkami na marketing. Mówimy Ci, że nie odniesiesz sukcesu,
dopóki konsumenci nie będą wiedzieć, że Twoje produkty i usługi istnieją (co wymaga znacznych
inwestycji marketingowych i reklamowych). Ale bądźmy szczerzy - prawdopodobnie nie masz dużego
budżetu, a zbyt duże wydatki na kampanię wprowadzającą mogą cię zgubić od samego początku.
Sztuczka polega na znalezieniu tego idealnego miejsca, które powinno pozwolić ci dotrzeć do dużej
publiczności z konserwatywnym budżetem. Z biegiem lat ten słodki punkt się zmienił - i jest inny dla
każdej branży i rodzaju działalności - ale koncepcja pozostaje ta sama. Marketing szeptany zawsze był
największą szansą na sukces startupu przy ograniczonym budżecie. Internet tylko zintensyfikował ten
trend i przyspieszył sposób rozpowszechniania się poczty pantoflowej. Media społecznościowe
umożliwiły małym firmom dotarcie do milionów konsumentów za pomocą jednego kliknięcia:
wystarczy wziąć pod uwagę fakt, że dorośli spędzają teraz pięć i pół godziny tygodniowo w mediach
społecznościowych, a prawie połowa (45 procent) Dorośli w USA używają Facebooka do wiadomości.
Bez wątpienia Twoi klienci są w mediach społecznościowych. Są też w innych miejscach - dojeżdżają
metrem, pojawiają się na kluczowych konferencjach lub pchają swoje dzieci na huśtawkach w parku.
Musisz ich tylko znaleźć i połączyć się z nimi. W tym ci pomożemy. Zanim jednak wybierzesz kanały, z
których będziesz korzystać, potrzebujesz szczegółowej strategii, która pozwoli Ci się skoncentrować,
określi, gdzie alokować Twoje środki i będzie na bieżąco. Oto kroki, które możesz wykonać, aby
rozpocząć.
OKREŚL SWÓJ IDEALNY PROFIL KLIENTA

Zanim wydasz jakiś grosz na marketing, poświęć trochę czasu na zbadanie swoich odbiorców. To
najważniejsza część Twojej strategii marketingowej, poprzedzająca opracowanie jakiejkolwiek
kampanii. Bez badań nigdy nie wiesz, na czym skupić swoje działania marketingowe. Skończysz ze
słabym zwrotem, niezależnie od tego, czy wydasz 1000, czy 100 000 USD. Badania przybierają różne
formy i powinny obejmować co najmniej:
* Identyfikacja docelowych odbiorców (już to zrobiłeś)
* Segmentacja odbiorców (w jaki sposób powinni lub mogą być kierowani na różnych członków Twojej
publiczności). Twoje persony powinny tu pomóc.
* Analiza konkurencji
* Ankiety wśród klientów
* Problemy ze strony odbiorców związane z Twoim produktem lub usługą
Badania te służą jako podstawa każdej kampanii, którą tworzysz przed i po uruchomieniu. Tak, możesz
kupić raporty danych dla swoich odbiorców lub branży. Ale często nie jest to konieczne, ponieważ
prawie wszystkie te informacje można odkryć za pomocą odrobiny rozsądnego kopania.
ZIDENTYFIKUJ, CO SPRAWIA, ŻE MUSZĄ ZACZĄĆ
Gdy już poświęcisz trochę czasu na odkrywanie idealnego segmentu klientów, zastanów się, na jakich
platformach się znajdują, biorąc pod uwagę ich konkretne zainteresowania. Dowiedz się, gdzie
konsumują treści - czy to blogi, YouTube, Snapchat czy Instagram? Czy oglądają telewizję lub czytają
niektóre publikacje branżowe? Dobrą ścieżką do odkrycia byłaby rozmowa z niektórymi potencjalnymi
klientami w Tobie i wokół Ciebie. Zapytaj ich, jakie platformy preferują i co robią na każdym kanale
mediów społecznościowych, na którym często się pojawiają. Zapytaj ich, co przeczytali i dlaczego.
Pomoże Ci to ustalić priorytety. (Nie będziesz próbować być na wszystkich kanałach jednocześnie więcej o tym później).
ZIDENTYFIKUJ FORMAT I WIADOMOŚCI
Znając kanały, lepiej zrozumiesz format, jaki będzie musiał przyjąć treść. Na przykład, jeśli patrzysz na
Snapchata i YouTube, prawie wiesz, że będzie to dostarczane za pośrednictwem wideo. Z drugiej
strony, jeśli Facebook i Instagram są kanałami, na których chcesz się skupić, będziesz mieć wiele opcji
formatowania. Możesz tworzyć filmy, artykuły, obrazy lub niektóre z nich. Twoja strategia będzie inna,
jeśli Twoi odbiorcy będą codziennie dojeżdżać metrem, wpatrując się w plakaty reklamowe. Decydując
o formacie treści i kanałach, do których chcesz się wybrać, ważne jest, aby mieć konkretne strategie
dla każdego kanału. Publikowanie tej samej treści we wszystkich kanałach mediów społecznościowych
nie przyniesie pożądanego rezultatu, ponieważ ludzie w różny sposób wchodzą w interakcje z różnymi
kanałami. Wybierz jeden lub dwa kanały, które Twoim zdaniem najskuteczniej dotrą do potencjalnych
odbiorców, a następnie sformatuj swój przekaz i stwórz treść tak, aby pasowała do wybranego kanału
lub kanałów
OKREŚL SWOJE GŁÓWNE CELE
Po znalezieniu się w miejscu, w którym znajdują się Twoi odbiorcy, określ swoje cele. Podczas gdy wiele
dużych, ugruntowanych korporacji korzysta z marketingu wielokanałowego, aby ułatwić rozwój we
wszystkich obszarach działalności, jest bardziej prawdopodobne, że startup skupi się na jednym lub
dwóch z poniższych:

• Świadomość marki. Prawie każdy startup wykorzystuje obecnie media społecznościowe do
zwiększania świadomości marki. Dzieje się to organicznie, gdy publikujesz treści, angażujesz
użytkowników i promujesz swoją markę. Chociaż można to zrobić tanio i szybko, ponieważ coraz więcej
marek wypełnia kanały społecznościowe, coraz częściej wymagana jest jasna strategia, aby przebić się
przez bałagan.
• Dystrybucja treści. Wiele marek i firm wykorzystuje media społecznościowe jako platformę
dystrybucji i rozpowszechniania treści. Jeśli Twoje treści są wystarczająco angażujące i niepowtarzalne,
możliwe, że inni będą mogli udostępniać Twoje posty i reklamować Twoją markę.
• Zdobywanie potencjalnych klientów. Idealnie byłoby, gdyby Twój marketing kierował ruch do Twojej
witryny lub bloga. Wymaga to długoterminowej inwestycji, a wyniki zwykle nie są widoczne przez wiele
miesięcy.
• Pozyskiwanie klientów. Wreszcie, najlepszym scenariuszem jest to, że marketing zwiększa
świadomość marki, treść generuje leady, a leady zamieniają się w klientów.
WYBIERZ SWOJE KANAŁY
W zależności od strategii, podejścia i celów powinieneś być w stanie określić, które platformy lub
kanały są odpowiednie dla Twojego startupu. Szczegółowo omawiamy to w następnej części. Media
społecznościowe to nie jedyna tania opcja (i nie zawsze jest tania, jak zobaczysz w następnej części tej
książki). Niektóre startupy odnoszą wielki sukces, myśląc w trybie offline. Na przykład możesz
zorganizować bezpłatne spotkanie dla potencjalnych klientów (wykorzystując miejsce, które już masz
i serwując bułeczki i kawę) i wykorzystać informacje o uczestnikach do oferowania oficjalnych
dokumentów, biuletynów lub innych treści. Możesz publikować posty gościnne na blogu innej firmy.
To świetny sposób na zwiększenie ruchu w Twojej witrynie. Możesz również wykorzystać listę
potencjalnych klientów lub klientów innej firmy w zamian za oferowanie darmowego produktu
osobom z listy lub poprzez jakąś umowę o wzajemnej promocji. Jeśli masz na przykład nowy rodzaj
szczoteczki do zębów, skontaktuj się z dentystami w Twojej okolicy.
„W ed-tech nasi kupujący czytają e-maile przed godziną 7:00 lub po 15:30, a jeśli zamierzamy
przeprowadzić webinarium, musi to nastąpić między 19:00 a 20:00. Wiedząc, kiedy Twój potencjał
kupujący jest zaangażowany w treści ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Twoich planów
marketingowych ”.
KATHARINE MOBLEY, CMO, Crescerance

MARKETING ONLINE
SEO
To, co wiedziałeś o optymalizacji pod kątem wyszukiwarek - lub myślałeś, że wiesz - zaledwie kilka lat
temu, jest dziś prawdopodobnie inne. Minęło wiele lat, odkąd można było podważyć rankingi Google
za pomocą sprytnych metatagów, prostych słów kluczowych i tworzenia wielu podobnych treści.
Obecnie algorytm jest bardziej wyrafinowany i ma wbudowane zabezpieczenia które zapobiegają
pojawianiu się spamu i farm treści na szczycie rankingów. Wiele firm to złapało. Bardziej niż
kiedykolwiek wcześniej wysoko sklasyfikowane treści są tworzone przez ludzi dla ludzi - co jest
oczywiste, gdy je zobaczysz. Marketerzy muszą także nadążać za zmieniającym się charakterem
wyszukiwań konsumentów. W przeciwieństwie do tego, co działo się kilka lat temu, dzisiejsi
wyszukiwarki używają ciągów wyszukiwania składających się z pięciu lub sześciu słów - pomyśl o
frazach lub fragmentach zdań - aby uzyskać pożądane wyniki. Chociaż śledzenie słów kluczowych jest
nadal częścią dzisiejszego SEO, koncentracja na rankingu krótszych, bardziej ogólnych słów kluczowych
zniknęła. Duże organizacje z dużymi budżetami mogą nadal być w stanie uszeregować te warunki, ale
większość firm zdała sobie sprawę, że ta strategia jest niezwykle kosztowna, nie wspominając o
nieskuteczności. Klienci myślą również lokalnie, ponieważ Google ma zwyczaj dostarczania
spersonalizowanych wyników wyszukiwania. Oznacza to, że dwie osoby mogą wyszukiwać całkowicie
to samo, ale uzyskać dwa zestawy wyników na podstawie ich położenia geograficznego. Aby skorzystać
z tych zmian, myśl mniej o konkretnych słowach kluczowych i zamiast tego skup się na pisaniu długich
treści, które naturalnie klasyfikują się w wyszukiwaniach z długimi ogonami. Na przykład ranking dla
„okien” może sprawić, że poczujesz się ważny w branży instalacji okien, ale prawdopodobnie nie
przyniesie to wysokich współczynników konwersji. Z drugiej strony, ranking dotyczący „instalacji okien
z podwójnymi skrzydłami w San Francisco” ma znacznie większe szanse na sprzedaż. Dowiesz się, od
czego zacząć w swojej branży, a Google Analytics pomoże Ci to zawęzić - spróbuj wprowadzić różne
kombinacje słów i wyrażeń, a także wyszukiwać terminy. SEO wymaga długofalowego zaangażowania;
to nie jest szybka naprawa. Na początek eksperci zalecają skupienie się na formatach treści, które
generują linki, takich jak długie, oparte na badaniach artykuły, funkcje opiniotwórcze lub obszerne
posty wyjaśniające i zawierające listę, ponieważ zapewniają większą głębię wyszukiwania. Przy
wymyślaniu nowych tematów do treści, badanie słów kluczowych może być nieocenione. Daje wgląd
w słowa i wyrażenia, których używają ludzie, aby znaleźć Twoje produkty lub usługi, umożliwiając
tworzenie treści, których ludzie faktycznie szukają. Po zakończeniu pracy nad konkretną inicjatywą SEO
uzyskanie optymalnych wyników wymaga czasu. Wyszukiwarki muszą znajdować i indeksować nowe
treści; konkurenci ciągle zmieniają swoją taktykę - co oznacza, że być może będziesz musiał zmienić
swoją, zanim zobaczysz wyniki; często potrzeba czasu, aby zbudować atrakcyjność dla nowych treści w
postaci linków przychodzących i udziałów społecznościowych - oba te elementy pomogą podnieść
Twoją pozycję w rankingu.
Jak to jest mierzalne?
Jeśli mierzysz tylko wyświetlenia stron (lub polubienia lub obserwujących), którzy wchodzą przez
wyszukiwanie, prawdopodobnie nie idziesz wystarczająco daleko, mówi Dave Kerpen, dyrektor
generalny Likeable Local. Takie wskaźniki próżności oferują wąskie okno na skuteczność witryny. W
końcu milion odwiedzających witrynę nie pomoże Ci, jeśli żaden z nich nie dokona konwersji. Google
Analytics może pomóc Ci zagłębić się w dane liczbowe, aby zacząć gromadzić bardziej przydatne dane.
Oto kilka punktów danych, od których warto zacząć:
• Indywidualne wskaźniki. Nawet jeśli odsłony są ogromne, sama ta liczba nie daje wystarczających
informacji, aby podjąć określone działanie. Współczynnik konwersji jest znacznie ważniejszym

wskaźnikiem do śledzenia. Współczynnik odrzuceń to kolejna łatwa do znalezienia statystyka, ale
współczynnik odrzuceń według źródła może wskazywać, jak dobrze kwalifikowany jest Twój ruch z
pojedynczego źródła. Określ, gdzie potrzebujesz więcej informacji ze swoich analiz. Raporty
niestandardowe mogą pokazywać unikalne dane, których potrzebuje Twoja firma. Na przykład
przeanalizuj ruch i zachowanie, aby pokazać, skąd pochodzą klienci i co robią, gdy docierają do Twojej
witryny.
• Obliczanie zwrotu z inwestycji. Przestań krzyżować palce. Obliczenie ROI wymaga kilku kroków, aby
skonfigurować w Google Analytics, ale korzyści są ogromne. Ustawienie wartości dla celów pokaże Ci,
które działania klientów przynoszą największe przychody. Gdy już to wiesz, możesz zoptymalizować
swoją stronę pod kątem zwrotu z inwestycji.
• Atrybucja źródła. Marketing w wyszukiwarkach nie działa w próżni. Klient może najpierw sprawdzić
Cię z organicznego wyszukiwania, wrócić później za pośrednictwem posta na Twitterze i dokonać
zakupu za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli śledzisz tylko ostatnią interakcję klienta, nie będziesz
przypisywać dokładnej wartości swojej obecności w mediach społecznościowych lub SEO. Modele
atrybucji mogą ujawnić, które źródła prowadzą do konwersji. Może to pomóc w przewidywaniu, które
inicjatywy odniosą sukces w przyszłości.
• Zachowanie gości. Raporty Przepływu użytkowników przedstawiają ścieżki, po których poruszają się
użytkownicy w Twojej witrynie. Zrozumienie tych ścieżek może pomóc w usprawnieniu procesu
konwersji i zmniejszeniu tarcia. Jeśli masz wiele rzeczy do zrobienia w koszyku, możesz zaoferować
odwiedzającemu kod kuponu w zamian za wypełnienie formularza. Właśnie w ten sposób udało Ci się
uchwycić ich informacje i mieć możliwość pielęgnowania związku.
• Cele konwersji. Co chcesz, aby ludzie zrobili po odwiedzeniu Twojej witryny? Pobieranie oficjalnych
dokumentów lub subskrybowanie biuletynu e-mailowego jest świetne, ale jak przypisać kwotę w
dolarach do tych działań? Google Analytics umożliwia przypisywanie wartości celów do określonych
działań. Obliczając wartości działań klientów, możesz udowodnić sukces swoich kampanii.
Ile to kosztuje?
Podobnie jak w przypadku wielu innych dyscyplin marketingowych, jest ich szereg. Samouk freelancer
może pobierać 75 USD za godzinę za audyt treści, analizę słów kluczowych i opracowanie strategii
budowania linków, tak aby Twoja witryna generowała ważne linki do stron trzecich. Bardziej
ugruntowane firmy mogą pobierać opłatę bliżej 200 USD za godzinę lub wymagać stałej umowy lub
ceny za projekt. Miesięczny plan, umowa lub plan projektu mogą pozwolić ci spojrzeć na pracę bardziej
całościowo, zamiast liczyć godziny i stresować się, jeśli zaczną przekraczać limit budżetu.
Czy mogę zrób to sam?
Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek powinna mieć miejsce w arsenale marketingowym każdej
firmy, ale śledzenie ewolucyjnych skoków SEO nie jest proste. Tak, możesz wykorzystać Google
Analytics jako punkt wyjścia i spróbować odpowiednio dostosować treść i witrynę, ale doświadczony
dostawca może znacząco ulepszyć Twoją grę. Nie wystarczy już być zauważonym w internecie. Musisz
zostać zauważony przez właściwe osoby we właściwym czasie i z odpowiednią treścią. To szybkie
zmiany w tym krajobrazie sprawiają, że trudno jest robić to samodzielnie. Wiadomo, że Google
wprowadza nagłe, znaczące zmiany, które powodują, że duża część strategii SEO staje się przestarzała.
Na przykład firma podała, że nadchodzi indeksowanie treści z myślą o urządzeniach mobilnych, co
oznacza, że witryny zostaną uszeregowane zgodnie z tym, jak dobrze obsługują użytkowników
mobilnych. W takim przypadku może to oznaczać istotne zmiany w algorytmach, a co za tym idzie, w

strategiach SEO. Skorzystanie z rozległej sieci dostępnych zasobów marketingowych i wyborów
outsourcingowych może wydawać się rozczarowaniem dla założycieli, którzy mają problemy z
majsterkowaniem. Ale z pragmatycznego punktu widzenia, pozwalanie profesjonalistom pracować nad
swoją magią często ma więcej sensu niż ryzykowanie niechlujnej pracy, którą trzeba przerobić szczególnie dlatego, że w porównaniu z innymi inicjatywami marketingowymi, ta nie musi tracić
dziesiątek tysięcy dolarów, kiedy zlecasz profesjonalistom.
E-MAIL
Marketing e-mailowy ma dwie ogromne zalety: można go przeprowadzić dość tanio i jest niezwykle
łatwy do zmierzenia. Podsumowując, łatwo zrozumieć, dlaczego poczta e-mail stała się pierwszym
rodzajem marketingu, którym podejmuje się wiele firm, i na którym koncentrują się one najbardziej.
E-mail oferuje także inne korzyści marketerom. Oprócz dostarczania doskonałych wskaźników
zapewnia regularny sposób dotrzymywania kroku klientom, niezależnie od tego, czy oferujesz stały
biuletyn czy promocję. Twoja firma może wykorzystywać pocztę e-mail do promowania klientów,
powiadamiania ich o nowych ofertach produktów oraz oferowania rabatów i promocji lojalnościowych.
Jednocześnie Twoi klienci mogą używać poczty e-mail do rozwiązywania wszelkich problemów, jakie
mają z Twoimi produktami lub usługami, przekazywania opinii i zadawania pytań. Ale kampanie emailowe - często okrzyknięte mistrzami zwrotu z inwestycji w marketing cyfrowy - działają tylko wtedy,
gdy mają odbiorców. To coraz większe wyzwanie w erze, w której konsumenci są bombardowani emailami marketingowymi. Dla większości firm największym wyzwaniem w marketingu e-mailowym jest
zbudowanie listy docelowej zawierającej dokładne informacje. Mieszkaniec miasta nie chce treści
związanych z kształtowaniem krajobrazu, a trójka dzieci prawdopodobnie nie jest zainteresowana
wieczorną rozrywką. Dokładne kierowanie i segmentacja ma kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu.
Marketing e-mailowy to po części sztuka, a po części nauka. Potrzeba połączenia know-how i
kreatywności, aby klienci i klienci po prostu otworzyli swój e-mail - w celu przeczytania całości lub
kliknięcia na Twoją witrynę.
Jaki jest Twój temat?
Temat jest nagłówkiem wiadomości e-mail. Liczne badania wykazały również, że e-maile są częściej
otwierane, jeśli temat zawiera dwa lub trzy słowa, a nie zdanie. Idealnie byłoby, gdyby zwiastun początkowe zdania - uzupełniał i wzmacniał trafność tematu. Pisząc temat, unikaj sztuczek i trików.
Mogą raz działać, ale podważają zaufanie i ostatecznie podważają większość marek. Jeśli nie masz
pewności, przetestuj to. Właściwie, nawet jeśli myślisz, że jesteś pewien, nadal to przetestuj.
Testowanie A / B tematu jest łatwe: podziel listę na dwie, z których każda ma inny temat, i śledź
współczynnik otwarć, współczynnik klikalności oraz współczynnik zakupów / konwersji na stronie
docelowej. Pomoże Ci to stworzyć najlepszą wersję skryptów sprzedażowych do wykorzystania w
Twojej witrynie, jako materiały marketingowe offline, a nawet w skryptach sprzedawców na żywo.
Zwróć szczególną uwagę na początkowe zdania wiadomości. W większości czytników wiadomości email ekran Skrzynka odbiorcza zawiera nadawcę, godzinę wysłania, wiersz tematu i pierwsze
dwadzieścia słów (lub więcej) wiadomości e-mail. Potencjalni klienci decydują, czy otworzyć Twoją
wiadomość e-mail na podstawie tych czterech elementów, więc spakuj korzyści dla swoich czytelników
- coś, czego się dowiedzą lub otrzymają.
Bądź prawdziwym
Chcesz wyglądać jak prawdziwa osoba; Twój e-mail powinien pochodzić od jednej określonej osoby i
trafiać do jednego konkretnego odbiorcy. Nie pisz do tłumów i nie pisz od komitetów, wydziałów lub
firm. Napisz do jednej osoby. Jeśli nie masz kultury, która ceni formalność (lub pracujesz w branży, w
której jest to norma), zacznij swój marketingowy e-mail od imienia potencjalnego klienta, po którym

następuje przecinek. Bez honoru (jak „Pan”) i bez „Drogi…”. Pisz jak do kolegi, a nie do swojej cioci
Ruth. Tak, e-mail jest od Twojej firmy, ale nie dotyczy Ciebie. Potencjalni klienci i klienci są
zainteresowani sobą, swoją karierą zawodową, własną firmą i własnymi klientami (zwykle w tej
kolejności). Wzruszą ramionami i zignorują wszelkie wiadomości, które dotyczą głównie Ciebie, Twojej
firmy, Twojego produktu, Twojego entuzjazmu lub Twojej opinii. Niech Twoje e-maile będą
wartościowe. Może to być kluczowy spostrzeżenie, wzruszająca historia, oferta specjalna lub cokolwiek
innego, co jest istotne dla Twojej firmy i odbiorców. O czym rozmawiasz z potencjalnymi i
potencjalnymi klientami, kiedy jesteś z nimi osobiście? Na czym im zależy? Jak dotykasz ich życia? To
jest sedno wiadomości e-mail. Cokolwiek zdecydujesz jako sedno swojego przekazu, powinno być jasne
i proste. Wątek powinien przechodzić od tematu, przez górę wiadomości e-mail, do krótkiej, nadającej
się do ściągnięcia treści, o konstrukcji dostosowanej do urządzeń mobilnych. Pamiętaj, że
najprawdopodobniej Twój e-mail zostanie otwarty z czyjegoś telefonu. Każdy e-mail powinien zawierać
wezwanie do działania - ale tylko jedno. Im więcej wezwań do działania wrzucisz, tym mniejsze jest
prawdopodobieństwo, że potencjalny klient zareaguje. To, czy chcesz, aby ktoś przeszedł do Twojej
witryny, zadzwonił do Ciebie lub odpowiedział na ankietę, zależy od charakteru Twojej firmy. Zanim
klikniesz Wyślij, przeprowadź kontrolę jakości. Przetestuj wiadomość na wielu przeglądarkach i
czytnikach, w tym na urządzeniach mobilnych i tabletach. Sprawdź, czy działają wszystkie linki, a także
strony docelowe, do których prowadzą. I nie zapomnij sprawdzić pisowni i gramatyki. Prosta lista
kontrolna zapewniania jakości może upewnić się, że sprawdziłeś wszystko przed naciśnięciem
przycisku wysyłania.
Przetestuj i przetestuj ponownie
Sposób wysyłania e-maila jest równie ważny, jak jego treść. Liczne badania wykazały, że odpowiedzi na
e-maile marketingowe są znacznie większe, gdy są wysyłane, gdy potencjalni klienci nie żonglują
wszystkimi codziennymi wiadomościami e-mail, które są wymieniane w normalnych godzinach pracy.
To założenie zależy jednak od odbiorców. Dwudziestu kilku osób kupujących detalicznie będzie
zachowywać się inaczej niż profesjonaliści w średnim wieku zajmujący się biurkiem. Możesz testować
wysyłanie w różnym czasie, aby sprawdzić, co działa dla Twojej bazy klientów.
Ile to kosztuje?
Wysyłanie wiadomości e-mail nic nie kosztuje, ale prawdopodobnie nie w ten sposób chcesz realizować
marketing e-mailowy. Podstawowe usługi e-mail marketingu od niezawodnych dostawców są prawie
zawsze bezpłatne do pewnego punktu - być może kilka tysięcy kontaktów lub pewna liczba e-maili
wysyłanych każdego miesiąca. W tym momencie będziesz płacić miesięczną opłatę w wysokości 100
USD lub więcej, w zależności od wielkości wysyłki, a także dzwonków i gwizdków, takich jak wysyłanie
według strefy czasowej oraz obszerne testy i raporty. Kiedy myślisz o dostawcach - a istnieją dziesiątki
- równoważ złożoność z mocą. Zmiana platformy wiąże się z kosztem, który wielokrotnie przewyższa
koszt usługi. Wybieraj mądrze i nie daj się skusić funkcjom których prawdopodobnie nie będziesz
używać. Mail Chimp i Constant Contact są popularnymi opcjami, podobnie jak bardziej sprawdzeni
dostawcy Infusionsoft lub Hubspot, które wykraczają daleko poza zwykłe wysyłanie e-maili i mają
szersze możliwości marketingowe.
Czy mogę zrób to sam?
Absolutnie. Wybierz dostawcę oprogramowania, który oferuje opcje projektowania odpowiednie dla
Twojej firmy i nie lekceważ potęgi profesjonalnego copywritingu, jeśli możesz sobie na to pozwolić.
Warto też zaktualizować oprogramowanie do pakietu obejmującego pomoc techniczną, aby nie tracić
cennego czasu na rozwiązywanie problemów, jeśli napotkasz czkawkę.

Jak to jest mierzalne?
Osoby uzależnione od danych uwielbiają marketing e-mailowy. Możesz zobaczyć, kto otwiera Twoją
wiadomość e-mail, które linki są klikane, kto przesłał Twoją wiadomość e-mail, współczynniki odrzuceń
i ilu (i którzy) czytelnicy zrezygnowali z subskrypcji. Wiele usług oprogramowania będzie udostępniać
te dane w postaci raportów po wysłaniu. Kilka wskaźników na początek: Najpierw przetestuj
współczynnik otwarć, używając różnych kombinacji tematu i pierwszych piętnastu słów. Po drugie,
przeprowadź test pod kątem wskaźnika odpowiedzi, używając wariantów pytań tak / nie. Na koniec
przetestuj współczynnik konwersji, śledząc, które odpowiedzi zamieniają się w zakupy.
MARKETING MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Oto, co wiemy: marketing w mediach społecznościowych jest niezbędny. Twoi klienci są tam, łącząc się
z rówieśnikami, wpływowymi osobami i markami. Ale oto, czego nie wiemy: co dalej i co się wydarzy.
Media społecznościowe poruszają się niesamowicie szybko. Marki mogą tylko reagować: odbiorcy
kontrolują medium, podczas gdy marki po prostu unoszą się na fali, dopóki nie pojawi się kolejny nowy
kanał. Marki odnoszące sukcesy muszą ewoluować wraz ze swoimi odbiorcami i platformami. Zbyt
wielu marketerów, zarówno w dużych, jak i małych firmach, rzuciło pieniądze na marketing w mediach
społecznościowych, nie wiedząc „dlaczego” kryje się za ich strategią. Jak każdą część swojego arsenału
marketingowego, powinieneś traktować media społecznościowe jako jedno ramię szerszej strategii.
Forrester najlepiej ujmuje to, kiedy mówi, że nie potrzebujesz strategii „marketingu społecznego”;
potrzebujesz marketingu, który wykorzystuje strategie społecznościowe i technologię strategicznie
wraz z innymi kanałami, aby osiągnąć Twoje cele. Skąd więc wiesz, gdzie umieścić swoje ograniczone
zasoby? Podobnie jak w przypadku wielu kanałów marketingowych, wszystko sprowadza się do
poznania odbiorców od wewnątrz i od zewnątrz. Musisz „pomyśleć o tym, gdzie są ich odbiorcy, co
czytają, co robią” - mówi Kenneth Hitchner, dyrektor ds. Public relations i mediów społecznościowych
w Creative Marketing Alliance. „Jeśli kierujesz reklamy do seniorów, nie będziesz używać najnowszej
aplikacji do mediów społecznościowych, takiej jak Snapchat, ponieważ nie ma tam odbiorców - tak jak
w przypadku marketingu dla nastolatków prawdopodobnie nie będziesz używać czegoś takiego jak
LinkedIn . ” Nie da się być wszechobecnym: strategia mediów społecznościowych Twojej marki
powinna koncentrować się na platformach, na których Twoi docelowi odbiorcy spędzają najwięcej
czasu, abyś nie konkurował w morzu hałasu. Jednym z największych błędów na wczesnym etapie jest
rozprzestrzenianie się w wielu sieciach społecznościowych. Zamiast tego dowiedz się, gdzie spędzają
czas Twoi odbiorcy i bądź tam. Następnie opanuj te dwie lub trzy sieci. Wyświetlaj się konsekwentnie
i angażuj się w rozmowę. Po zidentyfikowaniu odpowiednich kanałów (a następnie omówimy je dla
Ciebie), zastanów się nad równowagą między płatnym marketingiem a zasięgiem organicznym to
wrażenie, jakie uzyskujesz, gdy ktoś wchodzi bezpośrednio na Twoją stronę, a nie po kliknięciu reklamy.
Odwiedzający organiczni Cię szukali; mają lepsze kwalifikacje i są bardziej skłonni do zakupu. Świetne
treści społecznościowe mogą być niezwykle skuteczne w generowaniu tego najważniejszego
organicznego zasięgu, zwłaszcza gdy jest połączone ze strategicznymi wydatkami na media. Na
przykład, mówi seryjny przedsiębiorca i słynny strateg mediów społecznościowych Gary Vaynerchuk,
jeśli zaczniesz używać odpowiednich hashtagów na Instagramie, z czasem możesz łatwo zacząć być
odkrywanym. Niezależnie od tego, czy jesteś lokalną pizzerią, dealerem samochodowym, artystą, czy
firmą B2B z listy Fortune 500, używanie hashtagów to organiczny sposób na zwiększenie wykrywalności
i wzmocnienie treści. A jeśli zapłaciłeś za media, nawet wydawanie od 100 do 300 USD tygodniowo na
wzmocnienie treści wideo na YouTube i Facebooku może spowodować eksplozję Twoich treści, dodaje
- o ile treści te są wysokiej jakości. Dalej: odkryj rodzaje treści, które najlepiej sprawdzają się na każdym
kanale i jak pasują do siebie w ramach szerszej strategii.
Facebook

Firmy korzystające z Facebooka, aby dotrzeć do swoich docelowych odbiorców, miały kiedyś łatwo
Teraz już nie. Obecnie największa na świecie sieć społecznościowa jest pełna firm i wpływowych osób,
które walczą o uwagę. Ale nie musisz być wielkim ani zagłębionym, aby odnieść sukces na Facebooku,
potworze platform społecznościowych. Jako przedsiębiorca z ograniczonym budżetem i zasobami,
próba konkurowania z ogromnymi firmami z pozornie nieograniczonymi kieszeniami może wydawać
się głupcem. To nie jest. Rynek reaguje niezależnie od Twojego budżetu do marek, które oferują
wartość - a wartość ta ma postać świetnych, odpowiednich treści. Jedną z najważniejszych rzeczy, które
możesz zrobić, aby osiągnąć sukces marketingowy na Facebooku, jest tworzenie treści w celu rozwoju
społeczności - mówi Neil Patel, współzałożyciel firmy CrazyEgg zajmującej się analizą sieci. Zacznij od
bezpłatnych postów. Napisz treść, która prowokuje do rozmowy. Jeśli to zrobisz, zwiększysz
zaangażowanie odbiorców i zwiększysz szanse na udostępnienie treści. Większość sprzedawców treści
próbuje dziś strzelać w księżyc z każdą treścią, tworząc góry pracy i mnóstwo stresu. Aby tworzyć
świetne, trafne treści, zacznij od przyjrzenia się temu, co już działa dla innych firm - zarówno w Twojej
branży, jak i poza nią - i modeluj ich sukces. W zależności od tego, co robisz, może to oznaczać artykuły
instruktażowe, krótkie wskazówki lub początek rozmowy. Na przykład studio jogi z profesjonalną
klientelą może zamieścić wskazówki dotyczące prawidłowej postawy w pracy. Firma oferująca posiłki
może publikować przepisy. Firma programistyczna może publikować artykuły dotyczące zarządzania
relacjami z klientami. Kiedy już zaczniesz konsekwentnie tworzyć wysokiej jakości treści, następnym
krokiem jest wykorzystanie tych treści jako trampoliny do budowania społeczności, mówi Patel.
Chcesz, aby Twoje treści pokazywały, że naprawdę rozumiesz swoich odbiorców. Najpierw powinna
być publiczność; co oznacza, że publikujesz treści, których potrzebują Twoi odbiorcy, a nie wypychasz
rzeczy, które są powiązane z Twoim najnowszym produktem , uruchomieniem lub kampanią. Jeśli Twoi
odbiorcy naprawdę uznają Twoje treści za pomocne, zaczną promować Twoje treści poprzez
udostępnianie. To o wiele lepsze niż jakiekolwiek inne płatne reklamy, które możesz zrobić
samodzielnie, i jest bezpłatne. Podczas publikowania treści śledź ją i analizuj. Znajdź słabe punkty w
swoim arsenale, a także mocne strony, o których nie wiedziałeś, że masz. Pomoże Ci w tym Facebook
Insights. Korzystając z tego narzędzia, możesz zobaczyć:
* Ile udostępnień generujesz dla każdego typu posta?
* Jakie posty generują większe zaangażowanie?
* Czy osiągasz współczynniki konwersji, które według Ciebie byłyby?
Dane nie kłamią, więc nie usprawiedliwiaj swoich słabych wyników. Gdy odpowiesz na te pytania,
zobaczysz zmiany, które musisz wprowadzić.
Płacę za więcej
Czy warto pójść o krok dalej i zapłacić za reklamy na Facebooku? To zależy od twoich celów. Facebook
ma coraz większe możliwości w zakresie reklam kierowanych geograficznie. Jest to również miejsce
spotkań dla odbiorców należących do określonej niszy w internecie lub z własnymi zainteresowaniami.
Możesz skupić się na określaniu cech idealnych klientów, w tym ich upodobań i zainteresowań, stron,
które obserwują, używanych przez nich aplikacji i nie tylko. Będziesz musiał przeprowadzić pewne
badania i poszukać poszczególnych publikacji i blogów, które prawdopodobnie śledzi Twój idealny
klient, i wykorzystasz te informacje, aby skupić się na stronach, które prawdopodobnie odwiedzają
Twoi klienci. To jeden z najskuteczniejszych sposobów, aby Twoje reklamy dotarły do odpowiednich
osób. Pamiętaj, że ludzie używają Facebooka do udostępniania treści, a nie do konsumowania reklam.
Jeśli chcesz, aby Twoje reklamy były skuteczne i wyróżniały się, muszą być równie wartościowe, a
nawet bardziej wartościowe, niż inne treści prezentowane w kanałach użytkowników. Myślenie w tych
kategoriach pomoże ci dowiedzieć się, jak oprawić swoje posty - ale wielu właścicieli firm po prostu nie

wie, jak zapewnić wartość. Wielu z nich obawia się, że za darmo oddają zbyt wiele. Albo martwią się,
że jeśli nie użyją nagłówka sprzedażowego, nikt nie kliknie. Musisz jednak pamiętać, gdzie wyświetlasz
reklamy - Twoi użytkownicy nie są przygotowani na treści sprzedażowe. Musisz odpowiednio działać.
Gdy zaczniesz wyświetlać reklamy, nie kibicuj (ani nie panikuj) zbyt szybko. Po rozpoczęciu kampanii
reklamowej często odczuwasz niepokój i możesz zobaczyć marnowanie pieniędzy w czasie
rzeczywistym. Reklamy na Facebooku wymagają czasu, aby udoskonalić i dostosować, aby działały
prawidłowo. Nie możesz prowadzić kampanii przez jeden dzień i od razu uznać ją za porażkę - zwłaszcza
jeśli zaczynasz. Gdy już pojawią się dane i będziesz gotowy do wprowadzania zmian, dostosuj element
po elemencie. Zostaw większość rzeczy na miejscu, jako stałe - po prostu dostosuj jedną lub dwie
zmienne naraz. W przeciwnym razie nigdy nie dowiesz się, czy to nagłówek spowodował różnicę, czy
zdjęcie, czy oferta. Pozornie drobne rzeczy, takie jak zmiana „codziennych wskazówek” na
„profesjonalne porady” w kopii, mogą mieć znaczący wpływ, więc nie zapomnij o szczegółach tekstu i
zdjęć.
Klucz do stworzenia udanej kampanii - bez marnowania ton pieniądzy - to testowanie przed
skalowaniem. Musisz kontynuować testowanie, aż znajdziesz odpowiednich odbiorców, kreację
reklamową i stronę docelową, która zapewnia optymalne konwersje. Gdy jest wykonywana
umiejętnie, reklama na Facebooku jest jedną z najpotężniejszych platform płatnego ruchu.
Ile to kosztuje?
Teoretycznie kwota nawet 100 USD może spowodować, że Twoja wiadomość dotrze do 1000 lub
więcej osób. Ale to nie znaczy, że to odpowiedni 1000 osób. Podczas konfigurowania kampanii możesz
ustawić limit wydatków. Wielu doświadczonych reklamodawców zaleca ograniczenie wydatków do 50
lub 100 dolarów tygodniowo i wprowadzanie ulepszeń. Wąskie kierowanie na określone obszary
geograficzne, zainteresowania lub inne opcje pomoże Ci upewnić się, że nie zwiększasz kosztów dużą
ilością bezużytecznych kliknięć. Według WordStream, średni współczynnik klikalności (CTR) we
wszystkich branżach wynosi 0,9%, przy średnim koszcie kliknięcia 1,72,2 USD. Liczby te mogą się jednak
znacznie różnić w zależności od branży. Upewnij się, że bierzesz pod uwagę koszt ciągłego testowania.
Testy dzielone są nie tylko czasochłonne, ale również kosztują. Dlatego potrzebujesz budżetu
reklamowego zawierającego element zamówienia do testów podziału. Zbyt wielu marketerów
popełnia błąd, przeznaczając pieniądze na wyświetlanie reklamy, ale nigdy na okres testowania. W
rezultacie, przeprowadzając eksperymenty, pochłaniają swój budżet reklamowy. To pozostawia im
mniej pieniędzy niż powinni mieć na samą kampanię.
Jak to jest mierzalne?
Możesz zmierzyć praktycznie każdy aspekt kampanii marketingowej na Facebooku i powinieneś. Po
prostu upewnij się, że patrzysz na odpowiednie dane, aby naprawdę mierzyć skuteczność. Rozważ ten
przykład: podczas niedawnego okresu testowego zauważyłeś, że Kampania A wysłała do Twojej witryny
dziesięć osób, podczas gdy Kampania B wysłała tylko trzy osoby. Łatwa decyzja. Kampania A jest
zwycięzcą, prawda? Może nie. Właśnie zmierzyłeś potencjalnych klientów w tym teście, a nie
konwersje. Załóżmy, że tylko jeden na dziesięciu odwiedzających z Kampanii A dokonuje zakupu, ale
dwóch na trzech odwiedzających z Kampanii B dokonuje zakupu. Która kampania jest w tym przypadku
zwycięzcą? Kampania, która daje najwięcej konwersji, ale niekoniecznie najwięcej potencjalnych
klientów, to ta, w którą chcesz zainwestować. Lekcja tutaj nie polega na tym, aby nie dać się
zmanipulować danymi próżności. Musisz dokładnie rozumieć, co chcesz osiągnąć dzięki reklamom.
Zapisz te cele, ponieważ mogą one wpływać na decyzje podejmowane za pomocą reklam. Chcesz
nowych klientów? Ile? Czy chcesz więcej wizyt w swojej witrynie? Czy chcesz, aby ludzie zarejestrowali
się na Twoje wydarzenie? Im bardziej precyzyjne są Twoje cele, tym bardziej możesz dostosować

reklamy, aby pomóc Ci je osiągnąć, i tym więcej możesz śledzić swoje postępy, aby wprowadzić
niezbędne poprawki w reklamach.
Czy mogę zrobić to sam?
Absolutnie. Konfiguracja kampanii reklamowej na Facebooku jest prosta i możesz łatwo ograniczyć
wydatki, aby nie uciekły przed Tobą. Jednym z problemów, na jakie napotykają ludzie podczas
majsterkowania, jest to, że nie mają wiedzy o wszystkich narzędziach reklamowych oferowanych przez
Facebooka. Upewnij się, że korzystasz z wbudowanych narzędzi Facebooka, aby:
* Zwiększyć swoje posty. Pamiętaj, że kiedy publikujesz aktualizację na Facebooku, tylko ułamek
Twoich fanów to zobaczy. Jeśli będziesz promować swój post, zwiększy to jego zasięg.
*Wyróżnić swoją stronę. Jeśli Twoim celem w reklamach na Facebooku jest rozwój strony na
Facebooku, musisz skorzystać z funkcji Promuj swoją stronę. Facebook daje Ci możliwość
przetestowania różnych obrazów i dodania wezwania do działania do Twoich postów, jeśli korzystasz
z tej funkcji.
* Wysyłać ludzi do swojej witryny. Jeśli Twoim ostatecznym celem jest przyciągnięcie większej liczby
osób do Twojej witryny, możesz skorzystać z tej funkcji, zaprojektowanej specjalnie w celu zwiększenia
ruchu w Twojej witrynie.
I, jak powiedzieliśmy wcześniej, pamiętaj, aby ściśle kierować reklamy, ograniczać tygodniowe wydatki
oraz uczyć się i ewoluować w miarę postępów.
LINKEDIN
O ile nie pracujesz w konsultingu lub usługach B2B, LinkedIn może nie być najlepszym graczem, jeśli
rozważasz swoją strategię marketingową. Ale witryna sieciowa oferuje wiele tanich sposobów na
podniesienie profilu, bez względu na to, co robisz. Po pierwsze, powinieneś wiedzieć, że wszystko, co
publikujesz w witrynie, jest widoczne dla każdego w sieci i może je znaleźć lub zobaczyć za pomocą
wyszukiwarki Google, co nie zawsze miało miejsce. Oznacza to, że Twój profil, a także każda treść, którą
publikujesz na LinkedIn, jest „publiczna” (chyba że zmienisz ustawienia użytkownika). Chcesz być
„znaleziony” w Internecie, a to dodaje jeszcze więcej soku SEO do Twoich treści i wysiłku na LinkedIn.
Gdy potencjalny klient, dostawca lub partner znajdzie Cię w Internecie, obecność na LinkedIn
wyrafinowanej obecności jest jednym ze sposobów na zwiększenie wiarygodności Twojego startupu.
Zacznij od swojego profilu
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest stworzenie profilu na LinkedIn i obszernej strony firmowej mówi ekspert ds. marketingu Samuel Edwards. Zabawa indywidualnym profilem pozwala zapoznać się
z funkcjami serwisu. Jeśli potencjalni klienci natkną się na Twój profil - i prawdopodobnie to zrobią upewnią się, że jest dopracowany. Oto kilka podstawowych informacji:
• Profesjonalny wizerunek. Profile bez zdjęć są rzadko oglądane, podczas gdy te z obrazami wysokiej
jakości postrzegane są jako znacznie bardziej profesjonalne. Najlepiej jest umieścić jednolite białe lub
kolorowe tło, założyć profesjonalny strój i uśmiech. Chcesz wyglądać na wyrafinowanego, ale
przystojnego. Nie musi to być profesjonalny strzał w głowę, ale powinien wyglądać na dopracowany.
• Opisowy nagłówek. LinkedIn pozwala dostosować „Nagłówek zawodowy” i będziesz chciał poświęcić
trochę czasu na jego przygotowanie. Na przykład, zamiast po prostu umieścić „Marketing
Professional”, coś w stylu „Założyciel firmy zajmującej się oprogramowaniem do automatyzacji
marketingu, Zippy” jest znacznie bardziej przekonujące.

• Odpowiednia historia pracy. Podstawą Twojego profilu będzie historia pracy i CV. Chociaż nie chcesz
rezygnować z ważnych stanowisk, które zajmowałeś, powinieneś również unikać uwzględniania rzeczy,
które są nieistotne, jak letnia praca w niepełnym wymiarze godzin w liceum lub członkostwo w klubach
i stowarzyszeniach uniwersyteckich. Zamiast traktować swój profil LinkedIn jako autobiografię swojego
życia zawodowego, potraktuj go jako sposób na pokazanie, dlaczego Twoje doświadczenie czyni Cię
wiarygodnym dostawcą wszystkiego, co sprzedajesz.
• Niestandardowy adres URL. LinkedIn daje Ci możliwość dostosowania adresu URL. Spróbuj użyć
czegoś prostego, krótkiego i związanego z Twoim imieniem. Jeśli imię i nazwisko nie są dostępne,
rozważ umieszczenie inicjałów lub skrótów. Korzystając z LinkedIn jako indywidualny użytkownik,
możesz zacząć zagłębiać się w funkcje biznesowe, tworząc stronę firmową. Podobnie jak w przypadku
profilu indywidualnego, istnieją pewne wskazówki i porady dotyczące opanowania strony firmowej.
• Atrakcyjne podsumowanie. To najważniejsza część Twojej strony firmowej. Podsumowanie pojawia
się tuż pod zdjęciem na okładkę i pozwala ci wyjaśnić, kim jesteś, co robisz i dlaczego czytelnicy powinni
w ciebie wierzyć. Chociaż podsumowanie musi zawierać podstawowe informacje o firmie i tym, co
robisz, powinno być również opisowe, konwersacyjne i angażujące. Wielu przedsiębiorców myśli od
podszewki: to jest nasz produkt, oto jego cechy. Zamiast tego pomyśl od zewnątrz do wewnątrz, a
najpierw od odbiorców: nasi klienci kupują od nas, aby osiągnąć ten cel, albo my rozwiązujemy ten
problem.
• Atrakcyjny obraz. Najważniejsze może być podsumowanie aspektu, Twój wizerunek może zrujnować
Twój profil od samego początku. Upewnij się, że obraz przedstawia wszystko, co reprezentuje Twoja
marka, jest wysokiej jakości i wyjątkowy. To nie jest miejsce do używania nieaktualnych zdjęć
stockowych; zainwestować w coś oryginalnego.
• Dokładne informacje kontaktowe. Sprawdź dokładnie, czy wszystkie pola są kompletne i dokładne.
Nie będziesz w stanie generować żadnych potencjalnych klientów, dopóki nie uzyskasz odpowiednich
informacji.
Gdy masz już swój indywidualny profil i stronę firmową, jesteś gotowy do rozpoczęcia generowania
potencjalnych klientów dla Twojej firmy. Pierwszym krokiem jest po prostu połączenie. LinkedIn to sieć
społecznościowa, więc korzystaj z mediów społecznościowych. Zbuduj listę wszystkich osób, z którymi
możesz chcieć robić interesy w przyszłości. Ta lista może obejmować inwestorów, klientów i innych
potencjalnych partnerów. Gdy lista jest gotowa, przejrzyj ją pojedynczo i dodaj je do swojej sieci.
Dołącz niestandardową i wysoce spersonalizowaną notatkę dla każdej osoby i zacznij wysyłać prośby.
Twoim głównym celem jest rozszerzenie swojej sieci o ludzi, o których chcesz wiedzieć, że istniejesz.
Wraz z rozwojem sieci masz teraz bardzo ukierunkowaną i ukierunkowaną listę osób, które będą
otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy opublikujesz treść. Teraz, gdy zbudowałeś już swoje
kontakty, możesz rozpocząć tworzenie treści. Treść pojawia się podczas wyszukiwań online, a także
pojawia się w kanałach Twoich kontaktów. Jeśli już produkujesz treści, LinkedIn to świetny sposób na
rozpowszechnienie ich wśród szerszej publiczności. Jeśli na przykład prowadzisz już blog, możesz
zyskać dodatkowe kilometry z każdego posta, umieszczając link do wpisu na LinkedIn, a następnie
publikując pełną wersję kilka dni później. LinkedIn bardzo ułatwia tworzenie treści za pomocą przycisku
„napisz artykuł” na stronie głównej. Za każdym razem, gdy coś opublikujesz, do wszystkich Twoich
kontaktów zostanie wysłane powiadomienie. Oznacza to, że każda starannie przygotowana treść może
potencjalnie trafić przed każdą osobę, z którą jesteś połączony na LinkedIn.
Innym darmowym sposobem, aby zostać zauważonym, jest dołączenie do grup LinkedIn. Media
społecznościowe to ulica dwukierunkowa. Nie można po prostu przekazywać ludziom treści i
oczekiwać, że odpowiedzą. Najlepszym sposobem na odwdzięczenie się użytkownikom jest dołączanie

do grup i bycie aktywnym członkiem poprzez udzielanie porad, odpowiadanie na pytania i budowanie
relacji jeden na jeden. W zamian twoja aktywność w tych grupach zwiększy twoją ekspozycję i
prawdopodobnie sprawi, że staniesz się liderem myśli w swojej niszy. Wspaniałą rzeczą w grupach
LinkedIn jest to, że ludzie samodzielnie wybrali (lub zostali zaproszeni) do udziału w docelowej
społeczności, zauważa Janine Popick, współzałożycielka panelu danych biznesowych Dasheroo. I są ich
dosłownie miliony. Społeczność składa się z ludzi, którzy lubią udostępniać swoje treści, pobierać opisy
stanowisk (lub przeglądać niektóre z nich) i nawiązywać kontakty z podobnie myślącymi
profesjonalistami. Jeśli ta społeczność jest oparta na branży, której służysz, musisz być jej częścią. To
proste: na pasku wyszukiwania LinkedIn wpisz słowa kluczowe pasujące do Twojej branży. Następnie
oceń wszystkie grupy na powierzchni, których chcesz być członkiem. Ważne jest, aby jak najczęściej
wypełnić swój profil LinkedIn i profil firmy. LinkedIn poleci grupy, do których możesz dołączyć. Po
dołączeniu upewnij się, że co jakiś czas się meldujesz, bierzesz udział w dyskusji i udostępniasz
aktualizacje, które Twoim zdaniem mogą być zainteresowane grupą - w zasadzie oznacza to bezpłatną
reklamę. A kiedy ktoś odpowie na Twoje aktualizacje, upewnij się, że we własnej odpowiedzi
potwierdzisz jego imię i nazwisko, aby wyraźnie zaznaczyć, że przeczytałeś, co powiedział.
Czy mogę zrób to sam?
Zdecydowanie. LinkedIn to przede wszystkim osobiste kontakty - Twoje treści wydawałyby się
niezręczne, gdyby wydawało się, że zostały napisane przez kogoś innego. Jednak nigdy nie boli, gdy
profesjonalna redakcja przyjrzy się całej zawartości, w tym profilowi, stronie firmowej i publikowanym
artykułom.
Ile to kosztuje?
Jak dotąd wszystko, o czym rozmawialiśmy, jest bezpłatne. Jeśli chcesz, aby Twoje treści były widoczne
dla jeszcze większej liczby oczu, wypróbuj sponsorowane aktualizacje, dostępne za pośrednictwem
narzędzia „Campaign Manager” LinkedIn. Umożliwia firmom umieszczanie ich treści na szczycie
kanałów użytkowników, a także oferuje kierowanie według płci, wieku, lokalizacji, członkostwa w
grupie, firmy i wielu innych opcji. Działa w modelu płatności za kliknięcie lub za 1000 wyświetleń (jeśli
bardziej zależy Ci na tym, ile razy reklama jest wyświetlana, a nie klikana). Minimalne koszty są
niezwykle niskie - zaledwie 10 USD dziennie.
Jak to jest mierzalne?
To zależy. Trudno jest zmierzyć bieżące rozmowy, które może generować LinkedIn. Ale w momencie,
gdy dokonasz dużej sprzedaży z nawiązanego przez siebie połączenia, będziesz zadowolony, że
poświęcisz na to czas. Jeśli publikujesz treści z linkami z powrotem do swojej witryny, możesz mierzyć
ruch z witryn odsyłających, docelowe wyświetlenia stron i wzrost liczby subskrybentów lub liczby
optins. Jeśli korzystasz z płatnych treści lub reklam LinkedIn, masz do dyspozycji więcej narzędzi; za
pomocą Campaign Managera LinkedIn zobaczysz współczynnik zaangażowania, który śledzi kliknięcia,
udostępnienia i komentarze.
TWITTER
Twitter polega na tym, aby być tam: generować obserwujących i uczestniczyć w rozmowach. Nie jest
to strategia z dnia na dzień - potrzeba czasu i cierpliwości, aby pielęgnować więzi, uczestniczyć w
rozmowach oraz generować obserwujących i retweety. „Twitter to impreza koktajlowa” - mówi
Vaynerchuk, strateg mediów społecznościowych. „Jak stać się naprawdę dobrym na przyjęciu
koktajlowym? Pojawiasz się, wchodzisz w krąg, zaczynasz mówić ”- mówi. „Jeśli jesteś słuchaczem i
rzeczywiście dodajesz coś do rozmowy, zostajemy przyjaciółmi”. Możesz ulec pokusie, aby od razu

wskoczyć i zaoferować swoją usługę lub poprosić o poparcie. Nie. Bądź cierpliwy i dostarczaj wartości;
słuchaj zanim napiszesz. Nie wszedłbyś na prawdziwe przyjęcie koktajlowe i nie zacząłby krzyczeć ani
prosić innych ludzi, aby powiedzieli wszystkim, że jesteś fajny. „Najpierw dostarczaj wartość” - mówi
Vaynerchuk. „To daje o wiele większe szanse”. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć korzystać z Twittera,
poszukaj ludzi, których podziwiasz najbardziej - liderów myśli, głównych mówców, autorów,
współpracowników - każdego, kto Cię inspiruje. Zrozumiesz, o czym rozmawiają i co ich obserwatorzy
są najbardziej zaangażowani. Warto też śledzić swoich klientów, a nawet konkurencję, aby dowiedzieć
się, czym się zajmują. Następnie zacznij retweetować przydatne lub interesujące informacje.
Powinieneś także postarać się podać interesujące informacje, które odnoszą się do twojego produktu,
branży lub społeczności. „Twój dialog musi dostarczać wartości. Prowadzisz lokalną lodziarnię? Użyj
swojego konta na Twitterze, aby wyróżnić dobre rzeczy, które robią lokalne organizacje charytatywne,
a nawet lokalną grupę skautów. Jeśli tweetujesz jako siebie - w przeciwieństwie do swojej firmy - nie
bój się osobistych, w pewnych granicach. Nie chcesz transmitować wszystkiego o swoim dniu lub życiu,
ale od czasu do czasu tweetowanie śmiesznych rzeczy, które zrobił twój nastolatek lub twój pies, może
być świetnym sposobem na humanizację firmy i kontakt z ludźmi. W przypadku każdego produktu,
branży lub tematu istnieją wpływowi użytkownicy Twittera. Łączenie się z nimi może mieć duże
znaczenie, ponieważ mają dużą liczbę obserwujących (lub bardzo wpływowych obserwujących),
reprezentują Twoich największych klientów (takich jak sieć handlowa, która może oferować Twój
produkt) lub prowadzą wpływowego bloga. Wybierz tuzin, a następnie zwiększ do stu lub dwustu.
Podążaj za nimi i współpracuj z nimi. Możesz być zaskoczony, ilu z nich jest skłonnych podążać za tobą.
Myśl w czasie rzeczywistym
Podczas dużych wydarzeń na świecie wskaźnik wykorzystania Twittera może wzrosnąć o miliony ludzi
na całym świecie, którzy gromadzą się w sieci. Użytkownicy śledzą hashtagi związane z wydarzeniami i
uzyskują wgląd od swoich ulubionych uczestników na miejscu, w trakcie ich wydarzeń, a także w tym
samym czasie, co prasa. - Używając hashtagu, który zyskuje na popularności, masz znacznie większą
szansę na zdobycie zaangażowania od osób, które nie są Twoimi obserwatorami - mówi Vaynerchuk.
W miarę rozrastania się hashtagu możesz zyskać popularność, której inaczej byś nie osiągnął. Jednym
ze sposobów wykorzystania nowych gałek ocznych jest postawienie tweeta w formie pytania, na które
ludzie będą chcieli odpowiedzieć. Oprócz najświeższych wiadomości, kalendarz wydarzeń witter
pomaga marketerom być świadomym i potencjalnie wykorzystywać ważne wydarzenia globalne, które
są w jakiś sposób istotne dla ich marki. Kalendarz umożliwia użytkownikom filtrowanie wyników
wyszukiwania według lokalizacji, rodzaju wydarzenia i daty, dając marketerom możliwość
zaplanowania strategii z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Wgląd w wydarzenia dostarcza
użytkownikom krytyczne dane z przeszłych wydarzeń, takie jak wielkość odbiorców, dane
demograficzne i inne. Odpowiednie hashtagi są dostarczane, aby marketerzy mogli kategoryzować
tweety swojej marki z innymi związanymi z wydarzeniem; w ten sposób pojawiają się w
najpopularniejszych wyszukiwaniach przeprowadzanych przez zainteresowane strony.
Jak to jest mierzalne?
Na Twitterze możesz zmierzyć prawie wszystko. Przeglądając swój tweet, uzyskujesz kilka
podstawowych statystyk (takich jak liczba komentarzy, retweetów i polubień), ale możesz chcieć
zagłębić się nieco głębiej, aby znaleźć bardziej wartościowe wskaźniki. Widok aktywności w tweetach
umożliwia właśnie to: wystarczy kliknąć ikonę wykresu słupkowego, a zostanie wyświetlona masa
informacji. Możesz zobaczyć dane pokazujące liczbę wyświetleń i łączną liczbę zaangażowań, a także
zestawienie różnych interakcji. Dzięki temu zdobędziesz ważne szczegóły dotyczące wyników Twojego
tweeta i podejmiesz decyzje mające na celu zwiększenie zaangażowania w przyszłości. Oto kilka
wskaźników, na które warto zwrócić uwagę:

• Wrażenia. Wrażenia to liczba wyświetleń Twojego tweeta przez ludzi. Gdy liczba ta jest wysoka,
wydaje się, że pozostałe wskaźniki podążają za trendem wzrostowym. Używanie strategicznych
hashtagów, które są odpowiednie dla Twoich treści, pomoże rozpowszechnić Twój tweet wśród
szerszej publiczności poza obserwującymi, co zwiększy Twoje wrażenia.
• Retweety. Pomiar retweetów pokazuje, czy Twoje tweety są udostępniane przez odbiorców. Gdy
ktoś przesyła dalej, ujawnia Twój tweet swoim obserwatorom. Retweeting to jeden z głównych
sposobów rozpowszechniania treści na Twitterze. Aby zwiększyć liczbę własnych retweetów, rozważ
częstsze przesyłanie dalej swoich obserwujących. Zwrócą uwagę i zaczną się odwzajemniać, również
częściej przesyłając Ci dalej. Pamiętaj też, aby wysłać szybki tweet z podziękowaniami do tych, którzy
podają Ci dalej.
• Kliknięcia linków. Kierowanie ruchu do Twojej witryny, postów na blogu lub filmów powinno być
głównym celem Twoich działań marketingowych na Twitterze. Ostatecznym celem marketera na
Twitterze jest zawsze skuteczne przekonanie kogoś do opuszczenia platformy i przejścia do Twojej
witryny internetowej, gdzie może dokonać zakupu Twojego produktu, kupić książkę lub Cię zatrudnić.
Mierzenie liczby kliknięć linków generowanych przez Twoje tweety jest niezbędne do określenia Twojej
skuteczności na Twitterze.
• Stopień zaangażowania. Twój współczynnik zaangażowania to liczba zaangażowań podzielona przez
liczbę wyświetleń. W zależności od branży tweety ze zdjęciami lub filmami mogą wykazywać wyższy
wskaźnik zaangażowania.
• Wizyty profilowe. Twitter pokazuje, ile osób odwiedza Twoją witrynę - wskazanie, że ludzie chce
dowiedzieć się więcej o tobie. Zrób to aby upewnić się, że Twój profil jest kompletny i atrakcyjny, gdy
tam dotrą. Aby wygenerować więcej odwiedzin profilu, bądź interesujący! Podaj darmowe informacje,
które zmuszą ludzi do chęci dowiedzenia się więcej o tobie. Jeśli Twoje tweety są nudne, nikt nie
odwiedzi Twojego profilu.
Nie dla każdego
Chociaż Twitter może być ulubieńcem branży technologicznej i cennym, jeśli chodzi o bycie na bieżąco
z tym, co dzieje się na świecie, dla wielu firm nie jest to najlepsze miejsce do pozyskiwania nowych
klientów. „Jako startup musisz wybrać kilka rzeczy i zrobić to naprawdę dobrze” - mówi Corbett
Drummey, dyrektor generalny Popular Pays, firmy pomagającej markom takim jak Macy's, TOMS i KIND
łączyć się z wpływowymi osobami społecznościowymi i twórcami treści w celu realizacji Instagrama,
Snapchata , Pinterest i Facebook. „Gdybyś była firmą zajmującą się makijażem, mogłabyś robić
samouczki na YouTube i Instagram. Lub, jeśli jesteś firmą zajmującą się stylem życia, możesz po prostu
robić reklamy na Instagramie i Facebooku ”.
Ile to kosztuje?
Publikowanie z konta jest bezpłatne. Jeśli chodzi o reklamę, Twitter różni się od Facebooka, LinkedIn i
Pinterest. Każda z tych sieci społecznościowych oferuje oddzielne konta biznesowe / marki i konta
osobiste. Reklamy są dostępne tylko dla kont firmowych.
Na Twitterze są tylko konta. Za każdym razem, gdy trafisz mały jackpot na Twitterze i zobaczysz, że coś
naprawdę się rozwija (czy jest to tweet, z którego jesteś zadowolony, czy treść, którą chcesz
promować), nie musisz zakładać strony biznesowej. Możesz po prostu wydać 50 USD na ten post, aby
go wzmocnić.
Kiedy promować swoje tweety

Promowanie tweeta pozwala zwiększyć liczbę wyświetleń, dzięki czemu Twoja wiadomość trafia do
oczu większej liczby użytkowników. Jeśli naciśniesz przycisk Promuj swojego tweeta, zostanie
wyświetlony panel, w którym możesz wybrać lokalizację docelową, wybrać budżet wydatków i
zaplanować szacunkowy zasięg, jeśli zdecydujesz się pójść dalej. Podobnie jak w przypadku innych
platform, ceny zależą od podaży i popytu. Nie ma kosztu minimalnego. Im więcej zapłacisz, tym więcej
osób z wybranej grupy odbiorców zobaczy tweety w swoich kanałach. W wielu przypadkach możesz
wydać zaledwie kilka dolarów dziennie, aby przeprowadzić testy i zobaczyć, co się sprawdza, aby
pomóc Ci zdecydować, gdzie zainwestować najwięcej. Chociaż nie musisz promować każdego tweeta i prawdopodobnie nie powinieneś - inwestowanie we właściwe może naprawdę się opłacić. A jeśli
wybierzesz swoje najskuteczniejsze posty, prawdziwe jednorożce w grupie, koszt kliknięcia może być
naprawdę bardzo niski. Twitter używa algorytmu do określania ceny, a angażujące treści są nagradzane
niższymi kosztami. Aby znaleźć najlepsze tweety (i potwierdzić swoje podejrzenie, że epicki mem,
którym udostępniłeś jakiś czas temu, naprawdę był złoty), przejdź do sekcji Analizy. Następnie wybierz
zakładkę Tweets i kliknij przycisk Top Tweets. Aktywacja wydarzenia umożliwia powiązanie tweetów z
nadchodzącym wydarzeniem, takim jak Oscary lub Super Bowl. Możesz tworzyć płatne kampanie
kierowane na wydarzenie, a następnie docierać do docelowych odbiorców, segmentując je według
płci, języka, a nawet typu używanego urządzenia. Jeszcze potężniejsza jest możliwość łatwego
wyszukiwania i kierowania na wydarzenia, które są najbardziej istotne dla Twojej firmy. Rozpoczęcie
jest tak proste, jak zalogowanie się na ads.twitter.com i wybranie Kalendarza wydarzeń z menu
Narzędzia.
Czy mogę zrób to sam?
Tak. Po prostu wiedz, że im głębiej zagłębiasz się w płatną reklamę, tym bardziej złożony staje się
rachunek. Jeśli planujesz prowadzić ciągłe płatne kampanie, ekspert ds. Marketingu pomoże Ci
upewnić się, że korzystasz z ewoluującego zestawu narzędzi do kierowania i analiz, a także pomoże Ci
iterować i ewoluować w miarę uzyskiwania wyników.
INSTAGRAM
Instagram, popularna aplikacja do udostępniania zdjęć i filmów, liczy 700 milionów aktywnych
użytkowników miesięcznie i stale rośnie. Użytkownicy Instagrama praktycznie oczekują interakcji z
markami na kanale: ponad 80 procent tych użytkowników śledzi firmę w aplikacji, co czyni ją idealną
platformą dla właścicieli małych firm do docierania do potencjalnych klientów. Instagram jest dobry
nie tylko do publikowania autoportretów, brunchów i futrzanych dzieci, jakkolwiek uroczych. I chociaż
jest znany z tego, że jest ciężki dla kobiet z pokolenia millenialsów i pokolenia Z, nie tylko one korzystają
z tej platformy. W czasach, gdy treść wizualna ma kluczowe znaczenie dla każdej marki, aby mogła
realizować udaną strategię marketingową, Instagram nie lubi wyjątkowej okazji do kreatywnego
pozycjonowania marki i zaprezentowania jej osobowości. Ponadto jest to miejsce, w którym
konsumenci mogą codziennie oglądać wybrane przez Ciebie treści, bez poczucia przytłoczenia emailami i powiadomieniami. W rzeczywistości połowa użytkowników platformy sprawdza swój kanał
kilka razy dziennie. Wielu właścicieli małych firm twierdzi, że po prostu nie wie, jak korzystać z
Instagrama. Nie daj się zastraszyć. Instagram jest łatwy w użyciu. Zacznij od utworzenia odpowiedniego
konta. Po utworzeniu podstawowego profilu na Instagramie (lub jeśli już go masz), zechcesz go
uaktualnić do konta Instagram dla firm. Zapewni to dostęp do funkcji, których nie mają użytkownicy
indywidualni. Z kontem Instagram dla firm możesz uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych analiz i
promować swoje posty, a także inne korzyści. Jeśli chodzi o zawartość, prawdopodobnie chcesz, aby
osobiste zdjęcia, które udostępniasz rodzinie i znajomym, były oddzielone od wpisów biznesowych,
które udostępniasz klientom. Możesz zarządzać maksymalnie pięcioma kontami na Instagramie z

jednej aplikacji, co ułatwia przełączanie się między kontami biznesowymi i osobistymi lub wieloma
kontami biznesowymi, jeśli masz kilka lokalizacji lub linii produktów.
Czy mogę zrób to sam?
Prawdopodobnie będziesz chciał, przynajmniej jako pierwszy. Zarządzanie własnym Instagramem - tak
jak w przypadku Twittera - pomoże Ci wydać się niefiltrowany i autentyczny. Ale nie zaczynaj po prostu
wrzucać rzeczy na swoją stronę. Poświęć trochę czasu na opracowanie strategii. Twoja strategia
zaczyna się od celu. Co chcesz robić na Instagramie? Co chcesz z tego wynieść? Możesz zdecydować,
że chcesz wykorzystać Instagram jako świetny sposób na budowanie świadomości marki. A może
myślisz, że Instagram to świetny sposób na udostępnianie zdjęć Twoich produktów, ponieważ
koncentruje się na obrazie. Może po prostu chcesz uzyskać sprzedaż bezpośrednią za pomocą linku na
stronie swojego profilu. Niezależnie od celu, podejdź do marketingu na Instagramie z myślą o jego
realizacji. Następnie zacznij szukać sposobów na zgromadzenie odbiorców. Weź to od Johna Lincolna,
współzałożyciela i dyrektora generalnego firmy Ignite Visibility zajmującej się marketingiem cyfrowym.
Mówi, że w ciągu pięćdziesięciu tygodni przeszedł od zera do ponad 14 000 obserwujących, a dziś
uzyskuje około piętnastu do trzydziestu leadów miesięcznie z Instagrama w zakresie usług marketingu
cyfrowego. Jego strategia polegała na laserowym skupieniu się na widowni, a następnie na
skoordynowanym, konsekwentnym i sumiennym schemacie publikowania. Twoi odbiorcy mogą
należeć do jednej z dwóch grup demograficznych: partnerów lub klientów. Partnerzy to osoby z tej
samej branży lub branży związanej z Twoją niszą. Jednak niekoniecznie są konkurentami. Na przykład,
jeśli jesteś programistą internetowym, wśród Twoich partnerów mogą znajdować się osoby, które
projektują motywy WordPress. Uzupełniają, a nie konkurują z Twoją firmą. Mogą również pomóc w
promowaniu Twojej firmy. W jaki sposób? Komentując i lubiąc swoje aktualizacje. Pomagają nadać
Twojemu kontu na Instagramie pozory autorytetu. Następnie są obserwatorzy na Instagramie, którzy
są na Twoim rynku docelowym. To są ludzie, których chcesz zostać klientami. Kiedy już zidentyfikujesz
partnerów i ludzi na rynku docelowym, czas zacząć zbierać informacje o nich, mówi Lincoln. Jakie są
ich typowe cechy? Gdzie spędzają czas w Internecie? I co ważne: kogo obserwują na Instagramie? Kiedy
już się o tym dowiesz, możesz zainspirować swój cel do podążania za tobą, naśladując inne konta, które
już obserwują. Znajdź od dwóch do pięciu kont na Instagramie, które obserwują Twoi dystrybutorzy i
potencjalni klienci, sugeruje Lincoln, i przeanalizuj je. Jakie treści publikują online? Kto ich przestrzega?
Zobacz też ich biografię. Jak opisują swój biznes? Jak wygląda zdjęcie profilowe? Przejrzyj ich posty i
spójrz na używane przez nich hashtagi. Zanotuj najpopularniejsze hashtagi. Prawdopodobnie będziesz
chciał ich używać we własnych postach. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że wpis odpowiada
hashtagowi, którego używasz. W przeciwnym razie zostaniesz oznaczony jako spamer. Na koniec spójrz
na ich najpopularniejsze posty. Zanotuj typy zdjęć używanych w tych postach i tematy, których dotyczą.
Zacząć rozmowę
Tak, Instagram to przede wszystkim platforma wizualna, ale możesz też używać kopii do łączenia się z
klientami. Kiedy udostępniasz post, umieść pytanie w podpisie zdjęcia i poproś klientów o odpowiedź
w sekcji komentarzy. Kiedy opublikują komentarz, nie zapomnij odpowiedzieć. Zrób z tego rozmowę.
Twórz unikalne posty i angażuj użytkowników w osobisty sposób, który wpływa na ludzi na poziomie
emocjonalnym. Dowiedz się, dlaczego publikujesz, co publikujesz. I nie zapomnij wziąć udziału w
rozmowie! Nieocenione jest pokazywanie obserwującym, że Ci zależy. Możesz pomyśleć, OK, więc
robię to wszystko. To są podstawy. Jeśli nadal nie czujesz, że uzyskujesz pożądaną przyczepność, oto
kilka wskazówek:
• Pokaż swoją osobowość. Określ swój punkt widzenia i bądź konsekwentny. Czy jesteś zabawny?
Inspirujący? Serdeczny? Sarkastyczny? Co próbujesz powiedzieć i komu próbujesz to powiedzieć?

• Angażuj swoich użytkowników. Jasne, Instagram jest trochę zaangażowany w siebie, więc
wykorzystaj to na swoją korzyść. Użytkownicy uwielbiają patrzeć na siebie na nowo nagrywanych przez
marki, które kochają. Ponowne wykorzystanie treści jest również bezpłatne. Organizuj konkursy i
prezenty, aby pozyskiwać treści generowane przez użytkowników (UGC) i budować grono odbiorców.
• Pokaż swoim fanom, kim jesteś za kulisami. Bądź autentyczny i pozbądź się okleiny.
• Używaj hashtagów, aby zwiększyć liczbę wyświetleń i generować treści generowane przez
użytkowników. Chcesz inspiracji w tym duchu? Wyszukaj #Starbucks, a zobaczysz przykład.
• Promuj swoje reklamy. Tak, jeśli chcesz widzieć wyniki, musisz odłożyć pieniądze tam, gdzie są twoje
posty.
• Poznaj swoje cele, zaangażowanie w porównaniu z konwersją i jak zoptymalizować posty dla każdego
z nich. Skąd wiesz? Testy A / B to jedyny sposób, aby naprawdę mieć pewność, ponieważ mieszanka
jest inna dla każdej marki.
Nie staraj się być doskonały
Wiele zrobiono w kierunku perfekcyjnie wyselekcjonowanych zdjęć na Instagramie. Jedzenie jest
stylizowane jak okładka magazynu, produkty kręcone są w idealnym świetle, stroje są dopracowane.
(To samo odnosi się do innych kanałów społecznościowych, ale Instagram jest uważany za najlepszy
przykład tego trendu). Podczas gdy tego rodzaju intensywne stylizacje wyróżniały się na początku
Instagramu, dziś zaczyna być nieco zmęczony —I trochę nieautentyczne, co jest przekleństwem
zamierzonej misji kanałów społecznościowych. Poza tym wszystkie kanały zaczynają wyglądać
podobnie: nikt się nie wyróżnia, gdy wszyscy tworzą te same, niezwykle dopracowane obrazy. Więc
zamiast próbować nadążyć za wyścigiem zbrojeń piękności, wycofaj się.
Nie potrzebujesz nieskazitelnych, doskonale oświetlonych zdjęć swoich produktów, sklepu czy ludzi.
Aby odzyskać uwagę, musisz wrócić do podstaw. Pokaż mniej wyselekcjonowany, bardziej
spontaniczny klimat wczesnych dni Instagrama. Zagraj w autentyczność. Jeszcze lepiej, wpuść ludzi w
swoją niedoskonałość, używając szczerych ujęć i notatek o tym, co się dzieje, gdy nikt nie patrzy. Może
pomóc Ci się wyróżnić i połączyć bardziej niż zatrudnienie wyspecjalizowanego fotografa.
Użyj odpowiednich hashtagów
Hashtagi - słowa lub frazy poprzedzone symbolem „#” - są wszędzie. Używanie odpowiednich
hashtagów pomoże nowym obserwatorom znaleźć Twoją firmę. Na przykład, jeśli potencjalny klient
kliknie hashtag #OutdoorKitchen w poście innego projektanta krajobrazu, zobaczy listę wszystkich
postów z tym hashtagiem, w tym Twojego. Właściciele małych firm powinni używać popularnych
hashtagów związanych z ich działalnością: Twoja branża lub dziedzina, na przykład #Plumbing,
#Remodeling lub #LcapesDesign Twoje produkty, takie jak #Cabinets, #SwimmingPools lub #Furniture
Specjalne cechy lub cechy, takie jak #MadeInAmerica, #Handmade lub #ShopLocal Chociaż możesz
stworzyć dowolny hashtag, który chcesz, nie przyniesie to nic dobrego, jeśli inni nie wiedzą użyć lub
wyszukać hashtag. Jeśli więc utworzysz unikalny hashtag dla swojej firmy, upewnij się, że promujesz
go na swojej stronie internetowej, w biuletynach e-mailowych lub w witrynach sklepowych. Jak mówi
Vaynerchuk, świetne treści mogą być niezwykle skuteczne, gdy są wzmacniane hashtagami. Hashtagi
zapewniają wykrywalność i organiczne wzmocnienie Twoich treści.
Dodaj swoją lokalizację

Gdy udostępniasz zdjęcie lub film na Instagramie, możesz oznaczyć zdjęcie miejscem, w którym zostało
zrobione. Posty oznaczone lokalizacją Twojej firmy będą wyświetlać Twoje imię i nazwisko oraz adres
tuż nad obrazem. Użytkownicy Instagrama mogą następnie dotknąć nazwy Twojej lokalizacji i zobaczyć:
* Twoja lokalizacja na mapie
* Inne zdjęcia i filmy, które otagowałeś wraz z informacjami o firmie
* Zdjęcia i filmy, które Twoi klienci otagowali wraz z informacjami o Twojej firmie
Dodanie lokalizacji do swoich postów jest łatwe. Poszukaj opcji „Dodaj lokalizację” gdy przygotowujesz
się do udostępnienia nowego zdjęcia lub filmu. Lista sugerowanych lokalizacji pojawi się poniżej tego
monitu; jeśli Twoja firma znajduje się na liście, dotknij, aby dodać ją do obrazu. Jeśli Twoja firma nie
pojawi się automatycznie, kliknij „Szukaj” lub „Dodaj lokalizację”, aby zobaczyć dłuższą listę
sugerowanych lokalizacji.
Utwórz kalendarz redakcyjny
Jeśli chcesz wyprzedzić konkurencję w mediach społecznościowych, możesz stworzyć kalendarz
redakcyjny. Harmonogram nadchodzących postów, informujący o tym, co będziesz publikować i kiedy
będziesz publikować, zapewni ci uczciwość i zapewni, że częstotliwość publikowania pozostanie taka,
jak zamierzasz. Kalendarz może jednak onieśmielać, gdy wszystkie te daty publikacji rozciągają się
przed Tobą. Jeśli masz problemy z utrzymaniem głośności i wpadasz na nowe pomysły, planując swoje
treści, skopiuj typ treści, z których z powodzeniem korzystali inni, i wykorzystaj go samodzielnie. Jeśli
publikują popularne nowe produkty lub zdjęcia z wydarzeń, wypróbuj to samo podejście.
Naśladownictwo to nie tylko najszczersza forma pochlebstwa. To także świetny sposób na promowanie
swojej marki. Oczywiście nie oznacza to naruszania praw autorskich, więc nie rób niczego dosłownie
ani nie podnoś obrazów. Możesz jednak publikować treści związane z pomyślnymi postami innych
osób. Nie ma w tym nic złego. Po przygotowaniu kalendarza redakcyjnego czas zacząć go śledzić - ale
nie publikuj i nie znikaj. Kontaktuj się z innymi użytkownikami Instagrama. Śledź konta w swojej niszy i
konta związane z Twoją niszą. Polub i komentuj posty, które cenisz. Jeśli jesteś postrzegany jako
aktywny członek społeczności Instagrama, będziesz prawdziwym użytkownikiem, a nie kimś, kto po
prostu próbuje coś sprzedać. Poza tym często będziesz otrzymywać obserwacje od osób, które
obserwujesz. Jest to szczególnie ważne, jeśli są zainteresowani Twoją firmą. Kolejna rzecz do zrobienia:
spójrz na najlepsze profile w swojej niszy. Następnie przejrzyj niektóre z ich postów. Obserwuj osoby,
które komentują te posty. To są najbardziej zaangażowani ludzie, więc jest szansa, że będą się z Tobą
kontaktować. Wszystko to pomoże Twoim postom pojawiać się w wyszukiwaniu na Instagramie, co
może wysłać więcej osób do Twojego profilu i firmy.
Opowiedz swoją historię
Instagram Stories to funkcja, która pozwala użytkownikom tworzyć pokazy slajdów przy użyciu zdjęć,
wideo, tekstu i grafiki. Historie są wyświetlane na samej górze kanału użytkownika - w widocznym
miejscu, w którym można przyciągnąć uwagę obserwujących. Każda historia znika po dwudziestu
czterech godzinach, co czyni ją dobrą wizytówką dla treści wizualnych, które są zarówno
natychmiastowe, jak i tymczasowe, takie jak:
* Wycieczki za kulisami Twojej firmy
* Wprowadzenie nowych członków zespołu
* Prezentacje nowych produktów lub usług

* Aktualne wiadomości, takie jak wielkie otwarcie, wyprzedaż lub wydarzenie
Aby utworzyć historię, dotknij przycisku „Twoja historia” w lewym górnym rogu ekranu głównego
Instagrama. Tutaj możesz nagrać wideo, a po przesunięciu palcem w dół możesz wybrać spośród
ostatnio zrobionych zdjęć. Możesz dodawać tekst, rysować na zdjęciach lub filmach za pomocą
narzędzia do rysowania lub dodawać zabawne naklejki graficzne. Jedna duża zaleta Relacji: w
przeciwieństwie do zwykłych postów możesz zobaczyć, ile osób ogląda Twoją historię wraz z ich
nazwiskami, dzięki czemu będziesz dokładnie wiedzieć, do których klientów docierasz na Instagramie.
Ile to kosztuje?
Samo publikowanie na Instagramie jest bezpłatne. Jeśli polegasz na profesjonalnej fotografii, możesz
zapłacić kilkaset dolarów za każdą sesję, ale możesz też spróbować znaleźć studenta lub fotografa na
pół etatu, aby obniżyć koszty. Jeśli zdecydujesz się promować posty, możesz promować pojedynczy
obraz, karuzelę obrazów lub wideo. Dodatkowo reklama daje możliwość dodania linku. Ty decydujesz,
jak długo reklama będzie wyświetlana i ustalasz budżet - reklama na Instagramie działa podobnie jak
jej korporacyjny rodzic, Facebook. Według jednego z badań przeprowadzonych przez AdEspresso, od
2017 roku średni koszt kliknięcia zbliżał się do poziomu 1 USD
Jak to jest mierzalne?
Bardzo. Po kilku miesiącach marketingu na Instagramie poświęć trochę czasu na sprawdzenie, co działa
najlepiej. Przejrzyj swoje dane analityczne. Zanotuj typy postów, które cieszą się największym
zaangażowaniem. Pamiętaj, aby w przyszłości publikować posty o podobnej tematyce. Zanotuj, jakie
typy postów są najmniej zaangażowane. Usuń tego typu posty ze swojego kalendarza redakcyjnego,
jeśli pojawi się więcej podobnych do nich. Zastąp je typami postów, które są bardziej skuteczne.
PINTEREST
Pinterest, bardziej niż jakakolwiek inna sieć społecznościowa, polega na kupowaniu rzeczy. Badanie
Millward Brown z 2015 roku wykazało, że 93 procent aktywnych użytkowników w ciągu ostatnich
sześciu miesięcy korzystało z witryny do planowania zakupów. Użytkownicy Pinteresta celowo
integrują relacje marki z planowaniem życia i głównymi kamieniami milowymi: badanie Millward
Brown wykazało, że aktywni Pinnerzy byli o 47% bardziej narażeni na poważne wydarzenie życiowe w
ciągu najbliższych sześciu miesięcy i, co bardziej wymowne, nieproporcjonalnie używali Pinteresta do
planowania ich wydarzenia. Jeśli Twoi odbiorcy są na Pintereście - a to jest duże, jeśli - jest to naturalne
miejsce do znaczącego nawiązania kontaktu z konsumentami i świetny sposób na szybkie zwiększenie
ruchu w Twojej witrynie. Ta sieć może być najbardziej niedostatecznie wykorzystywana, zwłaszcza
biorąc pod uwagę, że ma 150 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i szczyci się tym, co
Corbett Drummey z Popular Pays nazywa „niesamowitą możliwością zakupów” 6. Jest to idealne
medium dla każdej firmy, która chce sprzedawać modę, produkty do domu i inne rzeczy dla kobiet
siedzących przy komputerach. „Możesz użyć promowanych pinezek lub pracować z ludźmi, którzy
naprawdę znają to medium”.
Zbadaj swoich odbiorców
Możesz myśleć o Pinterest jako witrynie z przepisami, weselami i dekoracjami do domu. Z tego powodu
możesz niechętnie z niego korzystać - lub możesz zaszufladkować treści, które zdecydujesz się tam
udostępnić. Prawdą jest, że Pinterest dotyczy tych rzeczy - ale nie tylko tych. Podobnie jak w przypadku
innych strategii społecznościowych, ważne jest, aby najpierw wiedzieć, kim są Twoi odbiorcy i gdzie się
znajdują. Jeśli wiesz, że Twoi docelowi odbiorcy przebywają na Pintereście, to jesteś w doskonałej
pozycji, aby dowiedzieć się o nich więcej - nawet jeśli są tam, aby zaplanować swój ślub, a Ty tworzysz

oprogramowanie do planowania finansowego. Skorzystaj z Pinteresta, aby zobaczyć, czym interesują
się Twoi docelowi odbiorcy: jakie mają problemy? Z jakimi treściami się najbardziej interesują?
Wykorzystaj tę wiedzę na swoją korzyść, gdy tworzysz swoje produkty i usługi oraz kiedy je sprzedajesz.
Dowiedz się, jak konkurenci używają swoich stron. Podobnie jak w przypadku innych platform
społecznościowych, nie bądź nieszczery. Jeśli prowadzisz firmę świadczącą usługi finansowe, lepiej
mieć nieodparty powód, by przypinać się o dekorowaniu wnętrz. Potencjalni klienci będą Cię widzieć.
Ale jeśli potrafisz autentycznie nawiązać kontakt ze swoimi odbiorcami w momencie, który jest dla nich
ważny - na przykład planowanie finansowe podczas ślubu lub kupna domu - zachowujesz swoją
wiarygodność.
Ulepsz swój profil
Gdy już wiesz, kogo na Pinterest chcesz przyciągnąć, poświęć trochę czasu na zaktualizowanie swojego
profilu. Zaktualizuj nazwę swojego profilu, opis i zdjęcie profilowe, aby od razu było jasne, kim jesteś i
jak pomagasz innym. Twórz wyraźnie nazwane i logicznie zorganizowane dedykowane tablice, które są
związane z tematami, pytaniami, wyzwaniami i zainteresowaniami odbiorców, których chcesz
przyciągnąć, i wypełnij je odpowiednimi pinezkami. Jeśli jesteś już aktywny na Pintereście, może to
oznaczać, że musisz usunąć niektóre z istniejących tablic i pinezek, które nie są związane z
zainteresowaniami zdefiniowanej grupy docelowej. (Jeśli chcesz zachować te szpilki do późniejszego
wykorzystania, przełącz tablice na prywatne, aby tylko Ty mógł je zobaczyć i nie osłabią koncentracji
Twojego profilu i marki).
Skonfiguruj swoją stronę biznesową na Pinterest
Ważne jest, aby upewnić się, że tworzysz stronę biznesową, a nie osobistą, ponieważ zapewnia ona
dostęp do większej liczby funkcji, takich jak statystyki i rozbudowane piny. Większość firm zaczyna od
stworzenia tablicy, a następnie umieszczenia na niej pinezek. Aby utworzyć tablicę, po prostu kliknij
Utwórz tablicę, która pojawi się na stronie twojego profilu, wypełnij nazwę swojej tablicy, opis,
kategorię, jeśli chcesz dołączyć mapę, jeśli chcesz, aby była to tablica ukryta ( tablica widoczna tylko
dla Ciebie i zaproszonych osób) oraz wszystkich współpracowników, których chcesz dodać do tablicy.
Możesz potencjalnie chcieć dodać współpracowników, aby upewnić się, że ktoś z każdego działu ma
dostęp, jeśli zechce zamieścić na Pintereście coś dla Twojej firmy. Kliknij Utwórz i gotowe. Będąc na
stronie głównej, chcesz odwiedzić stronę swojego profilu, aby zobaczyć wszystko, co dodała Twoja
firma. Kliknij ikonę pinezki w prawym górnym rogu. Zobaczysz wszystkie swoje tablice, a jeśli klikniesz
każdą tablicę, zobaczysz swoje szpilki lub całą opublikowaną przez siebie zawartość.
Utwórz Piny
Po skonfigurowaniu nadszedł czas, aby zacząć tworzyć przypinki - treści, które ludzie będą oglądać,
przypinać do własnych tablic i używać do kupowania lub udostępniania. Innymi słowy, twoje szpilki są
kluczowe. Aby utworzyć pinezkę, odwiedź tablicę, do której chcesz przypiąć, i kliknij Dodaj pinezkę.
Następnie możesz dodać kod PIN z Internetu lub z komputera. Aby naprawdę się wyróżnić i, miejmy
nadzieję, zarobić trochę udziałów w sieci, zabawne gify i memy z sieci są świetną opcją, ale najlepszą
opcją jest przesłanie własnych treści. Bez względu na to, którą opcję wybierzesz, w internecie lub
prześlij, będziesz mógł napisać opis, a następnie opublikować. Pinterest to tak naprawdę gigantyczna,
wizualna wyszukiwarka. Podobnie jak w Google, gdy użytkownik wyszukuje na Pintereście określone
hasło lub ciąg słów, wyświetla treści, które są uważane za najbardziej trafne i wysokiej jakości wyniki
związane z tym wyszukiwanym hasłem. Celem jest, aby Twoje szpilki pojawiały się w najwyższych
postach dla słów kluczowych, których szukają Twoi odbiorcy. Zdefiniowanie docelowych odbiorców
prawdopodobnie pomogło w ujawnieniu kilku kluczowych terminów i wyrażeń, którymi interesują się
Twoi odbiorcy, ale Pinterest ułatwia ustalenie, co jest najbardziej odpowiednie. Po wpisaniu ogólnego

słowa kluczowego w obszarze wyszukiwania Pinteresta i naciśnięciu klawisza Enter Pinterest wyświetli
i zasugeruje popularne słowa kluczowe związane z oryginalnym terminem, które wprowadziłeś. Dzięki
temu uzyskasz świetne pomysły na wyszukiwane hasła do optymalizacji. Gdy masz już listę słów
kluczowych, zacznij dodawać je do obszaru opisu swoich pinezek i tablic. Jeśli to możliwe i naturalne,
spróbuj również wplatać je w nazwę i opis swojego profilu. Pamiętaj, że wszystko, co chcesz przesłać
do Pinteresta, musi zawierać zdjęcie lub film, aby zostało zaakceptowane i dodane przez sieć. Pomijając
zasady, Pinterest to medium wizualne z wyrafinowaną wyszukiwarką wizualną: każdy pin powinien być
tak atrakcyjny wizualnie, jak to tylko możliwe. Nie oznacza to jednak trzymania się fotografii
produktów: Pinnerzy uwielbiają infografiki, samouczki krok po kroku („instruktażowe”) oraz przed i po.
Przekaż filozofię i komunikaty marki za pomocą wysokiej jakości obrazów i oszczędnie używaj tekstu.
Zwróć uwagę na popularne obrazy i kategorie i ucz się na przykładach. Pinterest to aspiracja lub
użyteczność, zauważa Gary Vaynerchuk. Jeśli sprzedajesz wino, naucz ludzi, jak czytać etykietę, co jest
ważne w nowym winie, które właśnie otrzymałeś, lub o różnicach między odmianami. „Ludzie robią
zakupy na Pintereście, więc spędzają więcej czasu na treści i patrzą na nie krytycznym okiem” - mówi.
Zrób kilka szybkich poprawek
„Przypnij” oznacza, że przypinasz zawartość dodaną przez innych użytkowników do Twoich tablic.
Podobnie jak na Twitterze i Facebooku, przeglądanie i przypinanie treści innych osób jest ważne dla
widoczności. Pomaga to zostać zauważonym przez innych na Pinterest i miejmy nadzieję, że szybko
uruchomisz własne piny. Aby znaleźć treści, które możesz chcieć przypiąć do swoich tablic, możesz
wyszukiwać słowa kluczowe na pasku wyszukiwania, przeglądać podobne kategorie lub po prostu
przewijać swoje pliki główne. Najedź kursorem na obraz, kliknij Przypnij, wybierz tablicę, do której ma
trafić pinezka. Gotowe. Bogate piny umożliwiają dodawanie dodatkowych informacji do wszystkich
pinów. Dodając rozbudowane przypinki, możesz pomóc odwiedzającym uzyskać więcej informacji o
swojej marce, co pomoże Ci bardziej wyróżnić się na tle konkurencji. Istnieje pięć różnych typów
przypinek bogatych, w tym przypinki z przepisami i filmami, ale poniżej znajdują się trzy najczęściej
używane w małych firmach (a zwłaszcza w biznesach B2B):
* Umieść piny. Oznacza to, że ci, którzy przypinają coś, co włączyłeś za pomocą pinezek, będą mogli
umieścić to na swojej mapie.
* Piny do artykułów. To jest pinezka z obrazem i linkiem do artykułu.
* Piny produktu. Pokazuje użytkownikom, gdzie mogą kupić szukany pin, cenę i link do witryny, aby
dokonać zakupu. Użytkownicy mogą nawet kupować bezpośrednio przez Pinterest.
Zaplanuj i zapętl swoje piny
Algorytm Pinteresta mocno waży, jak często przypinasz wysokiej jakości treści, i nadaje priorytet
kontom, które dodają je każdego dnia. Chociaż może się to wydawać przytłaczające, istnieją sposoby,
aby zmniejszyć obciążenie kalendarza. Niektóre narzędzia umożliwiają zapętlenie pinezek lub ponowne
przypięcie treści, które zostały już przypięte, aby pomóc w tworzeniu stałego strumienia aktywności.
W rezultacie Twoje konto zawsze wygląda na aktywne i zaangażowane. Jednak korzystanie z
harmonogramu nie jest wymówką, aby zaniedbać przypinanie „na żywo”, ponieważ Pinterest lubi
również najnowsze i nowe treści. Kilka minut każdego dnia się opłaci. Algorytm Pinteresta również dość
mocno waży zaangażowanie, gdy ocenia treści, widząc komentarze, polubienia i repiny jako znak, że
treść jest wysokiej jakości. Oznacza to, że ważne jest, aby angażować się (i zarabiać) na innych
pinnerach, aby zwiększyć swoje miejsce w wynikach wyszukiwania.
Upewnij się, że jesteś gotowy na ruch

Ale optymalizacja obecności na Pintereście to tak naprawdę tylko pierwszy krok. Gdy użytkownicy
klikną pinezkę i przejdą do Twojej witryny, musisz zoptymalizować ścieżkę, którą chcesz, aby podążali,
na przykład zapisując się na listę e-mailową lub dołączając do kursu. Masz kłopoty, jeśli spędzasz cały
swój czas na pinezkach prowadzących do Twojej witryny, ale nie jest ona gotowa na ruch. Gdziekolwiek
pinner wyląduje w Twojej witrynie, powinno być jasne, czym jest witryna i co użytkownik z niej uzyska.
To niezwykle ważne, ponieważ prawdopodobnie nawiązujesz kontakt z nową publicznością. Jeśli
używasz Pinteresta do powiększania swojej listy e-mailowej, pamiętaj o dodaniu formularzy
rejestracyjnych do swojej witryny w wielu miejscach, aby nowi goście zostali zaproszeni do dołączenia.
Jako bonus możesz zaoferować użytkownikom zachętę do dołączenia do listy. W przypadku firm
opartych na produktach cyfrowych lub usługach mogą to być listy kontrolne, arkusze robocze lub
przewodniki. W przypadku firm oferujących oprogramowanie jako usługę (SaaS) bezpłatne wersje
próbne są świetną opcją.
Chcesz także utworzyć listę mailingową ludzi, którzy kochają to, co robisz. Chociaż może to nie być
sposób na bezpośrednie zarabianie pieniędzy, z pewnością jest to element układanki. Użyj Pinteresta
jako ścieżki do zachęcania ludzi do zapisania się na Twoją listę mailingową. Jeśli masz firmę opartą na
usługach, Pinterest to świetny sposób na kontaktowanie się z potencjalnymi klientami. Użyj go, aby
udostępniać referencje, swoje portfolio, cytaty motywacyjne, a nawet wskazówki i narzędzia, z których
mogą korzystać. Pokaż im, co mogą zyskać, pracując z tobą.
Jak to jest mierzalne?
Pinterest ma solidną wbudowaną platformę analityczną. Zawiera zwykłe:
* Średnia dzienna liczba wyświetleń
* Średnia dzienna liczba widzów
* Lokalizacja odbiorców
* Płeć i język odbiorców
* Liczba repinów
* Ilość kliknięć
* Łączna liczba polubień
Możesz także sprawdzić, które piny kierują ruch do Twojej witryny.
Ile to kosztuje?
Utworzenie profilu i przypinanie jest bezpłatne. Reklamy na Pintereście nazywane są Promowanymi
Pinami - przypominają zwykłe pinezki, ale płacisz za to, by pojawiały się w kanałach wybranych przez
Ciebie odbiorców. Podobnie jak w przypadku innych kanałów mediów społecznościowych, płacisz za
1000 wyświetleń - nie ma minimalnej opłaty. Po prostu wybierz już utworzony pin, który chcesz
promować i określ budżet oraz maksymalną stawkę. Wbudowane narzędzia analityczne Pinterest
pokażą Ci wszystkie standardowe ceny, takie jak wyświetlenia, zaangażowanie i kliknięcia. Możesz
również zapłacić zewnętrznemu dostawcy za dokładniejszą analizę prawie wszystkich danych, takich
jak konwersja na sprzedaż w sklepie. Możesz zapłacić abonament lub procent konwersji.
Znajdź partnerów
Wiele firm i właścicieli małych firm oferuje swoim klientom możliwość zostania partnerem. Podmiot
stowarzyszony to osoba, która używa produktu lub usługi, a następnie promuje ten produkt w zamian

za część zysku, gdy ktoś zdecyduje się złożyć zamówienie za pośrednictwem łącza. Pinterest zakazał
linków partnerskich w 2015 r., A następnie ponownie otworzył dla nich platformę w 2016 r. Dzisiaj
możesz używać popularnych obrazów i spersonalizowanego linku partnerskiego, aby przyciągnąć
uwagę ludzi, opowiedzieć im o produkcie i wysłać je tam, gdzie muszą. porządek. Dobry program
marketingu afiliacyjnego powinien był zwiększyć dochód. Kiedy ludzie, których się zapisujesz, mają inne
osoby, możesz również zarabiać na tej sprzedaży. Marketing afiliacyjny na Pinterest może być
niedrogim sposobem na poszerzenie grona odbiorców. Płacisz tylko wtedy, gdy partner wygeneruje
dla Ciebie sprzedaż. Prowizja może wynosić od pojedynczych cyfr do 30 procent lub więcej, w
zależności od branży i wielkości typowej sprzedaży.
SNAPCHAT
Po prostu oczyśćmy powietrze: możesz myśleć o Snapchacie jako o aplikacji do „sextingu”. Taka jest
reputacja, od której zaczął się Snapchat, chociaż firma ciężko pracowała, aby ją porzucić. Znany z tak
zwanych „efemerycznych” wiadomości (ponieważ jego główną cechą jest szybko znikające
wiadomości, znane jako snapy), Snapchat ma najmłodszych odbiorców ze wszystkich głównych
aplikacji do przesyłania wiadomości. Jeśli Twoim celem jest dotarcie do młodszych odbiorców,
Snapchat może być do tego doskonałym miejscem. Po zrzuceniu piętna można teraz znaleźć firmy tak
duże jak linie lotnicze i tak małe, jak przedsiębiorcy indywidualni, budując swój wizerunek i nawiązując
kontakt z obserwującymi. Treści, które udostępniają za pośrednictwem historii i filmów, nie
przypominają niczego, co można znaleźć na innych platformach, dlatego wiele firm waha się przed
wskoczeniem na te mniej przetestowane wody. Snapchat działa podobnie jak inne kanały mediów
społecznościowych. Możesz obserwować ludzi, a oni mogą obserwować Cię z powrotem. Jest jednak
pewien zwrot akcji. Kiedy ludzie robią zdjęcia lub filmy i wysyłają je swoim znajomym na Snapchacie,
te obrazy nie kręcą się w nieskończoność na osi czasu, tak jak na Instagramie. Zamiast tego są usuwane
po co najwyżej dziesięciu sekundach (dokładną ilość czasu określa nadawca). Użytkownicy mogą
również wysyłać historie. Są to kolekcje snapów i filmów, które są transmitowane do wszystkich
obserwujących, a nie do indywidualnych użytkowników - użycie bardziej odpowiednie dla większości
firm niż pojedyncze migawki. Według analizy przeprowadzonej przez MoffettNathanson, w czwartym
kwartale 2016 r. Snapchat dotarł do 70 procent osób w wieku od osiemnastu do dwudziestu czterech
lat7. Podczas gdy starsi użytkownicy chodzą na palcach, kanał nadal jest bardzo młody. Jednak ci, którzy
go używają, zwykle spędzają tam dużo czasu, co czyni go dojrzałym gruntem dla marek, które kierują
się na młodsze rynki i chcą wejść na rynek wcześniej.
Jak tego użyć
Cechą wyróżniającą Snapchata jest jego pilność. Jeśli zawartość będzie znikać, użytkownicy będą
chętniej się nią zajmować teraz, zanim zniknie na zawsze. Użytkownicy chętniej klikają
dwudziestoczterogodzinną Snapshot Story, jeśli nie będą mogli obejrzeć tej samej treści następnego
dnia. Strach przed przegapieniem czegoś ważnego może być potężny. Ponieważ zatrzaski są uważane
za aktualne, nieoszlifowane i osobiste, wiąże się z nimi prawdziwy i autentyczny element - mają być
nielakierowane, konwersacyjne, spontaniczne. Dlatego użytkownicy Snapchata częściej używają
platformy do nawiązywania bliskich więzi i romantycznych zainteresowań niż do odległych znajomych,
z którymi mogą wchodzić w interakcje za pośrednictwem Facebooka. Oto kilka rzeczy, które możesz
zrobić:
* Zabierz użytkowników za kulisy
* Oferuj ekskluzywne filmy i treści graficzne
* Uruchom konkursy

* Wyświetl podgląd nowych produktów
* Zaproponuj wskazówki lub porady dotyczące korzystania z produktów
* Ogłaszaj promocje lub wyprzedaże
Jeśli nie publikujesz regularnie treści, ludzie nie mają powodu, aby Cię obserwować. Nie będą o tobie
rozmawiać ani się z tobą rozmawiać, jeśli nigdy nie pojawisz się w ich sekcji „najnowsze”. Niekoniecznie
potrzebujesz kalendarza publikowania na Snapchacie, ale powinieneś publikować coś codziennie, aby
mieć nową zawartość co dwadzieścia cztery godziny (ponieważ stare snapy są robione w ciągu
dwudziestu czterech godzin i są usuwane). W ten sposób Twoja marka jest zawsze w sekcji
najnowszych aktualizacji obserwujących. Za każdym razem, gdy robisz zdjęcia, zapisz zawartość i
pamiętaj, aby udostępnić ją w innych miejscach z wezwaniem do działania, aby podążać za Tobą w celu
zabawy, rozrywki, wiadomości, promocji, ekskluzywnych rabatów, prezentów itp., Aby wykorzystać
tych, którzy nie są na platformie i zwracając na nią uwagę. Najbliższym kuzynem Snapchata w mediach
społecznościowych jest Instagram: oba zawierają filmy i treści wizualne. W tej chwili głównymi
punktami zróżnicowania są publiczność i zasięg: na razie Instagram Stories ma znacznie szerszy zasięg
i jest bardziej zaangażowane, ale Snapchat nadal dominuje wśród młodszych użytkowników. Snapchat
to naturalne miejsce do dostarczania wezwań do działania; ponieważ zawartość Snapchata szybko
znika, te wezwania do działania mają wbudowaną pilność. Podobnie jak Instagram, Snapchat oferuje
soczewki i filtry, które pozwalają użytkownikowi manipulować obrazem - to niektóre z najczęściej
używanych funkcji platformy. Ponieważ coraz więcej platform nadal oferuje pokrywające się funkcje,
marki i marketerzy będą musieli coraz bardziej selekcjonować, w które z nich inwestują. Skorzystaj z
funkcji analitycznych i raportowania, aby określić, które platformy mogą zaoferować najlepszy zwrot.
Czy mogę zrób to sam?
Zdecydowanie. Użytkownicy platformy oczekują treści, które są mniej dopracowane i nie wyglądają jak
reklama. Jeśli jednak zdecydujesz się iść sam, wiedz, że platforma stale się rozwija. Aby być na bieżąco
z nowymi funkcjami i możliwościami, musisz być sumienny.
Ile to kosztuje?
Snapchat dodaje nowe płatne funkcje, aby przyciągnąć więcej reklamodawców, w tym reklamy wideo
oraz sponsorowane geofiltry i soczewki. Trzy z najpopularniejszych płatnych opcji marketingowych
Snapchata to sponsorowane soczewki, geofiltry i filmy Snap Ad. Snapchat ulepszył swoją grę dla małych
firm - być może śledząc stronę z poradnika Facebooka. Na przykład Snapchat wprowadził platformę do
samodzielnego zakupu reklam, a także nowe narzędzie kreatywne o nazwie Snapchat Publisher, które
pozwala reklamodawcom każdej wielkości tworzyć pełnoekranowe reklamy wideo w mniej niż dwie
minuty. Kiedy więc Snapchat zaangażuje nowych reklamodawców do wypróbowania na nim reklam za
pomocą zachęt, może z łatwością skierować ich w stronę samoobsługowych i kreatywnych narzędzi
wydawcy. Dla niektórych lokalnych firm geofiltry - coś w rodzaju skóry z fotobudki - mogą być
atrakcyjne. Ponieważ obejmują tylko niewielki obszar lokalny, mogą kosztować zaledwie kilka dolarów,
a cena rośnie w zależności od tego, ile terytorium obejmujesz i jak długo udostępniasz geofiltr. Kilka
dolarów może szybko stać się kilkoma tysiącami, jeśli reklama zostanie rozszerzona na całe miasto lub
nie tylko.
Jak to jest mierzalne?
To trudne - ale coraz łatwiejsze. Użytkownicy Snapchata zawsze mogli śledzić standardowe wskaźniki
próżności: współczynniki otwarcia, ukończenia historii i zrzuty ekranu, które mierzą, jak często
użytkownicy zapisują przystawkę. Niedawno Snapchat dodał zbieranie danych przez firmy zewnętrzne

w celu śledzenia zwrotu z inwestycji lub płatnych kampanii. Firma dodała również ostatnio możliwość
dodawania adresów URL w aplikacji - od dawna oczekiwana zmiana dla marketerów, która zbliża
możliwości aplikacji do Instagrama.
Kto to robi dobrze
Aer Lingus była jedną z pierwszych linii lotniczych, które przeszły na Snapchat, wykorzystując go jako
kanał promocyjny. Udostępnia treści na żywo z wydarzeń, takich jak loty inauguracyjne, zabiera
obserwujących do kokpitów i tworzy historie z jasną narracją. Audi zdobyło szerokie uznanie za jedną
z pierwszych udanych kampanii Snapchata po współpracy z The Onion podczas Super Bowl XLVIII.
Udostępnianie banalnych zdjęć stockowych z nieoczekiwanymi, dowcipnymi podpisami było proste,
ale według agencji Audi, Huge, wygenerowało 100 000 wyświetleń i 37 milionów wyświetleń w
mediach społecznościowych. Myślenie o czymś takim jak Snapchat w przypadku produktów
przeznaczonych dla konsumentów jest naturalne, ale niektóre sklepy B2B również znajdują tam niszę.
IBM korzysta ze Snapchata, aby przyjrzeć się nowym technologiom, które opracowuje. „Na Snapchacie
bardzo ważne jest, aby od samego początku ustalić, dlaczego ludzie powinni nadal oglądać Twoją
historię” - mówi Katie Keating, szefowa globalnej strategii marki społecznościowej w IBM.8 Keating
sugeruje traktowanie historii Snapchata jak każdej tradycyjnej historii, obejmującej początek,
początek, i zakończenie. „Gdy zaczniesz robić zdjęcia, łatwo jest przyjąć za pewnik, że jesteś zanurzony
w tym doświadczeniu, ale publiczność Snapchata nie. Upewnij się, że narysujesz solidny obraz, aby ich
zainteresować ”- radzi.
YOUTUBE
YouTube to druga co do wielkości wyszukiwarka na świecie - a jej właścicielem jest Google, największa
wyszukiwarka na świecie. Ale jest niesamowicie zatłoczony. Obejrzenie zajęłoby 65 lat treści
przesyłanej do YouTube każdego dnia. Wszystko to sprawia, że tworzenie wyróżniających się treści w
YouTube jest wyzwaniem. Ale to nie znaczy, że nie ma miejsca na kanał jako część Twojego marketingu.
Musisz tylko wiedzieć, jak to wykorzystać na swoją korzyść. Jeśli już tworzysz materiały wideo niezależnie od tego, czy są to filmy instruktażowe, samouczki czy coś innego - rozważ umieszczenie
tych treści w YouTube, nawet jeśli chcesz, aby filmy były wyświetlane w Twojej witrynie. Odkąd firma
Google przejęła YouTube, filmy przechowywane w tej witrynie zyskują uznanie w wynikach
wyszukiwania. Ponadto YouTube jest przyjazny dla urządzeń mobilnych, co jest coraz ważniejsze,
ponieważ coraz więcej konsumentów ogląda filmy na swoich telefonach.
Jaki rodzaj wideo jest dla mnie odpowiedni?
Jeśli zaczynasz od zera, Twoim celem jest wykorzystanie treści YouTube do zbudowania lojalnej
publiczności, takiej, która konsekwentnie ogląda Twoje filmy i wchodzi z Tobą w interakcję. Po
pierwsze, tak jak w przypadku innych kanałów społecznościowych, twórz treści dla użytkowników treści, które w pierwszej kolejności uwzględniają ich potrzeby. Oznacza to, że Twoim celem nie są
sztuczki. Chociaż liczba wyświetleń filmu jest z pewnością cennym wskaźnikiem, nie jest najcenniejsza.
Ostatecznie chcesz, aby ludzie oglądali Twoje filmy i kontynuowali z reakcją zachęcającą do działania.
Jeśli tworzysz filmy tylko po to, by oglądać je, będziesz mieć bardzo mało tego ostatniego. Zamiast tego
skup się na tworzeniu znaczących treści, zadając sobie następujące pytania przed rozpoczęciem pisania
scenariusza: Czy ten film jest odpowiedni dla moich odbiorców? Czy uznają to za ekscytujące lub
pouczające? Jak zareaguje przeciętny widz po obejrzeniu filmu? W zależności od rodzaju działalności
możesz odnieść sukces, biorąc pod uwagę potrzeby klientów przed zakupem i po nim. Zanim kupią,
prawdopodobnie obejrzą recenzje produktów. Po zakupie mogą szukać innych klientów - wystarczy
pomyśleć o sukcesie „rozpakowywania” filmów, w których kupujący udostępniają zawartość nowych
kupionych produktów, metodycznie wyjmując wszystkie części z pudełka. Bez względu na to, jaki masz

typ wideo, zachowaj spójność z rodzajem tworzonych filmów. Konsumenci czerpią przyjemność ze
znajomości i powracania postaci i motywów Możesz to zrobić na kilka sposobów: używając tego
samego prezentera lub tej samej formuły albo stosując ten sam format do różnych tematów (np.
„Dziesięciu najlepszych” filmów). Tworzenie filmów wokół spójnej tematyki może pomóc ludziom
lepiej poznać Twoją markę. Cokolwiek zdecydujesz się produkować, rób to konsekwentnie. Chociaż
wiele marek jest dobrych w tworzeniu wysokiej jakości filmów, niewielu z nich udaje się konsekwentnie
tworzyć wysokiej jakości filmy. Podobnie jak w przypadku kont w mediach społecznościowych i blogów,
jeśli chcesz zbudować zaangażowaną społeczność, musisz inwestować w spójne treści.
Ale chcę być wirusowy
Najpierw zaufaj nam. Nie jesteś pierwszą osobą, która decyduje, że stworzenie wirusowego filmu
byłoby świetne dla Twojej firmy. W ciągu ostatnich 15 lat tysiące konsultantów marketingowych i
agencji reklamowych próbowało złamać kod wirusowości. To się jeszcze nie wydarzyło. Nie oznacza to,
że niemożliwe jest zrobienie tego, ale nie jest to tak proste, jak trzymanie się powtarzalnej formuły.
Jeśli chcesz wypróbować wirusowe wideo, pamiętaj, że wszyscy próbują to zrobić. Tęsknisz za celem o
wiele bardziej niż ci się uda. I chociaż nie ma nic złego w strzelaniu do Księżyca, nawet jeśli ci się uda,
nie jest to trwałe. To świetny jednorazowy sposób na zwiększenie widoczności i pozyskanie ruchu, ale
na dłuższą metę nie zadziała. Jeśli zdecydujesz, że jest to wirusowe lub bustierne, pamiętaj o
następujących cechach, które musisz mieć:
• Prosty. Wirusowe treści wideo muszą być krótkie i proste. Ludzie mają krótki okres uwagi i
prawdopodobnie przeglądają treści na Facebooku i Twitterze. Użytkownicy chcą mieć możliwość
kliknięcia czegoś, szybkiej konsumpcji, udostępniania i przechodzenia dalej. Filmy powinny być krótsze
niż dwie minuty - najlepiej krótsze.
• Wyjątkowy. To oczywiste. Nikt nie podzieli się czymś, co już zostało zrobione.
• Terminowe. Większość filmów wirusowych jest aktualna i trafna. Jest to zazwyczaj najtrudniejszy
aspekt dla marketerów, ponieważ wymaga od Ciebie bycia na bieżąco z aktualnymi tematami i
szybkiego reagowania.
Strategia działa dobrze w przypadku samouczków i filmów typu „zrób to sam” skierowanych do
niszowych odbiorców lub każdej marki, która chce śledzić konwersje. Często nie jest to najlepsza
strategia dla marek masowych, z których niektóre na własnej skórze przekonały się, że sekcja
komentarzy w YouTube może być bezlitosna i bezwzględnie krytyczna. Instagram i Snapchat zwykle
oferują milsze, delikatniejsze sekcje komentarzy.
Czy mogę zrób to sam?
Tak, ale może to być trudne. W dzisiejszych czasach konsumenci oczekują dopracowanego filmu nawet jeśli został on nakręcony na iPhonie i zaprojektowany tak, aby wyglądał swobodnie i prosto z
mankietu. Możesz zatrudnić producenta wideo za godzinową stawkę konsultingową. A jeśli szukasz
prawdziwie komercyjnego filmu, poszukaj partnera wideo, który wie, jak tworzyć i skalować markowe
filmy, które wyróżniają się w dzisiejszym chaotycznym krajobrazie. Możesz zostać obciążony kwotą od
kilku tysięcy dolarów do ponad 15 000 USD, w zależności od zakresu projektu i typu wybranego
partnera.
MARKETING TREŚCI
Niewiele koncepcji marketingowych w ostatniej dekadzie wywołało tyle szumu i silniejszych opinii niż
content marketing. Furia, która już nabierała rozpędu, nabrała rozpędu w 2008 roku, kiedy Seth Godin

powiedział, że content marketing „to cały marketing, który pozostał”. Ale co to tak naprawdę oznacza
- i czym właściwie jest marketing treści? Podstawą marketingu treści jest konsekwentne angażowanie
odbiorców, dzięki czemu jego członkowie są naturalnie zainteresowani Twoją marką. Chodzi o to, że
tradycyjny marketing typu „push” - w którym wysyłasz wiadomość wychodzącą jak reklamę - jest
martwy w erze nasycenia marketingiem. Konsumenci - zwłaszcza młodsi - wyłączają jawne komunikaty
marketingowe. Marketing treści, który powstał jako idea tworzenia treści, które pomagają
konsumentom, z dodatkową korzyścią w postaci generowania zainteresowania i ostatecznie sprzedaży,
jest przeciwieństwem tradycyjnego „popychania”. Jeszcze jedna uwaga: umieściliśmy marketing treści
w sekcji Marketing online tej książki, ponieważ małe firmy najczęściej rozpoczynają inicjatywy
dotyczące treści od artykułów, blogów lub filmów online. Jednak marketing treści nie musi odbywać
się online. Magazyny markowe były jedną z oryginalnych form marketingu treści i nadal są aktualne.
Wystarczy spojrzeć na firmę produkującą materace Casper, która zamknęła swoją witrynę internetową
w 2017 roku i zamiast tego uruchomiła błyszczący magazyn.
Czego powinny dotyczyć moje treści?
Wiedza o tym, co Twoi idealni klienci chcą lepiej zrozumieć, jest pierwszym krokiem do tego, aby
wiedzieć, o czym pisać. Wróć do osób, o których mówiliśmy na początku tej książki. Zawierały one nie
tylko dane demograficzne o Twoich klientach, takie jak wiek, płeć i lokalizacja, ale także dane
psychograficzne - „dlaczego” stojące za ich decyzjami zakupowymi. Uwzględnili również konkretne
potrzeby, jakie może mieć Twój idealny klient, jeśli chodzi o Twoją firmę lub produkt. Każda tworzona
przez Ciebie treść powinna być skierowana do określonej osoby o określonej potrzebie. Gdy już wiesz,
z kim rozmawiasz, możesz mapować ich pytania i potrzeby, aby znaleźć najbardziej odpowiedni krok w
podróży klienta. Czy szukają informacji, jak skonfigurować serwery swojej firmy? Czy potrzebują
wskazówek dotyczących obsługi klienta? Albo porady dotyczące stylu? Odwzorowanie
niezaspokojonych potrzeb na ścieżkę klienta zapewnia bardzo potrzebny kontekst - i znaczenie - dla
tworzonych treści. Skuteczny content marketing wymaga wyjścia z własnej głowy. Zbyt wiele firm
tworzy treści, które ich zdaniem są ważne, ale ich klienci nie potrzebują lub nie chcą.
Jak wykonać?
Najpierw zdecyduj, kto tworzy treść. Możesz tworzyć oryginalne treści lub wybierać treści. Niektórzy
założyciele czują się niezwykle swobodnie, pisząc własne treści, podczas gdy inni zlecają to na zewnątrz.
Zaleta trzymania zadania w domu jest dwojaka: jest tania (tylko Twój czas) i naprawdę brzmi jak firma,
ponieważ to Ty jesteś firmą. Wady: stworzenie trwałego pliku wymaga niesamowitego zaangażowania
strumień treści. Więcej niż myślisz. A większość ludzi nie jest pisarzami. Trudno jest obiektywnie
spojrzeć na własne pismo, a profesjonalista może pomóc w stworzeniu kopii, która nie tylko opowiada
najlepszą historię, ale także jest umieszczona w taki sposób, aby docelowi odbiorcy uznali ją za
atrakcyjną. Dlatego firmy często szukają osób, które chcą zatrudniać pisarzy do tworzenia dla nich
treści marketingowych - kogoś, kto przyjdzie i sprawi, że będą dobrze wyglądać. Zatrudnienie pisarza
może mieć wiele sensu, mówi Erik Sherman, felietonista i specjalista ds. Marketingu treści.
Profesjonalista może pomóc uporządkować to, co masz, znaleźć lepsze sposoby wyrażania tego, a
nawet zebrać różne spostrzeżenia. Zauważa, że pracował nad projektami, w których niewielka garstka
osób z doświadczeniem dziennikarskim weszła do firmy i znalazła ważne rzeczy, o których wiedzieli
pracownicy, a następnie przekształciło się w mocne elementy marketingowe. Aby upewnić się, że
osoba z zewnątrz nie wpadnie helikopterem do Twojej firmy i nie napisze czegoś, co brzmi ogólnie lub
nie odzwierciedla Ciebie, upewnij się, że autor przeprowadza wywiady z Tobą lub Twoimi
pracownikami na określone tematy. Mogą rozmawiać przez telefon z ekspertem przez około godzinę.
Często pod ręką jest konkretny temat, ale czasami dyskusja jest bardziej otwarta - a ktoś z
doświadczeniem dziennikarskim może znaleźć nowy punkt widzenia, którego nigdy nie rozważałeś. Na

tym etapie pisarz może opracować konspekt, przesłać go do recenzji, zebrać całość, a następnie
poprosić eksperta (i osoby zajmujące się marketingiem i oczywiście prawnikiem) o przejrzenie treści.
Albo możesz mieć kogoś na sobie wewnątrz napisz artykuł i współpracuj z redaktorem, aby upewnić
się, że jest czytelny. W tym momencie masz marketing treści, który może wykazać Twoje zróżnicowanie
konkurencyjne, wgląd i znajomość tematu. Niezależnie od tego, czy został napisany, czy w znacznym
stopniu zredagowany przez kogoś spoza Twojej organizacji, oddycha Twoją firmą.
Zarządzaj procesem
Podobnie jak w przypadku niektórych kanałów społecznościowych, najlepszym sposobem
usprawnienia procesu tworzenia treści jest utworzenie kalendarza redakcyjnego. Zaplanuj swój
kalendarz z wyprzedzeniem, regularnie dodając nowe pomysły na treści, na przykład co rok lub kwartał.
Twój dokładny proces będzie zależał od wielu czynników, w tym od Twojego zespołu i dostępnych
zasobów. Tempo tworzenia treści będzie zależało od miejsca publikacji, potrzeb odbiorców i
posiadanych zasobów. Możesz rozpowszechniać treści za pośrednictwem własnego bloga, innych
blogów, poczty e-mail, mediów społecznościowych - wszędzie tam, gdzie łączysz się ze swoimi
odbiorcami. Tutaj content marketing zaczyna nakładać się na marketing społecznościowy i PR. Jeśli
poświęciłeś czas na stworzenie obszernego posta na blogu, białej księgi lub raportu z badań
branżowych, nie publikuj go po prostu na swoim blogu i nazywaj go rozpowszechnianym. Podkreśl
najważniejsze ustalenia i trendy oraz utwórz wpis gościnny w popularnej witrynie branżowej, w której
zostaną udostępnione te spostrzeżenia. Prześlij go do publikacji online, którą czytają Twoi odbiorcy,
aby zwiększyć zasięg swoich treści. Jeśli zacytowałeś kogoś lub wykorzystałeś jego wiedzę, wyślij mu
gotowy artykuł i zachęć go do przesłania go do jego sieci. (Sprawdź nasze sekcje w mediach
społecznościowych i marketingu e-mailowym). Tutaj też liczy się SEO. Na przykład każdy nowy post
dodawany do bloga to kolejna strona, którą Google ma zaindeksować. Więcej stron nie zawsze wiąże
się z większym ruchem w wynikach wyszukiwania, ale indeksowanie większej liczby stron o wyższej
jakości może zapewnić większe możliwości pozycjonowania pod kątem większej liczby zapytań. Jeśli
celujesz z długimi słowami kluczowymi i tematami, które często wyszukują Twoi klienci, nie powinieneś
mieć problemu z wyświetlaniem ich przy tych wyszukiwaniach w archiwum informacji.
Jak to jest mierzalne?
W skali od 1 do 10 mierzalność content marketingu to około 5. Możesz z łatwością zmierzyć
skuteczność treści. Jeśli większość treści jest oparta na Internecie, podstawą śledzenia postępów
powinno być narzędzie do analityki internetowej. Jeśli zajmujesz się dystrybucją za pośrednictwem
mediów społecznościowych (a powinieneś być), możesz skorzystać z danych tego kanału, aby zobaczyć
współczynniki klikalności oraz wszelkie wzrosty liczby komentarzy, fanów i obserwujących. Jednak
chociaż polubienia, obserwatorzy i ruch są fajne - nie obejmują one listy płac. Przed opublikowaniem
zdania opracuj zestaw określonych kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które są zgodne z Twoim
modelem biznesowym i kanałami rozwoju marketingu. Śledź je religijnie i porównuj z innymi
krytycznymi wskaźnikami biznesowymi, aby ocenić poprawę. Śledź ruch przychodzący po publikacji i
upewnij się, że Twoja witryna jest skonfigurowana tak, aby czerpać z nich korzyści wskazówki.
Regularnie oceniaj, czy Twoje działania marketingowe są skuteczne, czy też musisz stworzyć nową
strategię dotyczącą treści. Najważniejsze elementy, które należy zmierzyć, obejmują natężenie ruchu,
źródła tego ruchu i czas, przez jaki ludzie są w pobliżu, aby czytać Twoje treści (czas spędzony na
stronie). Dostępnych jest wiele innych wskaźników, więc pamiętaj o mierzeniu kluczowych wskaźników
KPI związanych z konkretnymi wyznaczonymi celami i weź te dane pod uwagę podczas planowania
strategii treści.
Ile to kosztuje?

Jeśli chodzi o content marketing, to zasięg jest ogromny. Jeśli chcesz po prostu odczytać posty na blogu
z laptopa późno w nocy, jedynym kosztem jest Twój czas. Pamiętaj jednak, że strategia DIY nie jest
pozbawiona ryzyka. Artykuł lub wpis na blogu może przynieść skutek odwrotny do skutku, jeśli
tworzysz własne treści i nie poddajesz ich weryfikacji. Jeden z nich odniósł odwrotny skutek dla BCG
Attorney Search, prawnika w Pasadenie w Kalifornii. W 2017 roku założyciel i dyrektor zarządzający
Harrison Barnes napisał artykuł, który pojawił się na stronie firmy, a także na LinkedIn, tak jak zwykle
robi to co tydzień. Tylko ten artykuł - o tym, dlaczego adwokat ubiegający się o pracę w firmie może
nie otrzymać odpowiedzi - został skrytykowany za seksizm, jak donosił The American Lawyer10. skargi
powstały:
Od koordynatorów rekrutacji oczekuje się, że będą się prezentować, a w wielu przypadkach oczekuje
się, że będą atrakcyjni (większość ma około 20-30 lat) . Jeśli do tej pory nie zauważyłeś, większość
legalnych rekruterów to kobiety, a większość z nich jest całkiem atrakcyjna i sprawna. Dzieje się tak,
ponieważ zajmują stanowiska związane z public relations - trochę jak prezenter telewizyjny na antenie.
Nie ma nic złego w tym, że większość firm prawniczych stawia takie osoby na takich stanowiskach,
ponieważ są publiczną twarzą kancelarii. Problematyczne jest jednak to, że niektórzy z tych ludzi mogą
również - czasami - być trochę zawstydzeni i nie mieć innych rodzajów kwalifikacji, które
kwalifikowałyby ich do pracy. Nie tylko czasami mają więcej piękna i mniej mózgów, ale także mogą
mieć więcej piękna i mniej zainteresowania ludźmi, mniejszą zdolność łączenia się z ludźmi i podobne
negatywne cechy.
Oznacza to, że oczekują, że ludzie będą traktować ich tak, jakby byli wyjątkowi, a czasami są bardziej
skoncentrowani na sobie niż na pracy. Nierzadko rekrutuje się koordynatorów do wykorzystywania
swoich obszarów roboczych jako miejsca polowań na partnerów - i to działa. Wielu koordynatorów ds.
Rekrutacji zawiera związki małżeńskie (lub zawiera związki małżeńskie) ze współpracownikami i
partnerami w firmie prawniczej. Dzieje się tak, gdy atrakcyjnych i odnoszących sukcesy ludzi umieszcza
się w zamkniętych przestrzeniach dziesięć godzin dziennie. Kiedy prawny koordynator ds. Rekrutacji
zbliży się do współpracownika lub partnera w firmie, koordynator ds. Rekrutacji może zacząć odgrywać
rolę faworyta - i często to robi. Osoby, które są blisko współpracownika lub partnera, mogą zostać
potraktowane w specjalny sposób, na przykład podczas składania wniosku do firmy. Jeśli występuje
napięcie w pracy współpracownika lub partnera (np. Zwolnienie, złą ocenę wyników lub odejście),
może to znacznie wpłynąć na pracę koordynatora ds. Rekrutacji. Barnes, jak można się było
spodziewać, bardzo się spieszył. „To nie są [mają być] stereotypy” - powiedział Barnes Erikowi
Shermanowi z Inc. „[Wszystkie elementy w artykule] obserwacje pewnych rzeczy, które widziałem. To
nie znaczy, że to prawda o każdym ”. Jak powiedział, w każdej branży tak dużej jak prawo znajdą się
ludzie, którzy źle wykonują swoją pracę. „Fakt, że jest kilka osób, które można uznać za
niekompetentnych, to tylko fakt” - powiedział. „Szczerze mówiąc, widziałem znacznie więcej
niekompetentnych prawników niż niekompetentnych ludzi na stanowiskach rekrutacyjnych”.
Niestety, nie jest to sposób, w jaki artykuł czytał wielu. Nawet jeśli wiele osób w biurze BCG przejrzało
post, jak zawsze, obraźliwy materiał został opublikowany. Potem zwróciła uwagę prasa prawnicza,
upewniając się, że problem nie zniknie. Za każdym razem, gdy robisz uwagę, która może być obraźliwa
dla potencjalnych klientów lub klientów, masz kłopoty. Usuń uwagę, przeproś, a nadal możesz zepsuć
wrażenie. Więc przeczytaj i przeczytaj ponownie. A potem kogoś miej inaczej przeczytaj. A najlepiej
poproś redaktora spoza firmy o przeczytanie. Jeśli zdecydujesz się zatrudnić pisarza na własną rękę,
możesz zapłacić od kilkuset dolarów za sztukę za kogoś z mniejszym doświadczeniem, który pisze na
boku, do dziesiątek tysięcy, aby skorzystać z agencji uzbrojonej w arsenał doświadczonych pisarzy i
treści stratedzy, którzy mogą tworzyć i utrzymywać kalendarz treści, dbać o to, by Twoje treści były na
najwyższym poziomie i zawsze były dostosowane do Twoich szerszych celów marketingowych.

Słowo o wideo
Jeśli chodzi o content marketing, większość firm zaczyna od artykułów lub postów na blogu. Jednak
wideo jest coraz bardziej popularne i niezwykle potężne. Według Hubspot, od 2016 roku 45 procent
ludzi oglądało tygodniowo ponad godzinę filmów na Facebooku lub YouTube. Wideo jest atrakcyjne i
łatwe do udostępnienia, a także łatwe do wykonania dla wielu firm. Inc. Felietonista i inżynier
oprogramowania Jamf . Charles Edge sugeruje serię prostych kroków, aby zmaksymalizować moc
wideo dla Twojej firmy. Po pierwsze, zrób film, który jest specyficzny dla Twojej branży i odzwierciedla
to, kim jesteś. Jeśli masz sklep obuwniczy, możesz publikować filmy o najnowszej gorącej stopce. Jeśli
masz kawiarnię, możesz publikować filmy o niesamowitych ziarnach kawy Fair Trade, które właśnie
otrzymałeś. Jeśli masz studio muzyczne, możesz publikować fragmenty wideo swoich najnowszych
ścieżek dźwiękowych lub nagrań. Ważne jest, aby publikować autentyczne treści, które ludzie chcą
oglądać - treści, które są zabawne - a następnie dać widzom łatwy sposób na znalezienie Twojej witryny
lub w inny sposób skorzystanie z produktu. Po utworzeniu świetnego filmu opublikowałeś go (zobacz
naszą sekcję YouTube w tym rozdziale) i przyciągnąłeś ludzi do swojej witryny - co dalej? Chcesz
wykorzystać te filmy, aby skierować użytkowników na ścieżkę sprzedaży. Wszystko, co tworzysz,
powinno mieć wezwanie do działania. W zależności od tego, czy film ma charakter czysto edukacyjny,
czy też ma na celu przyciągnięcie uwagi użytkowników produktu, wezwaniem do działania może być
„dowiedz się więcej”, „umów się na spotkanie” lub „kup teraz”. Jeśli masz biuletyn lub artykuły z
postów, osadzanie filmów w treść pisemną może zwiększyć Twoją ekspozycję na szerszą publiczność.
Daj każdemu filmowi jak największą szansę na uzyskanie trakcji. Jak zawsze, polegaj na swoich danych
analitycznych, ale nie bądź niewolnikiem próżnych danych, takich jak wyświetlenia i polubienia. Jeśli
spędzasz cały swój czas na tworzeniu filmów, które przyciągają ludzi do Twojej witryny, ale w
rzeczywistości nie przenoszą produktu, tak naprawdę zwiększasz tylko swoje koszty (ruch internetowy
i koszty produkcji), aby poczuć się fajnie. Jeśli publikujesz film i spodziewasz się, że ludzie klikną daną
stronę, ale tego nie zrobią, masz błędne założenia. Kluczem jest umiejętność zmierzenia się z tym,
czego się uczysz.
MARKETING INFLUENCERÓW
Według AdWeek, to, co inni mówią o marce, może mieć nawet 10-krotnie większy wpływ niż treści
tworzone przez markę12. Połącz to z rosnącą nieufnością konsumentów do tradycyjnych reklam i
nieuczciwych przekazów marketingowych, a będziesz miał doskonały przepis na rozwój marketing
influencerów. Influencer marketing polega na znajdowaniu osób z dużym zainteresowaniem
społecznym i współpracy z nimi w celu przekazywania informacji na temat Twojej marki lub produktu.
Pomyśl o marketingu celebrytów, skurczony. Podczas gdy duże firmy od dawna rzucają pieniądze w
celebrytów w zamian za ich poparcie, dzisiejszy krajobraz jest bardziej przyjazny dla mniejszych firm.
W praktycznie każdej branży można znaleźć wpływowych użytkowników na Facebooku, Twitterze,
Instagramie i Snapchacie, którzy mogą dostarczyć Twoje wiadomości właściwym konsumentom. Firmy
szybko próbowały zdobyć kawałek tortu. W 2017 roku odnotowano ponad 100-procentowy wzrost
wyszukiwań hasła „zwrot z inwestycji w marketing wpływowy” w Google.
Łączenie się
Jednym z najlepszych sposobów na nawiązanie kontaktu ze znanymi influencerami w Twojej niszy jest
po prostu budowanie z nimi relacji. Nie stanie się to z dnia na dzień, chyba że chcesz zapłacić za
promowanie produktu. Ale płacenie rzadko jest dobrym pomysłem: w dzisiejszych czasach wszyscy
widzowie obawiają się połączeń fabrycznych, a zwłaszcza milenialsi żądają przejrzystości i mogą wyczuć
podróbkę z odległości stu metrów. Silniejszy typ kampanii influencerów to taka, w której osoba
naprawdę lubi Twój produkt na tyle, by go pochwalić. A to prowadzi do większej liczby obserwujących,

a ostatecznie do sprzedaży. Aby nawiązać połączenie, po zlokalizowaniu wpływowych osób, które
znaczą coś dla Twoich odbiorców, śledź ich posty i współpracuj z nimi, klikaj, polub, komentuj i
udostępniaj. Prawdziwi influencerowie są wybredni, jeśli chodzi o marki, z którymi współpracują ponieważ cenią swoje relacje i traktują swoich odbiorców jak najlepszych przyjaciół. „Uważam, z jakimi
markami współpracuję, ponieważ moja publiczność została zbudowana na mojej otwartości i
uczciwości” - mówi Emma Johnson, założycielka WealthySingleMommy.com, która odwiedza 100 000
unikalnych użytkowników miesięcznie. „Dlatego właśnie ten biznes mi odpowiada”.
Jak to działa
Kiedy pracujesz z influencerami, musisz chcieć oddać jakąś kontrolę. To nie jest jak zakup reklamy, w
którym kontrolujesz język i obrazy. Kiedy influencerowie piszą lub mówią o Twojej firmie lub
produktach, musi to być ich własnym głosem - o to właśnie chodzi w pracy z nimi. Ich głos nadaje
wiarygodności Twojemu produktowi wśród odbiorców. Nie spodziewaj się więc, że Twój influencer
utrzyma Twój produkt i nakreśli jego cechy oraz zalety. Możesz - i powinieneś - podać konkretne
informacje i opisy, aby zapewnić dokładność. Ale stamtąd musisz pozwolić im stać się narzędziem do
dzielenia się Twoimi produktami na swój własny, niepowtarzalny i indywidualny sposób. Większość
wpływowych osób po prostu weźmie produkt i zacznie z nim pracować - wiedzą, co robić. Powodem,
dla którego zatrudniłeś wpływowego twórcę jest przede wszystkim to, że udało mu się zdobyć dużą,
zaangażowaną publiczność. Wiedzą, jak zaprezentować produkt w sposób, który nie wydaje się zbyt
sprzedażowy i będzie rezonować z odbiorcami. Założycielowi może być trudno zrzec się kontroli nad
przesłaniem. Ale nie popełniaj błędu, próbując kontrolować proces twórczy. Chociaż ważne (a nawet
konieczne) jest omówienie swoich celów z influencerami, przekonasz się, że wykonują najlepszą pracę,
gdy mają kontrolę nad sposobem prezentacji Twojego produktu. Jeśli rezygnacja z kontroli Cię
przeraża, pamiętaj o tym: większość wpływowych osób zrobi wszystko, aby upewnić się, że jesteś
zadowolony, a kampania zakończy się sukcesem. W przeciwnym razie stracili klienta.
Promuj, Promuj, Promuj
Mimo że zarejestrowałeś pewnego influencera, ponieważ ma on już znaczących obserwatorów, nie
poprzestawaj na tym. Gdy influencer opublikuje w Twoim imieniu, upewnij się, że korzystasz także z
innych kanałów dystrybucji. Opublikuj ponownie lub prześlij dalej, jeśli to konieczne. Opublikuj
zawartość w swojej witrynie. Dodatkowo, jeśli influencer ma blog lub witrynę o znacznym ruchu,
negocjuj, aby również stworzyła treści do tego celu - nie tylko do mediów społecznościowych. Dłuższe
treści, takie jak post na blogu, mogą być bardzo skuteczne i pomocne również w optymalizacji
wyszukiwarek.
Przeanalizuj swoich influencerów
Zaangażowanie usług niewłaściwego influencera może mieć katastrofalny wpływ na Twoją markę.
Dlatego ważne jest, aby odpowiednio monitorować każdego, kto będzie reprezentował Twoją firmę w
internecie. Zweryfikuj osobę w podobny sposób, jak potencjalnego pracownika. Upewnij się, że szybko
odpowiada na połączenia, e-maile lub SMS-y. Przyjrzyj się uważnie jego kontom w mediach
społecznościowych, upewniając się, że nie ma historii krytykowania marek ani produktów. Sprawdź
też, czy nie ma kontrowersyjnych wpisów - dotyczących polityki, religii lub czegokolwiek innego, czego
nie chciałbyś, aby był kojarzony z Twoją marką. W ramach należytej staranności rozważ sprawdzenie
swojego influencera pod kątem fałszywych obserwujących. Chociaż może to zabrzmieć szalenie,
praktyka płacenia za fałszywych obserwujących w mediach społecznościowych jest bardziej
powszechna, niż mogłoby się wydawać. Poproś o zrzuty ekranu analiz mediów społecznościowych,
które pokazują więcej niż tylko liczbę obserwujących, gdzie możesz upewnić się, że Twój docelowy

influencer ma autentyczne zaangażowanie fanów. Jeśli influencer korzysta z newslettera, poproś o
współczynniki otwarcia i klikalności.
Nie zapomnij o mikro-wpływach
Kiedy myślimy o influencerach, zazwyczaj myślimy o celebrytach. Nazwy gospodarstw domowych z
legionami fanów, online i offline. Ale w przypadku start-upu może się okazać, że myślisz o mniejszych
rozmiarach. Mikroinfluencerzy - pomniejsze gwiazdy lub niszowi blogerzy - mogą mieć większy wpływ
na Twój biznes. Mogą nie mieć tak wielu fanów jak celebryta, ale ich publiczność może czuć się bliżej i
bardziej im ufać. Ci ludzie mogą być blogerami o hiper połączeniach, którzy łączą się z pewną
publicznością - pomyśl o tak zwanych „mamusiach blogerów”, na których polegają miliony nowych
mam. Lub mogą być czołowymi analitykami branżowymi, którzy nie są dobrze znani poza branżą, ale
są szanowani wewnątrz. Wiesz najlepiej, kto jest najlepiej umiejscowiony w Twoim sektorze lub niszy.
Więc bądź kreatywny podczas tworzenia listy potencjalnych wpływowych osób na Twoją markę.
Ile to kosztuje?
W 2017 roku Influence.co odkryło, że ogólna średnia cena, jaką firmy płaciły influencerom na
Instagramie wynosiła 271 USD za post.13 Ale ta średnia przeczy istotnemu argumentowi: istniała
ogromna różnica między wpływowymi osobami o wyższym profilu a tymi z mniejszymi obserwacjami.
Średnia cena dla mikroinfluencerów z mniej niż 1000 obserwujących wyniosła 83 USD za post, podczas
gdy średnia cena za post dla influencerów z ponad 100 000 obserwujących wynosiła 763 USD. Nie
oznacza to, że wszyscy używają modelu płatności za post. Niektóre firmy płacą za wyniki - ale to może
bardzo szybko stać się drogie, bez możliwości regresu. Większość małych firm będzie chciała zacząć od
bezpieczniejszej metody płatności za post. Niektórzy mikroinfluencerzy mogą nawet zaakceptować
bezpłatne produkty i doświadczenia w zamian za promocję. Oczywiście jest to najbardziej opłacalna
opcja, ale ograniczy Twoją pulę. Ustalenie odpowiedniej płatności może być trudne, zwłaszcza jeśli
współpracujesz z mikroinfluencerem. Jednym ze sposobów, aby spróbować to rozgryźć, są narzędzia
takie jak Kalkulator pieniędzy na Instagramie. Pokaże Ci szacunkowe zarobki na post dla różnych
wpływowych osób. Po prostu wprowadź nazwę użytkownika na Instagramie. Narzędzie dokonuje
obliczeń na podstawie liczby obserwujących i wskaźnika zaangażowania w najnowsze posty. To da Ci
przybliżone pojęcie, ile możesz ostatecznie zapłacić, w zależności od zasięgu wpływowych osób, które
rozważasz. Przedsiębiorca John Rampton, który mówi o swoich wczesnych wyprawach do influencera
marketing nie był tak skuteczny, jak mógłby być, zaleca wydawanie nie więcej niż 50 procent budżetu
reklamowego w mediach społecznościowych. Tak więc, jeśli masz 5000 USD do wydania w mediach
społecznościowych, nie powinieneś inwestować więcej niż 2500 USD w influencerów, którzy mogą
promować Cię na różnych platformach.
Jak to jest mierzalne?
Liczby wahają się w różnych badaniach, ale zwrot z inwestycji w marketing influencerów okazał się w
niektórych przypadkach przekraczać 7 USD z każdego wydanego 1 USD. To z pewnością wyjaśnia
obecne szaleństwo wokół niego - ale nie oznacza to, że jest to gwarancja. Gdy już wiesz, z jakimi cenami
możesz się spotkać, możesz rozważyć test, zwłaszcza jeśli pracujesz z wieloma wpływowymi osobami
lub na więcej niż jednym kanale. Zacznij od budżetu testowego - będzie on zależał od kwoty płatności,
ale może kilku tysięcy dolarów - i dowiedz się, jak należy rozdzielić środki. Większość twojego budżetu
zostanie przeznaczona na opłacenie wpływowych osób. Ale może być konieczne przydzielenie środków
na narzędzia marketingowe influencerów, wszelkie płatne działania marketingowe, które wkładasz w
kampanię, lub inne elementy, takie jak konkursy lub promocje. Nie zakładaj, że tylko dlatego, że
influencer promuje Twój produkt x razy do x liczby osób, kampania jest „udana”. Dokładnie monitoruj
wydajność. Spróbuj śledzić:

* Ruch polecający
* Zwiększenie liczby obserwowanych w mediach społecznościowych
* Uzyskane linki
* Kwalifikowani potencjalni klienci
* Przychody / konwersje z kampanii
* Udziały w kampanii
Jeśli którykolwiek z influencerów nie radzi sobie dobrze, możesz wykluczyć go z następnej kampanii.
Gdy zobaczysz, jak się sprawy mają, możesz zachęcić swoich najlepszych partnerów do zwiększania
wydajności.

BEZPOŚREDNIA POCZTA
Direct mail jest tym, czym się wydaje: wysyłaniem wiadomości do klientów docelowych za
pośrednictwem poczty. Pocztówki, mailery, katalogi. Brzmi trochę osobliwie, prawda? W pewnym
momencie direct mail był szczególnie atrakcyjną opcją dla właścicieli małych firm. Może przekazywać
pełne informacje o produkcie lub usłudze i docierać do prawie każdej możliwej grupy docelowej, a
wszystko to przy stosunkowo niskich kosztach. Wydaje się takie analogowe. Z wiadomościami
tekstowymi, wiadomościami na Facebooku, tweetami i Instagramem - nie wspominając o dobrej,
staromodnej wiadomości e-mail - po co ktoś miałby korzystać z poczty, aby docierać do klientów? W
zależności od tego, co próbujesz osiągnąć, może to być zaskakująco skuteczne. Zacznijmy od wskaźnika
odpowiedzi na niechciane wiadomości. Jeśli chodzi o direct mail, od 0,5 do 2 procent można uznać za
solidny wskaźnik odpowiedzi. W niektórych przypadkach wskaźnik odpowiedzi może osiągnąć 5
procent lub więcej, jeśli korzystasz z „listy firmowej” istniejących klientów i odbiorców, którzy wyrazili
zgodę, zgodnie z raportem wskaźnika odpowiedzi z 2016 r. Stowarzyszenia Marketingu
Bezpośredniego. To znacznie więcej niż w marketingu e-mailowym, gdzie współczynnik odpowiedzi na
poziomie 0,01% jest uważany za solidny. Ponadto badania pokazują, że fizyczne nośniki, takie jak
papierowy list, pocztówka lub ulotka, pozostawiają większe wrażenie na mózgu niż media
elektroniczne - nie jest to zaskakujące w coraz bardziej zagraconym cyfrowym świecie. Istnieje również
większa szansa, że wyróżni się z tłumu, ponieważ ludzie otrzymują mniej poczty tradycyjnej i więcej emaili niż kiedykolwiek wcześniej. Istnieją sytuacje, w których direct mail jest szczególnie skuteczny:
Jeśli chcesz dotrzeć do decydentów wysokiego szczebla.
Marketing e-mailowy w tej grupie demograficznej praktycznie nigdy nie działa, ponieważ mają szczelne
filtry antyspamowe i często ludzcy strażnicy, którzy czyszczą ich skrzynki odbiorcze. Reklama typu direct
mail, która wygląda jak korespondencja biznesowa, może mieć lepsze ujęcie lądowania na biurkach.
Przedstawiasz się
Nowy w okolicy czy w branży? Reklama typu „direct mail” to świetny sposób na przyciągnięcie uwagi
ludzi na zatłoczonym rynku. Duża kartka pocztowa z atrakcyjną grafiką może po prostu przyciągnąć ich
uwagę, gdy reklama internetowa lub niechciana wiadomość e-mail zostaną zignorowane.
Chcesz precyzyjnego kierowania
Brzmi to sprzecznie z intuicją, ale w przypadku reklam typu „direct mail” możliwe jest dość ścisłe
kierowanie reklam. Kupując listę, sprawdź, jak można ją podzielić. Możesz kierować reklamy na
przykład według kodu pocztowego, zawodu lub przynależności do stowarzyszenia. Użyj swoich
personas do tworzenia bezpośrednich kampanii pocztowych skierowanych ściśle do tych osób. Może
to również pomóc Ci zaoszczędzić na kosztach. Jeśli ścisłe ukierunkowanie stworzyło listę tylko stu
osób, które naprawdę pasują do profilu klienta docelowego, a Twoja przesyłka pocztowa kosztuje 0,65
USD za sztukę, możesz dotrzeć na ten rynek za jedyne 65 USD plus koszt zakupu listy.
Promujesz święto lub wydarzenie
Reklamy bezpośrednie to szczególnie dobry sposób na przekazanie informacji i klientom, gdy
prowadzisz promocję związaną z wydarzeniem, takim jak mecz sportowy lub święto. Nie musisz mieć
produktu ani usługi, które są jawnie powiązane; po prostu musisz umieć narysować połączenie.
Wyobraź sobie usługę projektowania krajobrazu skierowaną do luksusowych domów w okolicach
Arbor Day lub usługę dostarczania posiłków skierowaną do pracujących mam w Święto Pracy - co
zdarza się odpowiadać intensywnemu sezonowi powrotu do szkoły.

Chcesz, aby ludzie podjęli działanie
Reklama typu „direct mail” to świetny sposób na przyciągnięcie uwagi i przyciągnięcie uwagi, ale nie
jest tak przydatny w przypadku bezpośredniej sprzedaży: nie można umieścić linku do strony produktu
z reklamy bezpośredniej, tak jak w przypadku e-maila. Właśnie dlatego w Twoim marketingu
bezpośrednim powinno być mocne wezwanie do działania, które w większości przypadków będzie
polegało na wysłaniu ludzi do Twojej witryny w celu uzyskania dodatkowych informacji, otrzymania
rabatu lub pobrania bezpłatnej treści. Chcesz skorzystać z direct mail, aby wzbudzić zainteresowanie,
a najlepiej, aby stworzyć ciepły kontakt.
Ile to kosztuje?
Wszystkie te opłaty pocztowe i papierowe oznaczają, że uzyskanie odpowiedzi klienta może kosztować
ponad dwa razy więcej niż w przypadku kampanii e-mailowej. Oprócz opłaty pocztowej i drukowania,
musisz zaprojektować i napisać elementy oraz ewentualnie zapłacić za listę mailingową. W sumie, w
zależności od rozmiaru i wagi twojego kawałka, możesz ostatecznie zapłacić od 0,50 USD za sztukę do
kilku dolarów za coś w rodzaju katalogu. Co byś zrobił z 10 000 USD na marketing? „Direct mail - to
ukryty klejnot. Wszyscy myślą, że to stara szkoła; nikt już się na nim nie skupia, co daje większe
możliwości tym z nas, którzy to robią. Osoby otwierające pocztę to specyficzna grupa demograficzna.
Jeśli Twój produkt pasuje do odpowiedzialnego , w średnim wieku grupy, które zazwyczaj otwierają
pocztę, direct mail może być ogromny ”. JIM CARLSON, CEO, Zurixx
Czy mogę zrób to sam?
Możesz sobie poradzić ze wszystkimi tymi zadaniami, niektóre z nich możesz zlecić na zewnątrz - na
przykład tylko sortowanie i wysyłanie wiadomości - lub możesz znaleźć dostawcę, który zajmie się
całym procesem. Zlecanie wysyłek do specjalistycznego sklepu oznacza, że nie będziesz musiał
studiować przepisów pocztowych, składu list mailingowych ani tego, co złowieszczo nazywa się
„higieną listy”. Direct mail musi być sortowany według kodu pocztowego i trasy, a zrobienie tego „w
niewłaściwy sposób może kosztować dodatkowe dwa grosze za sztukę” - mówi Brian Johnson,
założyciel Mail Shark, firmy świadczącej usługi direct mail.
Tworzenie poczty, która działa
Aby przyciągnąć ulotną uwagę konsumenta i uniknąć wyrzucenia go do kosza, direct mail musi
zaznaczyć kilka pól.
Po pierwsze, Twoje zdjęcia mają kluczowe znaczenie dla maksymalizacji „współczynnika zaufania”
direct mail - mówi Joy Gendusa, dyrektor generalny firmy marketingowej Postcard Mania. „Na przykład
w przypadku mailingów B2B zawsze zalecam, aby na karcie znalazło się zdjęcie osoby w firmie” - mówi.
„To po prostu sprawia, że staje się rzeczywistością, zamiast zdjęcia stockowego”. Firma Passport
Health, która prowadzi ponad 250 klinik szczepień dla podróżujących w Ameryce Północnej, z
powodzeniem wykorzystuje pocztówki przedstawiające egzotyczne zwierzęta. Niedawnej wiosny
wzrosła kampania pocztówkowa, odsetek klientów poszukujących zastrzyków przypominających o 10
do 14 procent w pierwszym miesiącu, według Vicki Sowards, dyrektor działu pielęgniarskiego w firmie
Passport. Następnie zdecyduj, czego oczekujesz od klientów lub potencjalnych klientów. „Nasza firma
wysyła miesięcznie ponad 100 000 przesyłek reklamowych. Uwielbiamy to, że przesyłka bezpośrednia
przedostaje się przez zagraconą skrzynkę odbiorczą i może stać się billboardem na lodówce
potencjalnego klienta ”- powiedział Todd Toback, dyrektor generalny Get It Done House Buyers, firmy
zajmującej się hurtowym kupowaniem domów. Bezpośrednie kampanie pocztowe mogą generować
połączenia telefoniczne i potencjalnych klientów; w przypadku jego firmy jest używany do śledzenia

potencjalnych klientów, aby pomóc w zawarciu transakcji. W zależności od struktury marketingu
możesz chcieć, aby klienci dzwonili lub odwiedzali stronę Twojej firmy na Facebooku. „Z naszego
doświadczenia wynika, że bezpośrednia poczta często rozpoczyna rozmowę, a Internet pomaga nam
ją zakończyć” - mówi Toback. „Potrzeba wielu dotknięć wiarygodności przez dach, odróżniającą Cię od
konkurencji ”. Jeśli chcesz, aby klienci coś kupili, bądź agresywny. „Właściciele firm wybiorą kiepską
ofertę, coś, co nie kosztuje ich dużo pieniędzy” - mówi Steven Wagner, właściciel firmy Health Media
Concepts. „Musisz przedrzeć się przez bałagan, bo inaczej stracisz pieniądze”. Zamiast więc 10procentowego rabatu, zaoferuj pokaźny gratis - ważny raport, próbkę produktu, a nawet torbę na
zakupy - aby zrobić wrażenie.
A co z ROI?
Zwrot z inwestycji, jeśli zostanie wykonany prawidłowo, jest zaskakujący, twierdzą założyciele, którzy
zaczęli polegać na przesyłkach reklamowych jako potężnym narzędziu w swoim arsenale
marketingowym. Jako kierownik ds. Marketingu w Fox’s Pizza Den, rodzinnej firmie franczyzowej
działającej w dwudziestu pięciu stanach, Adam Haupricht wysyła jednorazowo 500 000 promocyjnych
pocztówek. Kampanie kosztują 25 centów za sztukę, wliczając przesyłkę pocztową, a Haupricht mówi,
że widział, jak nowe sklepy zwiększają sprzedaż nawet o 30 do 40 procent w ciągu trzydziestu tygodni,
gdy je stosują. Mówi, że kluczem jest utrzymanie świeżości. „Zwykła pocztówka z tymi samymi starymi
kuponami na odwrocie - bez menu, nic wyszukanego - jest najmniej skuteczna” - mówi Haupricht.
Rozmawia z właścicieleami 250 franczyz firmy o pomysłach na każdy nowy mailing. „Mówię:„ Hej,
czego chcesz spróbować? Co działa? A co nie? ””. Czasami skuteczność można mierzyć pojedynczą
odpowiedzią. Tak stało się w 2014 roku, wspomina przedsiębiorca Brian Roberts, kiedy utknął. „Moim
celem było wprowadzenie mojej poprzedniej marki akcesoriów modowych do Urban Outfitters.
Właśnie znaleźliśmy kilka głównych funkcji w mediach, ale przekaz zwrócił uwagę wszystkich poza
moim zamierzonym celem: nabywcami akcesoriów ”- mówi Roberts. Ponieważ nie mógł zmusić ich, by
do niego sięgnęli, nie miał innego wyboru, jak tylko do nich dotrzeć. Wiedział, że nigdy nie przedrze się
przez bałagan e-mailowy. Po prostu rozmowy telefoniczne nie są opłacalne w przypadku produktu
wizualnego, takiego jak akcesoria. „Potrzebowałem innego sposobu, aby dotrzeć do tego, co nie
spowoduje, że zgubię się w stosie”. Napisał list i zamówił kilka niestandardowych pocztówek i
katalogów od drukarni internetowej z Kalifornii. Mówi, że niecały miesiąc po wysłaniu mailingu odebrał
telefon od kupującego, któremu spodobało się kilka stylów w katalogu. Krótko po tym, jak usiadłem,
marka została przejęta przez Urban Outfitters.
Jak to jest mierzalne?
Direct mail jest wyjątkowo testowalny. Możesz wypróbować różne komunikaty sprzedażowe dla
różnych odbiorców, aby znaleźć najbardziej opłacalny rynek dla nowego produktu lub usługi.
Korzystając z danych konsumentów od dostawców takich jak Experian, możesz kierować pocztę
bezpośrednią na idealny rynek, a następnie łączyć odpowiedzi z kontami w mediach
społecznościowych, adresami e-mail i telefonami komórkowymi poszczególnych klientów.
Telewizja
Obecnie większość małych firm koncentruje się na technologii cyfrowej, a nie na telewizji i są w dobrym
towarzystwie: w 2016 r. Sprzedaż reklam cyfrowych po raz pierwszy wyprzedziła reklamę telewizyjną,
według AdAge.
Jeśli jesteś jak wielu przedsiębiorców, możesz postrzegać telewizję jako zbyt kosztowną i możesz
pomyśleć, że tylko duże krajowe firmy mogą tam reklamować. Chociaż mogło to być prawdą pokolenie
temu, pojawienie się telewizji kablowej oraz eksplozja stacji i programów uczyniły z telewizji medium

reklamowe, które może być skuteczne nawet dla lokalnych firm - co jest nieco zaskakujące, jest to
medium, które mogą być wykorzystywane przez firmy praktycznie każdej wielkości. pozwolić sobie. Dla
niektórych rodzajów małych i średnich firm telewizja może być lepszym medium reklamowym niż
jakikolwiek inny. Jeśli na przykład Twój produkt jest wizualny, telewizor może mieć dużo sensu. „Jeśli
prowadzisz lokalną firmę, na przykład jubilera, nie musisz wyświetlać reklam w całym kraju” - mówi J.
T. Hroncich, dyrektor zarządzający Capitol Media Solutions, agencji pomagającej firmom kupować
reklamy. „Telewizja kablowa jest bardzo rozsądna. W przeciwieństwie do wyświetlania reklamy w
programie American Idol w telewizji, możesz wykupić lokalną reklamę w popularnym programie
telewizji kablowej, takim jak Top Chef. Wszystko zależy od tego, kto jest Twoim rynkiem docelowym ”.
Co więcej, telewizja nadal ma pewien prestiż i może zasygnalizować pewnemu rynkowi, że jesteś
prawdziwy, co sprawia, że jest atrakcyjna dla firm, które szukają silnej gry w budowanie marki lub
próbują zwiększyć rozpoznawalność nazwy. Dodatkowo, jeśli masz jasno określoną grupę docelową i
wiesz, że coś oglądają, może to być skuteczna taktyka. Po prostu weź DraftKings i FanDuel, dwa
największe startupy w sportach fantasy. Obie firmy wydały setki milionów na reklamy telewizyjne
podczas sezonu piłkarskiego 2015 - reklamy emitowane podczas meczów, kiedy wiedziały, że ich rynek
docelowy będzie przyklejony do ich kanap. Kosztowny? Często. Ale nie musi.
Ile to kosztuje?
Zanim zaczniesz, musisz poznać swój budżet na reklamę. Pamiętaj, aby uwzględnić koszty związane z
produkcją reklamy. Możesz wyprodukować swoją reklamę niezależnie lub we współpracy ze stacją
telewizyjną, ale koszty mogą się znacznie różnić. „To naprawdę zależy od tego, czego chcesz” - mówi
Hroncich. „Jeśli prowadzisz firmę rodzinną i chcesz nakręcić trzydziestosekundowy spot, który
przedstawia zrzut ekranu ze specjalnym obiadem, nie będzie to zbyt kosztowne. Ale jeśli są zatrudnieni
aktorzy, będzie cię to kosztować więcej ”. Następnie jest koszt kampanii reklamowej. Zazwyczaj nie
chcesz od razu wydawać całego budżetu reklamowego. Chcesz go wyemitować z niewielką
częstotliwością, aby ludzie widzieli go kilka razy i osiągnął większy procent rynku docelowego.
Zazwyczaj stacje telewizyjne akceptują reklamy o długości dziesięciu, piętnastu, trzydziestu i
sześćdziesięciu sekund - ale dobra wiadomość jest taka, że krótsze reklamy stają się normą: piętnaście
sekund jest coraz bardziej powszechne. Opcje reklamy w telewizji obejmują sieci ogólnokrajowe, które
docierają do odbiorców krajowych; stacje lokalne lub stacje niezależne, które docierają na rynek
regionalny lub lokalny; oraz telewizję kablową, która może być ogólnokrajowa, regionalna lub lokalna.
Jeśli zaspokajasz potrzeby określonej grupy demograficznej, rozważ niszowe kanały kablowe , które
mogą mieć ogólnie mniejszą liczbę widzów, ale ci widzowie mogą dobrze pasować do Twoich
produktów lub usług. Przy wszystkich tych zmiennych koszty mogą się znacznie różnić. Jeśli możesz
samodzielnie wyprodukować, a Twoja piętnastosekundowa reklama będzie wyświetlana lokalnie,
możesz wydać tylko kilka tysięcy dolarów łącznie. (Należy jednak pamiętać, że rynki lokalne, takie jak
Nowy Jork i Los Angeles, będą kosztować znacznie więcej niż mniejsze miasta). Porównaj to z
ogólnokrajową reklamą emitowaną w czasie największej oglądalności, która może docierać do setek
tysięcy. Według AdAge średni koszt reklamy w ostatnim sezonie The Walking Dead wyniósł 400 000
USD. Pamiętaj też, że stawki będą się różnić w zależności od czasu i sezonowości - stawki zwykle rosną,
gdy oczekiwana premiera nowych programów jest oczekiwana lub gdy na horyzoncie zbliżają się
uważnie obserwowane wybory.
Postaw na lokalność
Najlepsze reklamy lokalne nie są kierowane do pozbawionych twarzy milionów, ale do rzeczywistych
klientów i sąsiadów. Pogłębiają poczucie wspólnoty. „Kiedy jesteś w społeczności, te kampanie
reklamowe opierają się na zestawie wspólnych odniesień”, które wszyscy rozpoznają - mówi Melody
Warnick, autorka książki „This Is Where You Belong: The Art and Science of Loving the Place You Live”.

Reklamy „tworzą nowe odniesienia, gdy ludzie o nich mówią, a te stają się częścią narracji miasta” mówi Warnick. „Wszyscy je widzieli i razem mogą się z nich śmiać”.
Znalezienie okazji
Istnieją sposoby na to, aby reklama była emitowana taniej niż w reklamowanej cenie.
• Zapłacić z góry. Sprzedawcy stacji uwielbiają, gdy ich strumień dochodów jest bezpieczny, dlatego
będą ciężko pracować dla Ciebie.
• Zobowiązuj się do wielotygodniowego harmonogramu. Większość opłacalnych pakietów jest
sprzedawana na okres od dziesięciu do trzynastu tygodni, a stacje wolą mieć miejsca zarezerwowane
z wyprzedzeniem, aby pomóc w zarządzaniu swoimi zapasami i planowaniu. Jeśli pracujesz za
pośrednictwem firmy kablowej, która ma wiele różnych stacji, możesz być w stanie zawrzeć
wielotygodniowe umowy na różne programy. Możesz zaplanować miejsca docelowe w weekendy,
które dotyczą różnych typów programów, na przykład jeśli jest to ważne dla Twojego rynku
docelowego.
• Skorzystaj z warunków rynkowych. Jeśli lokalna gospodarka zwalnia, istnieje duże
prawdopodobieństwo, że czas antenowy dostępny w lokalnych stacjach telewizyjnych jest pod
dostatkiem i można wynegocjować wspaniałe oferty.
• Szukaj sprzedaży pożarów. Nie zdarza się to często, ale jeśli stacje mają nadmiar czasu na start lub
lądowanie z powodu lokalnych lub krajowych warunków reklamowych, stanowi to szansę dla małych
firm. Dość często obejmują one programowanie, na które w innym przypadku nie byłoby Cię stać.
• Bierz udział w aukcjach. Kupując reklamy na aukcji, musisz zapłacić z góry i możesz nie mieć jasnego
zrozumienia, jakie przedziały czasowe otrzymasz. Ze względu na niepewność zamiast opierać cały
program telewizyjny na aukcjach, możesz chcieć wykorzystać aukcję jako uzupełnienie harmonogramu.
• Kup resztki. Możesz kupić niedrogie pakiety pozostałości, które są bardzo elastyczne; im bardziej
jesteś elastyczny, tym większe oszczędności otrzymasz. Pakiet pozostałości generalnie ustawia Cię w
swego rodzaju harmonogramie „autouzupełniania”, w którym Twoje reklamy mogą pojawiać się w
dowolnym momencie, w dowolnym dniu tygodnia. To może wydawać się ryzykowne, ale może się
zdarzyć, że zdobędziesz miejsce podczas popularnego programu, za który z łatwością zapłacisz.
• Negocjuj wartość dodaną. Rezerwując czas antenowy, prawie zawsze można negocjować dodatki lub
„wartość dodaną” - mówi Hroncich. „Niedawno dokonaliśmy zakupu telewizji kablowej dla jednego z
naszych klientów i otrzymaliśmy bezpłatne reklamy na ich stronie internetowej jako wartość dodaną
oraz kilka bezpłatnych ogłoszeń o usługach publicznych”. Reklamy charytatywne to
dziesięciosekundowe spoty emitowane podczas lotu, jeśli są dostępne w trakcie lotu (harmonogram
reklam przez określony czas). Hroncich zauważa, że agencje reklamowe często mogą lepiej pomagać w
negocjowaniu umów o wartości dodanej, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, co stacje oferowały
innym reklamodawcom w przeszłości.
• Negocjuj media mix. Zapytaj, czy stacja telewizyjna ma witrynę internetową i sprawdź, czy są tam
jakieś potencjalne działania promocyjne, jeśli kupujesz reklamy telewizyjne. Może Twoja reklama może
być wyświetlana w witrynie, a może możesz stworzyć odpowiedni baner.
Jak to jest mierzalne?
To jest trudne. Możesz mierzyć liczbę wizyt w witrynie po emisji reklam lub szukać wzrostu sprzedaży.
Jednak zebranie konkretnych, szczegółowych danych jest prawie niemożliwe.

Czy mogę zrób to sam?
Jeśli chodzi o produkcję reklamy, majsterkowanie jest trudną ścieżką. Potrzeba pewnej wiedzy - nie
wspominając o sprzęcie - aby napisać scenariusz, wyreżyserować i nakręcić reklamę, nieważne jak
krótką. Niezależny producent telewizyjny może być w stanie pomóc za stawkę godzinową. Lub Twoje
lokalne stacje telewizyjne mogą oferować własne usługi produkcyjne po stosunkowo niskich kosztach
RADIO
Choć jest to jedna z najstarszych wciąż używanych form środków masowego przekazu, radio pozostaje
użytecznym i dochodowym narzędziem dla marketerów. Według ostatnich badań przeprowadzonych
przez firmę Nielsen, 59 procent słuchaczy muzyki w USA słucha radia tradycyjnego lub internetowego.
Nawet w erze cyfrowej radio oferuje pewne wyjątkowe zalety. Pozostaje najlepszym sposobem
dotarcia do konsumentów podczas dojazdów do pracy, dając przewagę niektórym lokalnym firmom.
„Nadal jest bardzo aktualny, ale wiele zależy od rynku. Jeśli jesteś w Atlancie, Waszyngtonie lub Los
Angeles, gdzie wiele osób nadal jeździ do pracy, jest to dobra platforma do przekazywania informacji
reklamowych ”- mówi Hroncich z Capitol Media Solutions. Badania pokazują, że radio jest nadal
skuteczne dla marketerów. W 2014 roku Nielsen poinformował, że reklamy radiowe stanowią 5,8
procent sprzedaży detalicznej w USA. Biorąc pod uwagę, że na reklamy telewizyjne, internetowe i
prasowe wydaje się więcej dolarów na reklamy niż na reklamy radiowe, 5,8 procent stanowi całkiem
niezły zwrot z inwestycji. Innymi słowy, każdy dolar wydany na reklamę radiową generuje średni zwrot
ze sprzedaży w wysokości 6 dolarów - chociaż zwroty są zwykle wyższe w przypadku lokalnych firm,
takich jak sklepy detaliczne, zamiast produktów krajowych.
Ile to kosztuje?
Podobnie jak w przypadku telewizji, Twoje koszty będą się różnić w zależności od wielkości rynku, na
którym działasz. Możesz zapłacić zaledwie piętnaście dolarów za sztukę za trzydziestosekundową
reklamę na małym targu miejskim lub kilkaset dolarów za grę w dużym. Kontrakty są często dostępne,
więc płacisz stałą opłatę za określoną liczbę odtworzeń w ciągu miesiąca. Często stacje radiowe
pomagają wyprodukować reklamę w ramach umowy reklamowej. Zwykle możesz dać im kopię, a oni
utworzą reklamę. Może to być wliczone w cenę lub możesz uiścić dodatkową opłatę: Dowiedz się przed
podpisaniem umowy. Stacje radiowe często oferują również oferty pakietowe, które obejmują banery
reklamowe na ich stronach internetowych lub wzmianki w wysyłanych przez nich biuletynach. Te opcje
mogą dodać kilka tysięcy dolarów do Twojego pakietu reklamowego. Droższe opcje mogą obejmować
popularnego DJ-a promującego Twój produkt lub sponsorowanie lokalnego wydarzenia.
Zdobywanie okazji
Podobnie jak w przypadku telewizji, możesz oszczędzać, planując z wyprzedzeniem i zobowiązując się
do długoterminowego - często od trzynastu do dwudziestu sześciu tygodni. Ponadto, ogólnie rzecz
biorąc, Twoja stawka będzie gwarantowana, nawet jeśli nastąpią podwyżki. Jeśli nie kupisz swojej
kampanii radiowej z wyprzedzeniem, jesteś zdany na łaskę podaży i popytu, a stawki mogą wzrosnąć
wraz ze spadkiem zapasów.
Możesz w ogóle nie być w stanie uruchomić kampanii, jeśli stacja jest wyprzedana w ruchliwych
miesiącach. „Kluczowe są negocjacje. Musisz wejść i negocjować, co chcesz ”- mówi Hroncich. „To
znacznie więcej niż umieszczenie prostej reklamy prasowej. Musisz spojrzeć na grupę docelową, do
której chcesz dotrzeć, wielkość budżetu i oceny stacji, które chcesz kupić ”.
Bądź kreatywny

Nadawcy radiowi są otwarci na kreatywne aranżacje, takie jak handel wymienny na czas antenowy,
mówi Tara Hartley, konsultant ds. Reklamy. Na przykład w ramach jednej umowy, którą złożyła, klient
wymienił w ciągu czterech lat nadwyżki zapasów detalicznych o wartości 250 000 USD na reklamy
radiowe warte 100 000 USD. Stacja wykorzystywała te towary do prezentów dla słuchaczy, a także do
wewnętrznych zachęt do sprzedaży. „W audycjach - w radiu i telewizji - istnieje wiele możliwości
wyjścia poza cennik”, mówi, w tym bezpłatne spoty bonusowe lub reklamy wykorzystujące talent
telewizyjny do promowania produktu, który ma dodatkową zaletę zwolnienie z opłat nałożonych przez
związek.
Rozważmy Rotator
Reklamy typu „run of station” (ROS), zwane inaczej spotami rotatorów, to tańsze reklamy z szerokim
przedziałem czasu antenowego - chociaż zwykle nie ma gwarancji, kiedy Twoja reklama będzie
emitowana. Najpopularniejszy, a przez to najdroższy czas nadawania reklam radiowych to poranny i
popołudniowy „czas jazdy” - godziny szczytu, kiedy do pracy dojeżdża wielu słuchaczy. Ale reklama ROS
może być emitowana w dowolnym momencie od 6:00 do północy. Jeśli zdarzy się, że stacja ma
dostępność, możesz uzyskać niższy wskaźnik ROS w okresach wysokiego popytu, ale nie zdarza się to
często. Jedną ze strategii do rozważenia jest zakup pewnych gwarantowanych czasów i uzupełnienie
tych anten z rotatorami. Dni lub godziny dodatkowe to dni, w których popyt na reklamy jest mniejszy
lub niższy od innych przedziałów czasowych, i są odpowiednio wyceniane. Weź pod uwagę południe,
wieczory lub weekendy, kiedy stawki na wielu stacjach są tańsze niż w dni powszednie.
Kup pozostałość
Podobnie jak w przypadku telewizji, pakiety uzupełniające są dostępne, jeśli masz elastyczne podejście
do czasu emisji reklamy. Natalie Hale, dyrektor generalna Media Partners Worldwide, sprzedawcy
resztek radia z siedzibą w Kalifornii, mówi, że na rynku w Los Angeles może dostać
sześćdziesięciosekundowy spot reklamowy, który zwykle kosztuje 300 dolarów za około 50 dolarów.
Ale te zniżki nie są dla wszystkich. Hale mówi, że nie będzie pracować z klientem, jeśli nie będzie
skłonny wydać co najmniej 5000–10 000 USD tygodniowo.
Czy mogę zrób to sam?
Prawdopodobnie. Stacje radiowe kierują swoją ofertę do lokalnych firm i dysponują infrastrukturą,
która pomoże w produkcji reklam. Będziesz jednak musiał wykonać całą pracę, aby upewnić się, że
publiczność zgadza się z audycją stacji. Agencje reklamowe są często wynajmowane do
przeprowadzania badań i składania ofert w Twoim imieniu i często mogą negocjować więcej „wartości
dodanej” do umowy.
Jak to jest mierzalne?
Podobnie jak w telewizji, jest ciężko. Możesz mierzyć liczbę wizyt w witrynie po emisji reklam lub szukać
wzrostu sprzedaży, jeśli reklamujesz ograniczoną czasowo promocję. Jednak zebranie konkretnych,
szczegółowych danych jest prawie niemożliwe.
POZA DOMEM
Umieszczenie swojego startupu na billboardzie może nie być pierwszą rzeczą, o której myślisz, jeśli
chodzi o reklamę w XXI wieku, ale dla niektórych firm może to być całkiem skuteczne. Umieszczanie
małych billboardów w nowych lub nieoczekiwanych miejscach może być sprytnym sposobem dla firm,
którym brakuje gotówki, aby wyróżnić się w świecie coraz bardziej zagraconym reklamami. Jednym z
powodów, dla których reklamy poza domem mogą być skuteczniejsze niż inne formy reklamy, takie jak

reklamy telewizyjne, jest to, że często przyciągają uwagę odbiorców, którzy nie mogą po prostu zmienić
kanału lub udać się do kuchni na przekąskę. Dlatego konsumenci są bardziej skłonni zapamiętać
reklamy umieszczane w miejscach takich jak areny sportowe i kręgielnie niż te, które pojawiają się w
telewizji - patrzą na tę reklamę przez dłuższy czas i może wchłaniać jego zawartość, nawet nie zdając
sobie z tego sprawy. Co więcej, ludzie, którzy już są w ruchu, częściej zatrzymują się w nowej restauracji
lub sklepie niż ci, którzy są już w swoich szlafrokach i kapciach - dzięki czemu strategiczne umieszczanie
reklam poza domem jest inteligentne dla lokalnych lub lokalnych firm . Weźmy słynne „Got Milk?”
kampania, która trwała zdumiewające dwadzieścia lat przed przejściem na emeryturę w 2014 r. Media
planiści kupili miejsca na billboardy w pobliżu sklepów spożywczych i ogólnospożywczych - aktualne
przypomnienie dla kupujących i przechodniów, którzy zainspirowali się do odebrania galonu w drodze
do domu z pracy lub szkoły. Autostrady czy lokalne billboardy nie są jedyną opcją. Jeśli Twoim celem
jest rynek miejski, taki jak Nowy Jork, Waszyngton, D.C. lub Chicago, reklamy metra mogą pasować do
rachunku. Jeśli masz produkt B2B, pomyśl o reklamie na lotniskach. Wróć do profilu klienta i dowiedz
się, dokąd się udają i jakie są ich potrzeby w tym czasie. „Ludzie wracają do domu z pracy około godziny
18:00. są głodni i bardzo podatni na nasze przesłanie ”- mówi Matt Maloney, założyciel i dyrektor
generalny firmy Grubhub, zajmującej się dostawami żywności online. „Dowiedzieliśmy się o tym,
ogłaszając reklamę transportu zbiorowego w Chicago. Zauważyliśmy, że osoba zarządzająca reklamami
zewnętrznymi bardzo źle je usuwała, więc wiedzieliśmy, że jeśli kupimy miejsce na miesiąc, dostaniemy
pięć. To miejsce działało bardzo dobrze. Od tamtej pory jest podstawą naszej reklamy ”. Podczas gdy
billboardy są tak oldschoolowe, jak to tylko możliwe, wyświetlają statyczny materiał marketingowy dla
tłumu, nowa technologia to zmienia. Technologia ta nazywa się docelowym Digital Out of Home
(DOOH). Może przechwytywać identyfikatory smartfonów, które są następnie dopasowywane do
istniejących identyfikatorów reklamowych, które katalogują dane wyszukiwania online i mediów
społecznościowych. Rezultatem jest natychmiastowy profil całego tłumu. Oznacza to, że jeśli określony
tłum składa się ze studentów, zamożnych ojców lub hiszpańskojęzycznych profesjonalistów, na
tablicach zostanie wyświetlona reklama skierowana do tych odbiorców. Nie oznacza to, że billboardy
nagle zaczną wyświetlać reklamy w oparciu o Twój konkretny profil, ale zgromadzą Twój profil wraz z
resztą tłumu, wymyślając komunikaty dostosowane do określonej grupy demograficznej, oferując
ogromne nowe potencjalne możliwości dla tego oldschoolowego medium. Mówiąc o starej szkole, jeśli
większość twoich interesów jest wykonywana lokalnie, nie zapomnij o jednej z najstarszych taktyk poza
domem: pozostawianie ulotek w mieście jest prawie darmowym sposobem - po prostu płacisz za
drukowanie na bębnie świadomość. Osobiste przekazanie ich jest jeszcze lepsze i daje możliwość
opowiedzenia ludziom o swojej firmie i nawiązania kontaktu. Ulotki są szczególnie ważne, jeśli Twoja
firma jest nowa i wiesz, że rynek istnieje, ale masz problem z ich wykorzystaniem.
Ile to kosztuje?
Billboardy drogowe mogą kosztować zaledwie 1000 USD przez cztery tygodnie lub nawet 15 000 USD,
w zależności od rozmiaru, lokalizacji i liczby wyświetleń reklamy. W Nowym Jorku Twój start-up może
pokryć wnętrze całego pociągu metra za około 17 000 dolarów miesięcznie (przemysł nazywa to
„spektakularnym”) lub całą stację metra. Twój startup może również posiadać każdy komercyjny obraz
na całej stacji, na przykład ruchliwą stację metra Columbus Circle, która kosztuje około 200 000 USD
miesięcznie.
Czy mogę zrób to sam?
Możesz. Jednak agencja marketingowa może pomóc na dwóch frontach. Po pierwsze, będą mieli
doświadczenie w negocjowaniu umów poza domem, co może być niezwykle pomocne, jeśli poruszasz
się po złożonym rynku, takim jak Nowy Jork, lub szukasz ekspozycji na rynku krajowym. Agencja może
również pomóc w stworzeniu możliwie najbardziej atrakcyjnej kreacji. Mając zaledwie kilka sekund na

przyciągnięcie uwagi konsumentów, może być zaskakująco trudno stworzyć przekaz, który jest prosty
- najlepiej mniej niż dziesięć słów - oraz łatwy do przyswojenia i zapamiętania.
Jak to jest mierzalne?
Nie bardzo. Firma mogłaby mieć unikalny numer telefonu lub adres URL na billboardzie, a nawet w
ofercie specjalnej, ale trudno byłoby obliczyć prawdziwą liczbę „wygenerowanych działań”, które z
tego wynikają. Nawet jeśli pytasz klientów, czy widzieli billboard lub co ich przyniosło, nie zawsze
możesz liczyć na ich odpowiedzi. Wiele osób może wspomnieć o sposobach marketingu, z których
Twoja firma nie korzysta. Warto więc przyjrzeć się temu pytaniu, podając całkowicie wypaczone
statystyki dotyczące zwrotu z inwestycji. W niektórych przypadkach wyjazd z domu może być potężną
formą budowania marki - aczkolwiek bez mierzalnego zwrotu. Kiedy firma MailChimp zajmująca się
marketingiem e-mailowym usuwała billboardy, nie oferowała żadnych słów kluczowych ani wezwań
do działania. Zamiast tego wczesne billboardy po prostu przedstawiały małpią maskotkę firmy,
mrugającą do przechodniów. Niedawno MailChimp wykorzystał swoje billboardy z Atlanty jako
gigantyczne płótna przedstawiające prace lokalnych artystów. Mogą nie być w stanie bezpośrednio
prześledzić sprzedaży do strategii, ale jeśli chodzi o pozytywne nastawienie do marki, wyniki są
bezcenne.
INNE REKLAMA W STARYCH SZKOŁACH
Chociaż w dzisiejszych czasach niewiele się o tym słyszy, kupowanie reklam drukowanych w gazetach
lub czasopismach jest nadal realną strategią dla niektórych firm. Ceny reklam spadły w ostatnich latach
i większość małych firm zaczyna kupować reklamy drukowane w lokalnych, sąsiedzkich tygodnikach.
Ale to już niekoniecznie jedyna bezpieczna opcja. Innym sprytnym sposobem na zmoczenie nóg w
reklamach drukowanych jest wykupienie pozostałej przestrzeni dostępnej u różnych sprzedawców.
Podobnie jak w radiu czy telewizji, pozostała przestrzeń jest w branży reklamowej odpowiednikiem
super-oszczędności w ostatniej chwili; publikacje z dodatkową lub dwiema stronami do wypełnienia
będą sprzedawane po znacznie niższej cenie. Stało się to bardziej powszechne, ponieważ sprzedaż
reklam w gazetach spadła w ciągu ostatniej dekady. Reklama w gazecie może wahać się od kilkuset
dolarów za ćwierć strony w gazecie o małym nakładzie do kilku tysięcy za gazetę na dużym rynku.
Chociaż obecnie niewiele startupów opierałoby się wyłącznie na reklamach prasowych, mogą one być
skuteczną strategią, jeśli chcesz dotrzeć do lokalnej publiczności w określonym czasie - na przykład w
celu zareklamowania ograniczonej czasowo promocji lub wydarzenia.
NIEZALEŻNIE, GDZIE REKLAMUJESZ… PAMIĘTAJ
Musisz dobrze zrozumieć, co chcesz osiągnąć dzięki reklamom. Pamiętaj, aby zapisać te cele: powinny
one regulować decyzje podejmowane za pomocą reklam. Chcesz nowych klientów? Ile? Czy chcesz
więcej wizyt w swojej witrynie? Czy chcesz, aby ludzie zarejestrowali się na Twoje wydarzenie? Im
bardziej precyzyjne są Twoje cele, tym bardziej możesz dostosować reklamy, aby pomóc Ci je osiągnąć,
i tym więcej możesz śledzić swoje postępy, aby wprowadzić niezbędne poprawki w reklamach.
MARKETING WYDARZEŃ
Organizacja wydarzenia firmowego może być potężnym marketingiem: spotykasz się z potencjalnymi
klientami twarzą w twarz, demonstrujesz swoją wiedzę lub prestiż na rynku i angażujesz ich. Ale
imprezy mogą skończyć się drogimi koktajlami, jeśli nie są zorganizowane prawidłowo. Musisz zadbać
o zaangażowanie konsumentów na długo po zakończeniu wydarzenia. „To, co ludzie robią źle, to brak
jasnego celu” - mówi Tres McCullough, współzałożycielka Fathom, firmy marketingowej opartej na
doświadczeniach z siedzibą w Nowym Jorku, która organizowała wydarzenia dla klientów takich jak LG

i Gatorade. „Wiele firm ma świetny pomysł, wszystko jest szczelne i przejrzyste i ścigają się w trybie
realizacji. Wydarzenie angażuje bazę klientów, przebiega bezproblemowo. A potem go nie ma ”.
Kluczem do sukcesu jest zidentyfikowanie mierzalnego celu, do którego wszystko zmierza osiągnięcie.
„Każdy może urządzić wspaniałe przyjęcie, ale nie chodzi o to, by urządzać wspaniałe przyjęcie. Chodzi
o osiąganie celów biznesowych ”- mówi McCullough.
Zdecyduj, jaki jest Twój cel
Zacznij od zadania sobie właśnie pytania, dlaczego organizujesz to wydarzenie, mówi Audrey Shedivy,
założycielka Henry Gray PR, firmy public relations i butiku marketingowego z siedzibą w Chicago.
Koordynowała wydarzenia, od małych spotkań po uruchomienie sklepu Rodeo Drive. Według sondażu
przeprowadzonego w 2011 roku przez magazyn BtoB i firmę marketingową Marketo, 83 procent firm
chce pozyskiwać leady z wydarzeń. Ale to nie jedyny cel, jaki ma wiele firm. Siedemdziesiąt dwa procent
szuka zwiększonego zaangażowania klienta , a tyle samo osób chce budować swoją markę.
„Czy organizujesz wydarzenie, aby podziękować swoim obecnym klientom i przyciągnąć nowych? Czy
wprowadzasz nowy produkt i chcesz wzbudzić zainteresowanie wśród influencerów? ” Shedivy pozuje.
„Niezależnie od celu wydarzenia, określ go z góry. Pomoże w podjęciu decyzji podczas planowania
wydarzenia. ” Jeśli Twoim celem jest pogłębienie relacji z dotychczasowymi klientami, możesz na
przykład zaplanować serię małych warsztatów w całym kraju. Ale jeśli Twoim głównym celem jest
budowanie marki, możesz zaplanować jedno, duże wydarzenie z głośnymi prelegentami, którzy
wzbudzą duże zainteresowanie z zewnątrz.
Utwórz listę gości
Aby zainteresować ludzi, musisz dać im powód, żeby się pojawili. „Tutaj można naprawdę wykazać się
kreatywnością” - mówi Shedivy. „Losowaniem Twojego wydarzenia może być jego lokalizacja, na
przykład nowe gorące miejsce w mieście, które ludzie chętnie odwiedzają, lub może to być rozrywka,
którą wynająłeś, jeśli masz dostęp do uznanego artysty. Wprowadzanie nowych produktów i
otwieranie okien pop-up przyciąga uwagę, ponieważ ludzie są podekscytowani, że jako pierwsi zobaczą
coś fajnego ”. Sposób przyciągania ludzi będzie różny w zależności od rodzaju firmy i rodzaju
wydarzenia. Rebecca i Uri Minkoff, współzałożyciele marki modowej Rebecca Minkoff, stanęli w
obliczu zmieniającego się środowiska handlu detalicznego, z większą liczbą transakcji dzieje się w
Internecie. Zamienili więc sklep w miejsce docelowe, organizując osiem zajęć jogi dziennie przez
tydzień, prowadzone w znanym nowojorskim studio jogi, w tym samym czasie marka wprowadzała na
rynek linię odzieży sportowej i otwierała nowy sklep w Los Angeles. Zajęcia „stworzyły tak wiele ust do
ust i dobrej woli”, mówi Rebecca Minkoff - i zwiększyły sprzedaż zarówno w sklepie, jak i w Internecie,
gdy wieści rozprzestrzeniły się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak mówi Shedivy, każde
udane wydarzenie, bez względu na rodzaj, wymaga dobrej frekwencji. „Zbuduj listę gości, pamiętając
o ogólnym celu wydarzenia” - mówi. „Poproś o zaproszenie do RSVP. Dzięki temu Twoje wydarzenie
będzie bardziej wyjątkowe i pomoże Ci zapanować nad tym, ilu ludzi się spodziewać. Jeśli nie znasz
bardzo dobrze swoich gości i nie masz pewności, że wszyscy się pojawią, załóż, że około 40 procent
tych, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, nie pojawi się ”. Upewnij się, że masz czas na
wygenerowanie wystarczającej ilości szumu - około sześciu miesięcy jest ogólnie bezpieczne. Głośniki,
które masz na swoim wydarzeniu, ostatecznie generują twoją publiczność, a ci dobrzy szybko się
rezerwują. Musisz być w stanie zaplanować ich harmonogramy. Twoi uczestnicy muszą również
zaplanować swój harmonogram podróży. Im szybciej zaczniesz rozpowszechniać informacje, tym
lepsza będzie Twoja frekwencja. Jeśli Twoje wydarzenie opiera się na rekrutacji znanych mówców,
zaproponuj sposoby, które pomogą im osiągnąć ich cele, aby zachęcić ich do zapisania się. Zapewnij im
dedykowaną przestrzeń podczas wydarzenia, stwórz sesje pytań i odpowiedzi, „rozmowy przy

kominku”, prywatne spotkania i pozdrowienia lub specjalne okazje do zrobienia zdjęcia, podczas
których publiczność będzie miała okazję nawiązać kontakt z prelegentami. Może kilku wybranych
uczestników ma prywatną kolację z głównym mówcą. Ustalając wyróżniające się cechy wydarzenia, nie
zapomnij wziąć pod uwagę podstawowej logistyki. Twoja idealna data i godzina zostanie określona
przez docelowych uczestników. Czwartkowe wieczory są zwykle popularne wśród profesjonalistów,
podczas gdy śniadania lub obiady sprawdzają się dobrze dla rodziców pozostających w domu. Upewnij
się, że znasz tygodniową rutynę rynku docelowego, aby zaspokoić ich potrzeby.
Wygeneruj buzza
Gdy już zablokujesz głośniki, zacznij wyświetlać ukierunkowane reklamy w mediach
społecznościowych, które będą wyświetlane idealnej publiczności. Skoncentruj swoje zestawy reklam
na osobach, które już śledzą twoich mówców, ponieważ niektórzy z tych fanów będą chcieli zobaczyć
ich idoli na żywo. Możesz także kierować zestawy reklam, aby były wyświetlane osobom mieszkającym
w okolicy, w której odbywa się Twoje wydarzenie. Szczegółowe opcje targetowania Facebooka i innych
kanałów pozwalają Ci wyświetlać reklamy dokładnie osobom w okolicy, nawet do kodu pocztowego.
Poproś własną społeczność o rozpowszechnianie informacji o Twoim wydarzeniu. Możesz założyć
prywatną grupę na Facebooku lub użyć dedykowanego hashtagu. Uczestnicy będą mogli nawiązywać
kontakty, tworząc zarówno szum, jak i korzyści dla nich. Zachęć prelegentów i innych partnerów
promocyjnych do promowania Twojego wydarzenia. Na przykład możesz poprosić ich o wysłanie emaila do swoich klientów i oferty mają szansę rozdać kilka biletów za darmo lub zachęcić je kodem
rabatowym. W ten sposób ich obserwatorzy otrzymają ekskluzywną ofertę, dzięki której poczują się
jeszcze bardziej wyjątkowo, a Ty wygenerujesz więcej szumu na swoim wydarzeniu. Możesz także
przeprowadzać wywiady na żywo na Facebooku lub wymieniać się historiami na Snapchacie z osobami,
które mają odpowiednie obserwacje. Im bardziej skupisz swoje wysiłki marketingowe na budowaniu
społeczności i sprawianiu, że Twoi odbiorcy poczują się wyjątkowo, tym bardziej będziesz tworzyć
„ambasadorów”, którzy pomogą Ci reklamować wydarzenie pocztą pantoflową. Miej tylko
świadomość, że Twoja praca nie jest skończona, gdy wszyscy pojawią się na imprezie. Chcesz naprawdę
podnieść wartość biznesową swoich uczestników, aby pojawiali się rok po roku i przyprowadzali swoich
przyjaciół.
Jak najlepiej wykorzystaj swoje zaproszenia
Jeśli organizujesz wydarzenie, aby zwiększyć liczbę potencjalnych klientów, nie skupiaj się całkowicie
na samym wydarzeniu. To ważne, jasne, ale tak samo jak możliwości związane z wydarzeniem - od
zapisania daty do e-maila z przypomnieniem i działań następczych po wydarzeniu. Firmy, które
strategicznie podchodzą do tych punktów styku, radzą sobie znacznie lepiej niż te, które koncentrują
się tylko na samym wydarzeniu. Obejmuje to nie zapominanie o swoich uczestnikach w miarę upływu
tygodni i miesięcy. Kontynuuj angażowanie się z nimi przez cały rok, tworząc specjalne konkursy i
działania. Gdy grupa stanie się zwartą społecznością, z radością będą udostępniać informacje o
nadchodzących wydarzeniach znajomym i na swoich stronach w mediach społecznościowych. I nie
wykluczaj tych, którzy odpowiedzieli, ale nie dotarli na wydarzenie. Rzeczy się pojawiają i to normalne,
że więcej niż jedna trzecia zaplanowanych uczestników nie udaje się. Nie oznacza to, że nie są
zainteresowani, więc utrzymuj ich zaangażowanie.
Ile to kosztuje?
Koszt różni się znacznie w zależności od rodzaju wydarzenia. Śniadanie w formie bajgla i kawy w Twoim
biurze kosztuje tysiące mniej niż przyjęcie koktajlowe w gorącej restauracji. Gdzieś pomiędzy nimi jest
sesja obiadowa w lokalnym klubie uniwersyteckim lub w podobnym miejscu. Jeśli chodzi o mówców,
niektórzy mniej znani będą uczestniczyć, pod warunkiem pokrycia kosztów podróży, podczas gdy inni

żądają opłat za wystąpienia, które mogą sięgać pięciu cyfr. Jeśli zdecydujesz się zainwestować w dobrze
znaną prelegentkę, wykorzystaj czas, który ją masz. Nagraj krótki wywiad wideo lub podcast dla swojej
witryny lub, jeśli jest autorką, poproś ją o podpisanie książek, które możesz wykorzystać jako część
promocji lub zachęty. Pamiętaj o tym głośnym głośniku jaki często mają duże sieci społecznościowe;
jeśli zgodzą się rozpowszechniać informacje o Twoim wydarzeniu, inwestycja może się opłacić w
postaci dywidend. I nie zapomnij o kosztach marketingu. Rozpowszechnianie informacji za
pośrednictwem już istniejących kanałów jest bezpłatne. Ale jeśli planujesz wysyłać drukowane
zaproszenia lub reklamować się za pośrednictwem promowanych postów w mediach
społecznościowych, uwzględnij te koszty w swoich prognozach.
Czy mogę to zmierzyć?
Często. Zależy to od celu wydarzenia i tego, jak dobrze śledzisz wyniki. Możesz pozyskać klienta
bezpośrednio w wyniku osobistej sesji networkingowej lub zawrzeć umowę z kluczowym dostawcą.
Możesz dodać dziesiątki nowych subskrybentów do swojego newslettera, który jest ważnym punktem
wyjścia dla Twojego lejka sprzedażowego. Czasami zwrot z inwestycji z wydarzenia jest
nieoczekiwanym lub być może drugorzędnym celem. Firma organizuje wydarzenie rekrutacyjne i
nieumyślnie zamyka swoją największą transakcję roku. Firma technologiczna organizuje wydarzenie
sieciowe, aby zwiększyć liczbę potencjalnych sprzedaży, i ostatecznie zatrudnia dwóch swoich
najlepszych pracowników. Na tym polega piękno wydarzeń - możesz śledzić więcej niż jeden kluczowy
wskaźnik wydajności. Po prostu upewnij się, że masz odpowiednią infrastrukturę do zbierania
informacji i śledzenia każdej okazji, która pojawia się w wyniku Twojego wydarzenia, w tym tych,
których się nie spodziewałeś.
Czy mogę zrób to sam?
Planowanie i szczegóły niezbędne do przeprowadzenia nawet niewielkich imprez mogą być
zniechęcające. Zanim zdecydujesz się na podejście do marketingu wydarzeń typu „zakasajmy rękawy”,
zrób małą pracę domową na temat firm zajmujących się planowaniem wydarzeń w Twojej okolicy.
Możesz zdecydować, czy chcesz, aby dostawca rozwiązań imprezowych przejął kontrolę, czy też
dołączył do rang, w zależności od budżetu. Organizator imprezy może pobierać opłatę godzinową lub
może pobierać procent od całkowitego kosztu imprezy. Tak czy inaczej, chyba że wydarzenie jest
bardzo małe, wydasz tysiące dolarów. Planowanie imprez może być potwornie szczegółowe - przemyśl
decyzje, czy do kawy powinno się podawać 2-procentowe mleko, czy chude - i czasochłonne.
Rezultatem outsourcingu planowania wydarzeń jest to, że po drodze będziesz mieć mniej wyzwań, co
pozostawi maksymalny czas na skoncentrowanie się na celach biznesowych.
NAJWYŻSZY POKAZ HANDLOWY
Targi oferują rzadką platformę, na której możesz wprowadzać na rynek i sprzedawać w tym samym
miejscu: masz tę przewagę, że wiesz, że prawie każdy, z kim rozmawiasz, będzie zainteresowany tym,
co sprzedajesz lub wykorzysta do tego, co sprzedajesz. Podczas gdy zazwyczaj marketing jest
pierwszym krokiem i sposobem na skierowanie potencjalnego klienta do Twojej witryny lub sklepu,
podczas targów reklamujesz kogoś, kto może natychmiast przekształcić się w sprzedaż. Ponieważ
znaczna większość procesu sprzedaży może zostać przeprowadzona od razu, w przypadku większości
rodzajów działalności ścieżka od pierwszej ekspozycji do zakupu jest znacznie krótsza. Krótsza
pielęgnacja leadów oznacza większą sprzedaż. To nie znaczy, że możesz po prostu pojawić się z
efektownym wyświetlaczem i nazwać to dniem. Targi są drogie, wyczerpujące i intensywne.
Maksymalnie wykorzystaj swoją inwestycję: ustal wymierne cele przed wydarzeniem i trzymaj się ich.
Start przed występem

„Ludzie myślą, że udane targi to takie, na których stoisku przechodzi 10 000 osób” - mówi Malcolm
Gilvar, wiceprezes ds. sprzedaży w Trade Group, firmie zajmującej się projektowaniem targów i
konsultingiem. „Ale to może być przeszkodą dla Twojego sukcesu”. Uzyskanie odpowiedniego rodzaju
ruchu na stoisku rozpoczyna się przed targami dzięki działaniom poprzedzającym wystawę, takim jak
wysyłanie e-maili lub kampanie marketingowe. „Zdefiniuj, kogo chcesz przyjść na wystawę i konkretnie
do nich celuj” - kontynuuje Gilvar. „Gdyby ludzie nie zrobili nic poza tym, byłoby to niezwykle udane
wydarzenie”.
Myśl o jednej osobie na raz
Targi oferują naturalny sposób nawiązywania połączenia, ponieważ klient jest w stanie przyłożyć twarz
do Twojego nazwiska i nie ma do czynienia z innym głosem na drugim końcu telefonu. Wykorzystać jak
najwięcej. Kiedy podchodzi do Ciebie uczestnik, wiesz, że masz jego niepodzielną uwagę i masz
możliwość nauczenia go w sposób, którego zwykle nie masz: masz przed sobą grupę docelową. Jeśli
mądrze wykorzystasz czas z nimi, możesz nie tylko przedstawić im swój produkt lub usługę, ale także
poinformować ich, co wyróżnia Twoją firmę i dlaczego powinni robić z Tobą interesy. Nie lekceważ
potęgi dobrych, staromodnych połączeń. John Brandon, uczestniczy co roku w ogromnej imprezie CES
w Las Vegas. Jest jedna wypróbowana i sprawdzona metoda, która wydaje się działać najlepiej metoda, którą stosuje zdecydowanie zbyt mało firm. „Kiedy szedłem korytarzem, czasami podchodziła
do mnie osoba i zadawała kilka podstawowych pytań. Jak do tej pory szło dla mnie przedstawienie?
Czy byłem członkiem mediów? Czy miałem kilka minut, aby zobaczyć nowy produkt? ” Brandon napisał
na Inc.com „Powodem, dla którego to zadziałało, jest to, że każdy chce być zauważony, wyróżniać się
z tłumu. Chcesz, żeby ludzie nauczyli się twojego imienia. Chcesz osobistego charakteru ”. Mówi, że
inni przedstawiciele targów siedzieli zgarbiony przy stole, być może wpatrując się w ekran laptopa.
„Dobre stoiska targowe postrzegały ludzi jako ludzi. Te złe były jak miasta-widma prowadzone przez
ludzi, których nie obchodziło, czy żyjesz, czy nie żyjesz ”. Kiedy przedstawiciele zwrócili się do niego z
rozmową, empatią i życzliwością, był bardziej skłonny do opisania produktu w swoich tekstach, mówi
Brandon. Ta strategia to coś więcej niż tylko optymistyczne nastawienie, informowanie ludzi o
funkcjach produktu i witanie ludzi na stoisku. To technika (miejmy nadzieję, że prawdziwa), która
pokazuje zrozumienie, że ludzie są zajęci i chcą osobistej uwagi. Nie chcą być bezimienni. To zajmuje
jedną osobę na raz, aby mieć udane stoisko targowe. Chociaż mocna prezentacja to początek, działa
jeszcze lepiej, jeśli połączysz ją z rzeczywistym spojrzeniem na produkt. Jeśli to możliwe, pozwól
odwiedzającym Twoje stoisko na interakcję z tym, co sprzedajesz. Oferuj wersje demonstracyjne lub
iPady załadowane z oprogramowaniem. Umieść trzy lub cztery iPady na stojaku, a ludzie je odbiorą.
Ile to kosztuje?
Targi są drogie. Mała budka może kosztować 5000 USD lub więcej. To tylko dla surowej przestrzeni będziesz musiał wyposażyć tę budkę w wynajmowane stoły, okładziny ścienne i inne towary, szybko
podnosząc koszty powyżej 10 000 USD, a czasem nawet przekraczając 20 000 USD. Jeśli podróżujesz,
koszty te szybko się sumują. Ponadto będziesz musiał wziąć pod uwagę wszelkie przewidywane kolacje
dla klientów lub inne wydatki związane z siecią.
Jak to jest mierzalne?
Bardzo. Dopóki badasz wydarzenie, targi dają pewność, ponieważ masz gwarancję dotarcia do grupy
docelowej. Śledzenie sprzedaży pochodzącej z interakcji na targach jest ogólnie dość proste.
Kwalifikowane leady sprzedażowe to nie jedyny sposób mierzenia sukcesu na targach i imprezach.
Networking też ma znaczenie. Na jednym z wydarzeń, w których uczestniczył WordStream, zespół
spotkał się z marketerami z firmy o podobnej grupie docelowej. Wspólnie zaplanowali i wspólnie
promowali webinarium. Wynik? Ponad tysiąc leadów sprzedażowych, którymi podzieliły się firmy.

„Spędziłam miesiące, próbując zbudować takie same relacje przez e-mail i telefon” - powiedziała Kate
Gwozdz, specjalista ds. Marketingu w WordStream. „Ale nie ma to jak spotkanie się z kimś osobiście i
umieszczenie czegoś w kalendarzu właśnie tam”.
Marketing partyzancki na targach
Bez względu na to, jak wartościowe mogą być, dla wielu młodych firm targi są po prostu zbyt drogie.
Ale w wielu branżach są ośrodkami potencjalnej aktywności klientów. Więc dlaczego nie rozbić
jednego? Przy odrobinie starannego planowania może to być możliwe. Jeśli możesz, przed pokazem
odwiedź główne miejsca i okoliczne hotele. Zastanów się, gdzie ludzie będą chodzić, odbierać
autobusy, złapać taksówki, zjeść lunch i spotkać się na drinka. Próbujesz znaleźć najlepsze lokalizacje,
aby uzyskać maksymalną widoczność. Po drodze, sugeruje Don Rainey, komplementariusz w firmie
Venture Capital Grotech Ventures, spotka się z kapitanem dzwonów w pobliskich hotelach, które nie
są częścią oficjalnego programu, przywitaj się z szefem sprzątania i porozmawiaj z obsługą baru przy
lokalnych wodopojach. Ci ludzie są nieodłącznymi graczami w partyzanckiej grze marketingowej i
często mogą tworzyć lub przerywać kampanię. Zadaj swoim nowym znajomym kluczowe pytania: czy
personel sprzątający, bar lub dzwonek założyliby bezpłatny T-shirt, kapelusz lub guzik z Twoim logo?
Czy któryś z hoteli ma programowanie w pokojach i czy możesz zostać uwzględniony? W grę wchodzi
mantra zbierania funduszy: jeśli nie pytasz, odpowiedź zawsze brzmi: nie. Bez znaczenia co, zawsze
trzymaj się z daleka od rzeczy, które są przedmiotem samych targów. Nie chcesz znaleźć się na czarnej
liście przyszłych programów. Chcesz po prostu skorzystać z większego ekosystemu wokół programu,
aby uzyskać pewną widoczność dla swojej firmy. Wokół dużego wydarzenia jest dużo miejsca dla
każdego. To nie zawsze się uda. I to nie jest dla osób o słabym sercu. Ale w niektórych przypadkach
personel hotelu nie zakłada oczywiście, że ktoś inny upoważnił Cię do wymiany zwykłych podstawek
hotelowych w barze na Twoje z logo - być może z pomocą napiwku dla barmana, zauważa Rainey.
Możesz spróbować założyć koszulki na personel dzwonka lub znaleźć popularne bary w mieście i
przyklejać plakaty do kabin w łazience. Możesz także wysłać drużynę noszącą Twoje logo i zrobić wiele
zdjęć, aby opublikować je w mediach społecznościowych, aby pozycjonować swoją markę jako część
festiwalu. Przekaż coś, co jest istotne dla wydarzenia, a jeszcze lepiej, zaspokoić potrzeby uczestników
(mydło, szampon, ulga od hałasu). Bądź profesjonalny: zawsze przynieś produkt lub ofertę wysokiej
jakości i wystarczającą ilość zapasów. Chcesz wykonywać swoje sztuczki blisko siebie i przez cały czas
trwania programu. W ramach fazy akcji spodziewaj się luzu. Organizatorzy targów mogą nie lubić
twoich wybryków. Jeśli ktoś się wkurzy, przeproś i idź dalej. Cokolwiek robisz, nie spodziewaj się, że po
prostu pojawisz się na targach lub wydarzeniu i założysz sklep. Większość festiwali i pokazów ściśle
określa, kiedy, gdzie i jak można sprzedawać, więc przed wyjazdem zapoznaj się z zasadami.
MARKETING GRASSROOTS
Kiedy myślisz o marketingu oddolnym, prawdopodobnie myślisz „tani”. To prawda: kampanie oddolne
zazwyczaj opierają się na przekazach ustnych i bezpłatnych, bezpłatnych miejscach docelowych. Ale to,
że można to zrobić niedrogo, nie oznacza, że jest to dla wszystkich. Aby wysiłki oddolnych się opłacały,
generalnie potrzebna jest super-ukierunkowana publiczność, mówi strateg mediów cyfrowych Samuel
Edwards. Jeśli próbujesz zaangażować meksykańskich Amerykanów w wieku od osiemnastu do
dwudziestu czterech lat, którzy mieszkają w Tennessee i oglądają profesjonalną koszykówkę, trudno
jest uzasadnić płatne reklamy skierowane do znacznie większej części populacji. Wysiłki oddolne
zapewniają większą kontrolę nad zasięgiem. Oddolni zwykle pracują, gdy Twoi odbiorcy pragną
interakcji i osobistej uwagi. Pomyśl o rzemieślniczym wytwórcy wódki, który przeczesuje lokalne bary.
Ten rynek docelowy chce myśleć o sobie jako o odkrywaniu czegoś nowego, zamiast wybierać napój
na podstawie krajowych kampanii reklamowych. W marketingu powszechnym istnieje nieodłączny
„chłód”, który jest szczególnie skuteczny w przypadku niektórych rodzajów produktów i rynków.

Znajdowanie klientów
Jeśli Twoi odbiorcy pasują do tych kategorii, możesz zacząć na kilka sposobów. Ludzie są z natury
ciekawi. Kiedy widzą duży tłum zebrany na ulicy ze znakami i prezentami, (prawie) zawsze się
zatrzymują. Wysyłanie przedstawicieli marki do interakcji z przechodniami daje trwalszy efekt niż
zwykłe wysyłanie ukierunkowanych reklam na Facebooku. Jest to szczególnie prawdziwe w czasach,
gdy ludzie przez cały dzień są przyklejeni do ekranów smartfonów. Jeśli uda Ci się ich przekonać, aby
odwrócili wzrok od swoich urządzeń mobilnych i wchodzili w interakcję z budką lub wyskakującym
okienkiem, interakcje są zazwyczaj niezapomniane i skuteczne. Ponadto zatrudnianie zespołów
ulicznych tworzy bardziej osobiste połączenie z Twoją marką. Większość interakcji odbywa się teraz za
ekranem; są anonimowi i bezosobowi. Kiedy klienci mają szansę wejść w interakcję z prawdziwymi
ludźmi, czują, że zostali wysłuchani, a ich opinie mają znaczenie. Jeśli Twoja firma ma entuzjastyczną
niszową bazę klientów lub odbiorców, możesz podążać śladami firm typu marquee, takich jak
Lululemon i Red Bull, i korzystać z lokalnych wpływowych osób na rynku.
Na przykład „Wings Team” firmy Red Bull składa się ze studentów, którzy promują pełen energii i
ekscytacji styl życia marki. Jeśli masz entuzjastycznych fanów, wypuść ich na ulice, aby rozdawać
produkty, lub wyślij ich do dowolnego miejsca, w którym przebywają Twoi odbiorcy. Zrobią więcej, aby
zdobyć wiarygodność wśród swoich rówieśników, niż ty kiedykolwiek możesz. Zamiast być postrzegani
jako pośrednicy między firmą a jej konsumentami, ambasadorzy marki dają firmie życie poza jej
siedzibami. Musisz pielęgnować relacje i wyznaczać parametry, ponieważ ci ludzie są
odzwierciedleniem Twojej marki. Konieczne jest poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na rekrutację,
szkolenie i budowanie relacji z ambasadorami, aby zagwarantować ich autentyczność i rezonans z
odbiorcami.
Ile to kosztuje?
Głównym celem marketingu oddolnego jest to, że jest tani. Koszt niektórych materiałów drukowanych
lub próbek i Twój czas - to wszystko
Czy mogę zrób to sam?
Grassroots jest stworzony do majsterkowania. Chodzi o Twój autentyczny głos oraz kontakt z klientami
i potencjalnymi klientami. Podczas gdy konsultant ds. Marketingu może pomóc w ukształtowaniu
pomysłu, chcesz być twarzą i butami na ulicy podczas realizacji.
MARKETING REFERENCYJNY
Jak znalazłeś swojego dentystę? Swojego doktor? Opiekunka do dzieci? Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że prowadzisz interesy z osobą poleconą przez znajomego lub członka rodziny.
Polecenia klientów to jedno z najpotężniejszych dostępnych narzędzi sprzedaży i marketingu: 83%
respondentów stwierdziło, że ufa rekomendacjom przyjaciół i rodziny, najwyższym ze wszystkich form
reklamy, według jednego z badań przeprowadzonych przez firmę Nielsen. Marketing polecający,
czasami nazywany marketingiem szeptanym, wykorzystuje czyjąś rekomendację marki w celu
przyciągnięcia nowych klientów. Ponieważ lojalni klienci kierują markę do osób, które ich zdaniem
również ją polubią, firmy mogą dotrzeć do właściwych klientów z przekazem pochodzącym z
wiarygodnego źródła. Ponadto polecenia nie tylko prowadzą do większej liczby klientów; często
prowadzą do lepszych klientów. Obecni klienci wiedzą, kto odniósłby korzyści z usług Twojej firmy
lepiej niż Ty. Prawdopodobnie będą również rozmawiać o Twojej firmie, gdy będą ją polecać, dzięki
czemu nowo poleceni klienci będą wykształceni i skłonni do lojalności.
Kiedy pytać o skierowania

Zanim wprowadzisz w życie jakikolwiek plan, usiądź i zastanów się, co masz nadzieję uzyskać z
programu poleceń. Oprócz oczywistego powodu - pozyskiwanie większej liczby klientów - co próbujesz
osiągnąć? Być może chcesz zwiększyć lojalność klientów, zwiększyć sprzedaż, zmienić więcej klientów
w stałych klientów lub zdobyć więcej zwolenników marki. Po określeniu konkretnych celów możesz
ustawić kluczowe wskaźniki wydajności, aby zmierzyć powodzenie programu. Jest odpowiedni
moment i zły moment, aby poprosić klientów o pomoc w sprzedaży produktu lub usługi. Jeśli Twoja
firma to taka, w której klient może szybko zobaczyć korzyści z tego, co kupił od Ciebie, powinieneś
poprosić o polecenie wkrótce po zakupie, gdy nadal jest podekscytowany produktem. Z drugiej strony,
jeśli sprzedajesz produkt lub usługę, a korzyści z tego nie są oczywiste w przypadku oprogramowania
dla przedsiębiorstw, to klient niekoniecznie jest w stanie natychmiast skierować Cię do Ciebie.
Klientowi może zająć dużo czasu, zanim skorzysta z korzyści i będzie podekscytowany poleceniem go.
Pamiętaj o cyklu życia swojego produktu lub usługi przed złożeniem planu.
Jak prosić o skierowania
Gdy już wiesz, kiedy poprosić o skierowanie, zastanów się, jak o to poprosisz. Nawet jeśli już wiesz, że
klient lubi Twoją firmę, proszenie o polecenie może wydawać się niezręczne. Nie chcesz być
postrzegany jako popychający do kolejnej sprzedaży (nawet jeśli to jest dokładnie to, co robisz i musisz
zrobić). Możesz złagodzić ton sprzedaży, koncentrując się mniej na tym, jak klienci mogą pomóc Twojej
firmie, a bardziej na tym, jak możesz pomóc klientom i ich znajomym. Przełóż ciężar ułatwienia
polecenia na siebie, a nie na klienta: poproś o informacje kontaktowe znajomego w formularzu
internetowym, wyślij mu link do udostępnienia w mediach społecznościowych, a nawet zaoferuj
wiadomość typu kopiuj i wklej, którą mogą łatwo wysłać do kolegi. Naturalnym sposobem na
rozpoczęcie jest wysłanie ankiety w ramach procesu posprzedażowego. Rozważ przeprowadzenie
ankiety wśród klientów około tygodnia po zakupie, gdy odczucia dotyczące Twojej firmy - pozytywne
lub negatywne - są nadal żywe. Chociaż każda ankieta pomoże Ci zrozumieć nastroje klientów, takie
pytanie jest cenne w przypadku poleceń: „Jakie jest prawdopodobieństwo, że poleciłbyś [swoją firmę]
znajomemu lub koledze?” Jeśli powiedzą, że tak, poproś o skierowanie. Gdy otrzymasz opinie lub
referencje klientów, nie zapomnij uwzględnić ich w materiałach marketingowych i na swojej stronie
internetowej.
Dodawanie zachęty
Nawet jeśli Twoi klienci naprawdę cię lubią, może być trudno zmotywować ich do zrobienia wielu
poleceń. W końcu ludzie są zajęci, a ich czas jest cenny. Dlatego wiele firm stosuje zachęty. Często
najskuteczniejsze zachęty mają wartość pieniężną, na przykład rabat na produkty lub usługi, ale nie
muszą być one pieniężne, aby zadziałały. Na przykład Dropbox ma niezwykle udany program poleceń i
nie ma wysokiej ceny. W zamian za polecenie znajomego klienci otrzymują bezpłatne miejsce do
przechowywania. Cokolwiek zdecydujesz się zrobić, upewnij się, że zachęta ma sens dla Twojej marki i
klienta. Postaw się na ich miejscu i zastanów się, co możesz zaoferować, co przyniesie im największe
korzyści. Po wybraniu zachęty opublikuj ją. Stwórz centralną lokalizację, w której klienci mogą uzyskać
wszystkie informacje o Twoim programie poleceń, na przykład dedykowaną stronę docelową w Twojej
witrynie. Konfigurując stronę, upewnij się, że łatwo ją znaleźć. Uczyń go łatwo dostępnym ze swojej
strony głównej, umieszczając go w głównej nawigacji. Na tej stronie umieścisz swoją główną
wiadomość i wezwanie do działania, a także wszystkie szczegóły dotyczące przesyłania skierowania.
Jeśli to możliwe, dołącz formularz bezpośrednio na stronie docelowej, aby jeszcze bardziej ułatwić
przesyłanie skierowania. Bez względu na to, co rozdasz, Twój program poleceń będzie działał tylko
wtedy, gdy masz świetny produkt na początek. Twoi klienci powinni być podekscytowani, mogąc
przekuć swoją miłość do Twojego produktu na chęć podzielenia się swoim wspaniałym
doświadczeniem.

Ile to kosztuje?
Koszt programu polecającego obejmuje konfigurację, programowanie lub oprogramowanie
internetowe, promocję, którą stawiasz przeciwko niemu, i oczywiście wartość zachęty, którą rozdajesz.
Programy polecające nie muszą być drogie. Niewielka zniżka na produkt lub bezpłatny miesiąc na
usługę subskrypcji to potężne zachęty - zwłaszcza, gdy Twoi klienci uważają, że pomagają innym dostać
się na coś dobrego.
Jak to jest mierzalne?
Jeśli dokładnie skonfigurujesz program, będziesz w stanie zebrać świetne dane. Jeśli używasz swojej
witryny głównie do zbierania formularzy skierowań, skonfiguruj wcześniej analizy, aby śledzić
wypełnione formularze i konwersje. Musisz wiedzieć, w jaki sposób użytkownicy trafiają na Twoją
stronę docelową, w tym skąd przychodzą i co klikali. Kiedy już wiesz, które kanały odnoszą największe
sukcesy - na przykład, czy większość Twoich poleceń pochodzi z Facebooka? - możesz tam zwiększyć
swoje wysiłki. A jeśli którekolwiek kanały mają słabe wyniki, możesz skierować swoje wysiłki gdzie
indziej. Gdy już go zbudujesz, upewnij się, że przyjdą. Opracuj harmonogram promowania programu
poleceń w mediach społecznościowych, e-mailu i na swoim blogu. Użyj jak największej liczby kanałów,
aby dotrzeć do jak największej liczby osób.
PRZYCZYNA MARKETINGU
Przyczyny są modne. W 2015 r. 66% konsumentów stwierdziło, że jest gotowych zapłacić więcej za
zrównoważone marki, w porównaniu z 55% w 2014 r. I 50% w 2013 r., Według Nielsen.8 Trend ten nie
wykazuje oznak osłabienia. To dobra wiadomość dla Twojego marketingu. Możesz wesprzeć wielką
sprawę i jednocześnie wywołać dobrą wolę wśród swoich klientów. To może być bardzo zróżnicowane,
jeśli działasz w zatłoczonej branży i nie można lekceważyć siły dobrego samopoczucia. Wyobraź sobie
firmę programistyczną wspierającą inicjatywy, które wprowadzają nowe technologie do szkół
publicznych lub firmę dostarczającą żywność dla schronisk dla bezdomnych. Możliwości są
nieskończone. Możesz wybrać podejście oparte na kampanii, zwiększając zainteresowanie i rozgłos w
ograniczonym czasie. Możesz też rozważyć uczynienie przyczyny (lub przyczyn) podstawowej części
strategii marketingowej i produktowej. Partnerstwo charytatywne, które jest zgodne z wartościami
Twojej firmy, może wzmocnić Twoją misję, wzmocnić ducha filantropii wśród pracowników, a nawet
może zmienić Twoich sporadycznych klientów w lojalnych lojalistów.
Wypróbuj jednorazową kampanię
Zacznij od ustalenia, ile możesz sobie pozwolić na rozdanie. Planowanie roczne to dobry moment, aby
pomyśleć o wsparciu jakiejś sprawy, więc możesz uwzględnić w swoim budżecie, ile będziesz rozdawać.
Z pewnością chcesz, aby to przyniosło korzyści Twojej firmie, a nie jej zaszkodziło. Aby zaangażować i
podekscytować wszystkich w firmie, możesz zapytać pracowników, na czym im zależy na tyle, że chcą
zostać w tyle. Albo wybierz coś, co wpłynęło na Twoje życie lub jest w jakiś sposób związane z tym, co
robisz - sposób wykorzystania produktu w sposób charytatywny lub wesprzeć powiązany cel. Możesz
też przyłączyć się do szerszej inicjatywy, o której mówią ludzie, na przykład miesiąca świadomości raka
piersi, wyzwania wiadra z lodem lub Międzynarodowego Dnia Kobiet. Jednym z najprostszych
sposobów zorganizowania kampanii jest podanie procentu wszystkich przychodów generowanych z
określonego produktu zakupionego w określonym przedziale czasu. Na przykład: „Wszystkie zyski z
naszego nowego oprogramowania przez następne dwa tygodnie zostaną przekazane na rzecz
Columbus City Schools. Lub możesz przekazać dolary za każdy zakup dokonany na określoną kwotę.
Przykład: „Za każdy zakup powyżej 200 dolarów przekażemy 20 dolarów Amerykaninowi

Czerwony Krzyż." Jeśli chcesz zebrać informacje od klientów, to idealny moment na rozpoczęcie
kampanii. Możesz przekazać dolary na wybrany cel za każdą przeprowadzoną ankietę, do określonej
liczby ankiet. Janine Popick, założycielka firmy Vertical Response zajmującej się marketingiem emailowym, mówi, że kiedy jej firma przekazała Fundacji Susan G. Komen darowiznę w wysokości 10
dolarów na cześć Miesiąca Świadomości Raka Piersi za każdą wypełnioną ankietę dotyczącą produktu
(do 300 ankiet), osiągnęła swój cel w zaledwie dwa dni. Zanim zaczniesz kampanię, poświęć trochę
czasu na rozmowę z organizacją charytatywną lub odbiorcą funduszy. Wiele organizacji
charytatywnych oferuje bezpłatną reklamę jako sposób zachęcania do wsparcia i sponsorowania firm.
Jeśli Twoja firma zdecyduje się sponsorować wydarzenie lub organizację, możesz zobaczyć logo swojej
firmy przyklejone na koszulkach, platformach mediów społecznościowych i ulotkach wspierających tę
sprawę. Jeśli organizacja charytatywna organizuje wydarzenie, możesz wysłać kilku pracowników i
opublikować zdjęcia na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Uwzględnij
kampanię we wszystkich swoich materiałach marketingowych wraz z linkiem do przyczyny.
Porozmawiaj o swoim zaangażowaniu we wszystkich swoich sieciach społecznościowych i używaj
odpowiednich hashtagów. Gdy osiągniesz znaczną kwotę darowizny, krzycz to z dumą. Umieść to na
swojej stronie internetowej i w sieciach społecznościowych. Porozmawiaj o ilości zebranych pieniędzy
i do czego zostały wykorzystane. Możesz także wysłać notatkę do klientów, którzy wzięli udział w
programie, informując ich, że ich udział przyniósł znaczący skutek.
Niech to będzie ostatnie
Jeśli chcesz włączyć marketing długoterminowy, możesz pomyśleć o nawiązaniu partnerstwa z
organizacją charytatywną lub non-profit. Bez względu na to, jaką organizację rozważasz, najpierw zadaj
sobie pytanie, czy wizja, misja i cele Twojej firmy są zgodne z celami organizacji charytatywnej. Na
przykład agencja marketingowa Inspira współpracuje z Alex’s Lemonade Stand Foundation, organizacją
zajmującą się zwalczaniem raka u dzieci. Inspira nie tylko współpracuje z organizacją przy wielu jej
sztandarowych wydarzeniach zbierania funduszy, ale także przekazuje część swoich zysków organizacji
non-profit aby pomóc w walce z rakiem u dzieci.9 Firma wybrała tę organizację charytatywną,
ponieważ jest to sprawa bliska założycielowi Jeffa Snydera. Jego córka, Kennedy, zdiagnozowano
rzadką postać raka kręgosłupa, gdy miała zaledwie dwa lata i od tego czasu walczy z tą chorobą.
Partnerstwo charytatywne Inspira kieruje się jego celem, pracownikami, których chce zatrudnić, oraz
kampaniami, które rozwija. W wielu firmach istnieje możliwość przekazania czegoś więcej niż tylko
pieniędzy - możesz zaoferować swój produkt lub czas pracowników. Koderzy mogliby uczyć dzieci ze
szkół podstawowych lub wysyłać dodatkowe produkty do schronisk dla bezdomnych. Weź pod uwagę
BoxLunch, który należy do zatłoczonego rynku nowości. Poprzez partnerstwo z Feeding America,
sprzedawca detaliczny o tematyce popkulturowej stara się złagodzić kryzys głodowy w Stanach
Zjednoczonych. Za każde 10 dolarów wydanych przez klientów na towary, BoxLunch zapewnia posiłek
potrzebującym. Do tej pory dostarczył ponad 14 milionów posiłków za pośrednictwem banków
żywności Feeding America. Powód, dla którego klienci mogą wspierać produkt, powinien być zgodny z
ogólnymi wartościami Twojej firmy. Na przykład Warby Parker współpracuje z organizacją non-profit,
która szkoli ludzi w krajach rozwijających się, jak przeprowadzać badania wzroku i dostarczać swoim
społecznościom okulary po przystępnych cenach. Ponieważ Warby Parker to firma sprzedająca okulary,
ta inicjatywa ma sens. Na przykład, jeśli sprzedajesz produkt taki jak buty trekkingowe lub odzież
sportową, sensowne byłoby wspieranie działań środowiskowych. Jedna uwaga: postępuj ostrożnie,
jeśli chodzi o sprawy polityczne lub społeczne. Ryzykujesz nie tylko zrazić potencjalnych klientów, ale
także pracowników. Każdy wysiłek, który wymaga pracowników, powinien ich łączyć i łączyć na
głębszym poziomie. Nie możesz tego zrobić, jeśli siejesz kontrowersje.
Ile to kosztuje?

Kontrolujesz koszt swojej kampanii lub inicjatywy. Upewnij się, że koszty nie uciekną przed Tobą,
wybierając darowiznę do określonej kwoty w dolarach lub ograniczając swój wkład w inny sposób.
Musisz także wziąć pod uwagę koszt odpowiedniego marketingu. Aby podjąć długoterminowe
zobowiązanie, musisz uwzględnić koszt w swoim modelu biznesowym. Dostosuj częstotliwość tych
datków do swoich możliwości finansowych i upewnij się, że dotrzymujesz słowa: jeśli obiecasz
przekazać darowiznę za każde wydane 10 dolarów, tak jak robi to BoxLunch, upewnij się, że możesz to
zrobić.
Czy mogę zrób to sam?
Absolutnie i powinieneś. Autentyczność - prawdziwy związek ze sprawą - jest kluczowym elementem
marketingu przyczynowego.
Jak to jest mierzalne?
W przypadku marketingu przyczynowego śledzenie i mierzenie efektów nie zawsze jest łatwe. Ci,
którzy opowiadają się za marketingiem celowym, twierdzą, że poza ciepłym, rozmytym uczuciem, które
generuje, pomaga on wyróżnić się w morzu konkurentów. Jeśli prowadzisz kampanię marketingową
organizacji, możesz zrobić kilka rzeczy, aby oszacować wpływ: możesz wprowadzić pewne wskaźniki do
inicjatywy. Zwróć uwagę, ilu obserwujących w mediach społecznościowych dodajesz. Śledź zwiększony
ruch w witrynie lub sklepie
LOTY, PREZENTY I KONKURSY
To brzmi jak niezawodny plan: zorganizuj konkurs (każdy lubi darmowe rzeczy!), A będziesz
otrzymywać więcej rejestracji, polubień, komentarzy i obserwowanych niż kiedykolwiek. Sprzedaż
gwałtownie wzrośnie, ponieważ świadomość Twojego produktu i marki będzie tak szeroka - a potem
będziesz rentowny na zawsze. Czas na sprawdzenie rzeczywistości - mówi Jim Belosic, dyrektor
generalny i współzałożyciel firmy konkursowej ShortStack. Chociaż prezenty mogą być niezwykle
skuteczne w osiąganiu celów biznesowych, mogą również być ogromną stratą czasu i pieniędzy, jeśli
nie jesteś dobrze przygotowany. Belosic sugeruje zadanie sobie kilku pytań przed rozpoczęciem
procesu planowania.
Czy nagroda wywołuje emocje?
Podczas gdy drogie nagrody są tym, co niektórzy marketerzy mogą nazwać „seksownymi” - czyli
szybkimi pieniędzmi - płatną wycieczką do egzotycznej lokalizacji lub najnowszym must-have Apple'a nie gwarantują one sukcesu. Prezenty, które radzą sobie naprawdę dobrze - te, które są często
udostępniane i / lub otrzymują tysiące zgłoszeń - to te, które uwzględniają docelową grupę odbiorców.
Nagrody bezpośrednio odpowiadają potrzebom, zainteresowaniom i pragnieniom odbiorców, do
których próbują dotrzeć. Co więcej, są one odpowiednie dla firmy i mają na uwadze jej produkty.
Świetnym przykładem jest konkurs organizowany przez Tootsie Roll Industries, kultową firmę
cukierniczą. Nagroda? Możliwość bycia testerem nowego smaku Tootsie Pops. Ponad 43 000 osób
wzięło udział w tym konkursie w ciągu zaledwie trzech dni, mówi Belosic z ShortStack, którego firma
zarządzała konkursem. Podczas procesu planowania poświęć trochę czasu na zastanowienie się nad
rodzajami nagród, które będą rezonować z odbiorcami. Możesz zaoszczędzić pieniądze na tym, co
mogło trafić na niepotrzebnie ekstrawagancką nagrodę, a także pomożesz zwiększyć swoje szanse na
przyciągnięcie większej liczby osób, z którymi chcesz nawiązać kontakt - prawdziwych fanów Twojej
marki.
Czy wymagam zbyt wielu ludzi?

Ludzie nie mają dużo czasu i nie chcą ujawniać wielu danych osobowych. Pamiętaj, że ludzie nie ufają
firmom, że postępują „właściwie” z ich danymi osobowymi. („Jasne, poproszenie o mój adres e-mail
jest w porządku, ale dlaczego potrzebujesz też mojego numeru telefonu, kodu pocztowego i stanu
cywilnego ?!”) Poproś o minimum, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Oszczędzasz czas i
zyskujesz dobrą wolę, nie wymagając wielu danych osobowych. Po prostu zmniejszając liczbę pól w
formularzu z sześciu do trzech, możesz zwiększyć współczynnik konwersji w konkursie średnio o 66
procent, zgodnie z QuickSprout.
Czy jestem przygotowany do wykonania?
Na etapie planowania łatwo jest pomyśleć, że przed rozpoczęciem konkursu jego realizacja będzie
Twoim najwyższym priorytetem. Pomyśl jeszcze raz. To, co często zdarza się w przypadku firm
prowadzących prezenty we własnym zakresie, polega na tym, że przeszkadzają im obowiązki związane
z codzienną działalnością. To często spycha promowanie rozdania na koniec listy codziennych zadań.
Aby tego uniknąć, zautomatyzuj swoje działania promocyjne tak bardzo, jak to możliwe, zanim jeszcze
się zaczną. Możesz ustawić autorespondery, które będą wysyłane do uczestników w obliczonych
godzinach. Możesz również zaplanować publikację postów w mediach społecznościowych przez cały
czas trwania konkursu. Im więcej inwestujesz w procesy automatyzacji marketingu, tym większa
szansa, że gratisowa oferta odniesie sukces.
Jaki jest plan działania po rozdaniu?
W trakcie konkursu zbierzesz mnóstwo danych. Użyj tego. Pomyśl o każdej osobie, która zgłosiła się do
rozdania, jako o zupełnie nowym potencjale. Jeśli dobrze trafiłeś w nagrodę, przyciągnąłeś bardzo
zaangażowaną publiczność, która jest nie tylko potencjalnymi klientami, ale także wysoko
wykwalifikowanymi klientami. Aby sprawić, by działały dla Ciebie, kontynuuj. Niezależnie od tego, czy
chodzi o wysłanie spersonalizowanej i zachęcającej wiadomości e-mail, czy też skomentowanie
każdego elementu treści generowanej przez użytkowników, który został utworzony w celu wygrania
rozdania, kontynuacja jest kluczowym krokiem. Bez tych starań po rozdaniu tracisz prawdziwą wartość
organizowania rozdania
Tworzenie społeczności
Media społecznościowe to naturalne miejsce do organizowania konkursów. Ale to, że to opublikujesz,
nie oznacza, że obserwujący się zaangażują. Wykonuj je jednak ostrożnie, a konkursy i prezenty mają
tendencję do rozprzestrzeniania się jak pożar. Timothy Sykes, założyciel internetowej akademii obrotu
akcjami, zbudował masowe media społecznościowe, oferując swoim obserwatorom okresowe
prezenty. Robi to, prosząc swoich obserwujących o odpowiedź na odpowiednie pytanie dotyczące jego
treści lub działalności. Tymoteusz wymaga, aby każdy zwolennik, który odpowie, oznaczył dwóch lub
trzech przyjaciół w odpowiedzi, podwajając lub potrajając jego zasięg. Sykes wysyła zwycięzcom jeden
ze swoich produktów, na przykład program na DVD ze swojej akademii - i czasami rozdaje pieniądze13.
Jest to świetny, tani sposób na zwiększenie zaangażowania.
Loterie, konkursy, loterie
Konieczne jest zrozumienie różnic między loteriami i konkursami (które są legalnymi kampaniami
promocyjnymi) a prywatnymi loteriami (które są nielegalne). Loteria to kampania, w której uczestnicy
mogą wygrać nagrodę w oparciu o przypadek. Żadne zakupy, płatności ani inne świadczenia nie są
dozwolone, a zwycięzca jest wybierany losowo. Element rozważań nie może istnieć w loterii. Co to
znaczy? Rozważanie to wszystko, co ma wartość, z której uczestnik musi zrezygnować, zarówno
pieniężne, jak i niepieniężne, i może istnieć, jeśli uczestnik musi poświęcić znaczną ilość czasu lub

wysiłku na korzyść sponsora. Na przykład niektóre stany ustaliły, że podanie danych kontaktowych jest
rozważane, jeśli mają one zostać wykorzystane do celów marketingowych.
Prawo dba o Twój konkurs
Pomijając loterie, zarządzanie wszelkiego rodzaju konkursami jest bardziej skomplikowane, niż
mogłoby się wydawać. Dzieje się tak dlatego, że podlegają one pewnym prawom, których musisz
przestrzegać, a zasady mogą być mylące. Jeśli myślisz o zorganizowaniu konkursu lub gratisów - online
lub offline - musisz upewnić się, że przestrzegasz przepisów obowiązujących w miejscu Twojego
zamieszkania oraz zasad określonych przez platformę, na której je organizujesz. Ale to nie wszystko, o
czym musisz wiedzieć. W Stanach Zjednoczonych firmy muszą się upewnić, że ich internetowe loterie
i konkursy nie naruszają przepisów dotyczących hazardu online. Zasady są bardzo szczegółowe - i
wyjaśniają wszystkie drobny druk, który widzisz, gdy napotkasz loterię lub promocję. Sformułowania
takie jak „zakup nie jest konieczny” i „nieważne tam, gdzie zabronione” są wymogami prawnymi.
Istnieje wiele innych, w tym zasady dotyczące opisów nagród, zgłoszeń procedury, wymagania
kwalifikacyjne i kryteria oceny. Porozmawiaj z ekspertem prawnym. Wiele stanów w USA
indywidualnie reguluje kampanie promocyjne, zwłaszcza gdy nagrody obejmują alkohol, tytoń lub broń
palną. Ważne jest, aby wiedzieć, że kampanie promocyjne podlegają prawu i przepisom stanu, w
którym mieszka uczestnik. Pisząc zasady konkursu, pamiętaj, że poszczególne stany mają indywidualne
wymagania prawne, które mogą obejmować wymagania rejestracyjne lub różne zasady dotyczące
wygranych o dużej wartości. Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek akcji promocyjnej skonsultuj się z
doświadczonym prawnikiem.
Ile to kosztuje?
Konkurs może kosztować tyle samo, co rozdawany przedmiot i Twój czas, jeśli komunikujesz go za
pośrednictwem kanałów, z których już korzystasz, takich jak media społecznościowe. Jeśli potrzebujesz
profesjonalnej pomocy, możesz zapłacić zaledwie 30 USD miesięcznie za zautomatyzowaną usługę od
firmy takiej jak ShortStack lub tysiące za pomoc agencji oferującej pełen zakres usług, która prowadzi
modną promocję marki.
Czy mogę zrób to sam?
Ze względu na złożoność przepisów i regulacji tego nie polecam. W zależności od rodzaju konkursu,
alternatywą może być tani administrator konkursu online. Istnieje wiele opcji, na przykład, jeśli chcesz
przeprowadzić cały konkurs za pośrednictwem mediów społecznościowych - coś w rodzaju prostego
konkursu fotograficznego w mediach społecznościowych.
Jak to jest mierzalne?
Bardzo dobrze zrobione. Upewnij się, że masz odpowiednią infrastrukturę, aby wykorzystać
potencjalnych klientów, którzy przychodzą w ramach konkursu. Powinieneś zbierać informacje od
wszystkich, którzy wchodzą i umieszczać te osoby w swoim lejku marketingowym. Podczas gdy
konkursy i loterie często przynoszą duże liczby w tym czasie - niektórzy organizatorzy konkursów mogą
pochwalić się zwrotami w wysokości tysiąca procent lub więcej - to pośpiech często nie trwa. Dodaj
uczestników do swoich list dystrybucyjnych i angażuj ich innymi kanałami.
SPONSORING
W przypadku mało znanego startupu sponsorowanie organizacji lub działania może być cennym
sposobem na zwiększenie wiarygodności i rozpoznawalności. Chodzi o uznanie przez skojarzenia. Nie

oznacza to płacenia milionów dolarów za umieszczenie swojego nazwiska na stadionie NFL. Istnieje
wiele niedrogich sposobów, dzięki którym startupy mogą promować swoje imię poprzez sponsoring.
Darowizny nagród
Darowizny w postaci nagród to najlepsza okazja do sponsorowania małych firm. Kosztują tylko tyle, ile
chcesz, przekazują nazwę Twojej firmy wielu potencjalnym zwycięzcom i dają zwycięzcom szansę
wypróbowania Twojego produktu lub usługi za darmo. Jeśli prowadzisz firmę zorientowaną na usługi,
możesz podarować bony upominkowe i pochwalić się swoimi cennymi umiejętnościami zwycięzcom.
Spróbuj dostosować się do organizacji, w której jest wielu potencjalnych klientów, którzy mogli o tobie
nie słyszeć. Na przykład, jeśli prowadzisz dostawę posiłków, zaoferuj bezpłatny tydzień w ramach
zbiórki funduszy w szkole lub przedszkolu. Jeśli masz firmę opartą na produktach, rozważ przekazanie
swoich towarów powiązanej organizacji non-profit (np. Pianki organizacji ekologicznej). Inne opcje
sponsorowania:
* Fundraisers
* Zapewnij lokalną przestrzeń do spotkań
* Firmowy dzień wydarzeń serwisowych
* Dopasowany program podarunkowy
* Program grantów dla firm
Nietradycyjne sponsorowanie
Kiedy myślisz o sponsoringu korporacyjnym, tył czyichś spodenek prawdopodobnie nie jest na topie,
ale w świecie mieszanych sztuk walki jest to prawie jedyne miejsce, które jest łatwo widoczne - i
ubrane. Dla sponsorów jest to miejsce na pieniądze, a według Bobby'ego Harrisa, założyciela i
dyrektora generalnego BlueGrace Logistics, jest to warte każdego grosza. Sponsorowanie drużyny
NASCAR lub posiadanie logo firmy na Green Monster w Fenway Park może być marzeniem każdego
właściciela biznesu kochającego sport. Ale dla większości wysoka cena za duży sponsoring sportowy
jest poza zasięgiem. Z kolei sporty niszowe mogą oferować wartościowe doświadczenie marketingowe
za ułamek ceny. „Dolar za dolara, po prostu nie da się porównać wartości” - mówi Harris. Od momentu
powstania w 2009 roku, BlueGrace Logistics z siedzibą w Riverview na Florydzie sponsorowało ponad
dwudziestu myśliwców. Dlaczego MMA? Harris wpadł na pomysł sponsorowania zawodników po
przypadkowym spotkaniu z Ultimate Fighting Championship półciężkiej Jonem „Bones” Jonesem w
hotelowym lobby w Las Vegas. Nie będąc jeszcze wielkim fanem UFC, Harris nie wiedział, czego się
spodziewać po kimś, kto zarabia na życie w kopnię. Był więc mile zaskoczony, gdy odkrył, że Jones był
bystrym, charyzmatycznym facetem, który, jak mówi Harris, „trzyma się jak mistrz”. To go skłoniło do
myślenia. „Zastanawiałem się, ile kosztuje poparcie kogoś w UFC” - mówi. Jak się okazuje, nie aż tak
dużo - przynajmniej w porównaniu z innymi sportami. Według agenta Jonesa, Malki Kawa, dyrektora
generalnego First Round Management w Doral na Florydzie, sponsorowanie wojownika na jedną noc
może kosztować zaledwie 10 000 USD, a roczny kontrakt zaczyna się od niskich sześciocyfrowych
wartości. To nie jest drobne, ale to ułamek tego, co kosztowałaby transakcja z Nascar. Dla BlueGrace,
który zarządza transportem towarów i wysyłką dla firm, MMA było idealnym rozwiązaniem. Dział
marketingu firmy przeprowadził pewne badania i dowiedział się nie tylko, że fani UFC to głównie
mężczyźni, tak jak klienci BlueGrace, ale także, że w szczególności menedżerowie wysyłek są
najprawdopodobniej fanami UFC. Co więcej, premie zawodników UFC zależą od ich aktywności w
mediach społecznościowych, co czyni ich jednymi z najbardziej obeznanych ze sportami na Facebooku
i Twitterze oraz wspaniałymi ambasadorami Twojej marki. Oprócz gwarantowanego umieszczania logo

podczas walk, istnieją inne zalety: na przykład bojownicy BlueGrace pojawiły się w Fox i na łamach
magazynu Maxim, a wszystko to razem z logo firmy. „Ten wtórny marketing był całkowicie
nieoczekiwany” - mówi Harris.
Uwaga ostrzegawcza
Nietradycyjne sponsorowanie nie jest dla każdej firmy. Walki UFC mogą być szokująco brutalne i mogą
nie wyświetlać wizerunku, z którym firmy chcą być kojarzone. Larry Rothstein, prezes firmy Source
Communications zajmującej się marketingiem sportowym z siedzibą w Nowym Jorku, mówi, że
właściciele firm muszą rozważyć najgorsze możliwe scenariusze. Na przykład, kiedy Rothstein przejął
sponsoring sportowy Amtraka, wycofał umowę z firmą Nascar. „Nigdy nie chciałem, żeby zdarzyła się
katastrofa z nazwiskiem Amtrak” - mówi. „Sponsorowanie MMA jest dla firm, które potrafią tolerować
przemoc”. Istnieje wiele nietradycyjnych sportów, które należy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o
sponsorowanie - od kręgli po surfing. Sponsorowanie tego rodzaju sportów o niższych profilach może
kosztować zaledwie 20000 USD za wydarzenie - nie jest to tanie, ale dalekie od większości
profesjonalnych sportów lekkoatletycznych.
Ile to kosztuje?
Przekazywanie swojej przestrzeni jako sponsora organizacji, kupowanie strojów Małej Ligi,
dostarczanie jedzenia lub gratisów może być bardzo niskim kosztem. Gdy już znajdziesz się w sferze
sponsorowania na większą skalę, zwłaszcza o zasięgu ogólnokrajowym, prawdopodobnie przejdziesz
do dziesiątek tysięcy.
Jak to jest mierzalne?
Mierzenie zwrotu z inwestycji przez sponsora to wyzwanie. Ponieważ jednak Twoim kluczowym celem
jest zwiększenie świadomości marki i wygenerowanie pozytywnego rozgłosu, poczujesz, że inicjatywa
odniesie sukces marketingowy, a jeśli nie. Podobnie jak w przypadku każdego marketingu, warto z góry
określić kluczowe wskaźniki wydajności, niezależnie od tego, czy jest to ankieta oceniająca wyniki
marki, czy wzrost sprzedaży po wydarzeniu.
RELACJE PUBLICZNE
Dobra historia PR jest nieskończenie skuteczniejsza niż reklama na pierwszej stronie ”. RICHARD
BRANSON, Virgin Rebel: Richard Branson własnymi słowami
Public relations polega na zdobywaniu zarobionych mediów, czyli zdobywaniu bezpłatnych miejsc
docelowych, w przeciwieństwie do płatnych mediów. Chociaż nie ma co do tego wątpliwości
,tradycyjne media nie mają monopolu na siłę i wpływ, jak kiedyś, nadal nic nie zastąpi wzmianki w
prasie, szczególnie w dużych mediach ogólnokrajowych, które mają tendencję do podnoszenia
postrzegania Twojej marki. Dla wielu firm niezwykle cenne mogą być także wydawnictwa lokalne czy
puby branżowe. Podobnie jak w marketingu wpływowym, w przypadku PR nie możesz kontrolować
swojego przekazu. Sposób przekazania wiadomości zależy od reportera lub redaktora zarządzającego
historią. PR zawsze wiąże się z ryzykiem, że reporter zdecyduje się obrać zupełnie inną taktykę w
stosunku do przesłanego przez Ciebie przesłania - i to jest ryzyko, które denerwuje niektóre firmy.
Chociaż nie ma wątpliwości, że PR świetnie nadaje się do rozpowszechniania informacji o firmie zwłaszcza młodej firmie, która stara się poprawić swój wizerunek - nie oznacza to, że każda wzmianka
w prasie przełoży się bezpośrednio na sprzedaż. Często nie jest to takie proste ani bezpośrednie.
Ponieważ media są ugruntowane, dużą siłą PR jest ich zdolność do utrwalenia reputacji Twojej firmy
jako „legalnej” i uwiarygodnienia Twojej marki.

Jak więc uzyskać profil w The Wall Street Journal?
Każdy specjalista od PR był o to pytany prawdopodobnie tysiąc razy. Jeśli Twoim celem jest
umieszczenie w mediach, możesz zacząć od poznania sposobu myślenia i pracy reporterów. Już sama
ta wiedza pozwoli Ci wyprzedzić konkurencję o lata świetlne. Po pierwsze, zrozum, że chociaż Twoja
firma jest dla Ciebie najbardziej innowacyjna i najwspanialsza, reporterzy słyszą to dziesiątki razy
każdego dnia. Naprawdę. To nie jest przesada. Dziennikarze w dużych mediach mogą otrzymywać co
najmniej dwieście odpowiedzi dziennie. Więc samo powiedzenie, że jesteś najlepszy, nie wystarczy.
Zrozum również, że to, co myślisz, jest historią, różni się od tego, co stanowi opowieść dla
przedstawiciela prasy. Bardzo niewiele firm gwarantuje dedykowane im profile. Reporterzy szukają
trendów, o których mogliby porozmawiać, zmian na rynku lub linków do aktualnych wiadomości. Jeśli
potrafisz zasiać ziarno na temat tego, jak Twoja firma reprezentuje coś nowego lub zmieniającego się,
albo dlaczego masz kwalifikacje do mówienia o czymś w wiadomościach, zaczynasz myśleć jak reporter.
Łączenie się z prasą
Zacznij od znalezienia odpowiednich reporterów, z którymi możesz się połączyć. Jeśli znasz już
reportera, może kogoś, kto wcześniej z tobą rozmawiał, zacznij od tego. Może zechce przekazać Twoje
nazwisko współpracownikom, jeśli nie będzie zainteresowany. Jeśli nie znasz reportera, łatwo go
wytropić. Większość reporterów ma „bity” lub obszary, o których zwykle informują. Wystarczy spojrzeć
na nagłówki artykułów dotyczących Twojej branży. Prawdopodobnie w kółko będą pojawiać się te
same nazwy lub nazwy. Następnie po prostu wyślij im osobisty e-mail wyjaśniający, dlaczego się z nimi
skontaktowałeś. Kiedy już poczujesz rytm reportera, możesz dostosować swoją wiadomość do tej
osoby. Innym podejściem do rozważenia jest skorzystanie z witryny „Help a Reporter Out” - jest to sieć,
która łączy reporterów ze źródłami ich historii. W takim przypadku nie możesz wybrać historii. Zamiast
tego, po zarejestrowaniu się, będziesz otrzymywać e-maile z listą wszystkich artykułów, nad którymi
pracują dziennikarze korzystający z usługi. Jeśli czujesz, że masz możliwość komentowania, skontaktuj
się z reporterem bezpośrednio. Jeśli interesuje Cię konkretna publikacja, poświęć trochę czasu na jej
przestudiowanie. Poszukaj reporterów, którzy rutynowo mają informacje o Twojej branży lub sektorze.
Jeśli nie mogą Ci pomóc, mogą zechcieć wskazać Ci właściwy kierunek. Jeśli próbujesz nawiązać kontakt
z reporterem, najpierw zastanów się, co sprawia, że warto napisać historię. Pamiętaj, że reporterzy nie
są klientami. Komunikat sprzedażowy typu „możemy zaoszczędzić 25 procent na kosztach zakupu” nie
wzbudzi zainteresowania mediów. Zamiast tego, historia gotowa do użycia w mediach wymaga
„haczyka”, który czyni go wartym opublikowania, zwykle poprzez przywiązanie się do wszelkich
wiadomości, które ostatnio zyskały duże zainteresowanie mediów. Istnieje pewna sztuka związana z
ustalaniem punktów widzenia - nie jest to naturalna umiejętność większości właścicieli firm, a nawet
niektórych specjalistów od PR. Możesz rozważyć zatrudnienie dziennikarza gazety, który nie pracuje,
który pomoże Ci przygotować aktualne oferty. Niestety, jest wiele do obejrzenia. Gdy już zdefiniujesz
artykuł warty opublikowania, możesz dowiedzieć się, jak Twój przekaz może pasować do tej historii.
Pamiętaj, że tylko dlatego, że pochylasz się pod określonym kątem, nie oznacza, że reporter ma
obowiązek to przyjąć.
Ile to kosztuje?
Niezależną pomoc PR można znaleźć już za około 50 USD za godzinę, podczas gdy praca z dużą agencją
oferującą pełen zakres usług może przekraczać setki dolarów za rozliczaną godzinę. Agencje działające
w oparciu o projekty oferują strukturę płatności „jedna cena dla wszystkich”, która może kosztować
nawet 10 000 USD miesięcznie, w zależności od zakresu. Niektórzy specjaliści od PR (choć nie jest ich
wielu) oferują opcje „zapłać za wyniki”, gdzie płacisz tylko wtedy, gdy wykonają dla Ciebie miejsce w
mediach - od kilkuset do tysięcy dolarów, w zależności od sklepu i miejsca docelowego. Chociaż może

to być drogie, specjaliści od PR utworzyli sieci reporterów i redaktorów, z którymi współpracują, i
tworzą reklamy na życie. Jeśli wiesz, że Twoim celem jest publikacja w prasie, może to być warte
inwestycji. Bez względu na to, jakiego rodzaju praktykującego wybierzesz, bądź otwarty na temat tego,
ile pieniędzy możesz wydać i nie przekazuj pieniędzy bez regularnych wyników. Ustal harmonogram
raportowania, poproś o regularne aktualizacje od pojedynczego punktu kontaktowego (jeśli pracujesz
z agencją) i zaoferuj wystarczające wskazówki, aby umożliwić profesjonalistom od PR wykonanie
zadania bez mikrozarządzania każdym szczegółem.
Czy mogę zrób to sam?
W wielu przypadkach warto spróbować. W przeciwieństwie do innych form marketingu, praktycznie
jedynym kosztem jest Twój czas, a korzyści mogą być ogromne. Wielu właścicieli firm, którzy decydują
się na majsterkowanie, odkrywa, że odnoszą największe sukcesy, gdy pielęgnują relacje z
odpowiednimi reporterami, oferując pomoc przy tworzeniu historii. Wtedy może zająć trochę czasu,
aby znaleźć właściwy sposób, aby popracować nad swoim produktem lub rozwojem. Ale kiedy to
zrobisz, dywidendy mogą być ogromne.

MARKETING KLIENTA
ZWIĄZANIE SIĘ Z KLIENTAMI JEST trudniejsze niż kiedykolwiek. Konsumenci są bombardowani
wyborami - są mądrzejsi i nie tylko wymagający - a lojalność jest rozdrobniona. Badania po badaniach
wykazały, że konsumenci - zwłaszcza młodsi - są bardziej niż kiedykolwiek skłonni do porzucenia marki
na rzecz innej, jeśli zaoferowano im coś bardziej błyszczącego lub tańszego. Powszechnie wiadomo, że
pozyskanie nowego klienta jest trudniejsze i droższe niż trzymanie się tych, których już masz. Jak więc
możesz to zrobić na podzielonym rynku, na którym lojalność nie jest najważniejsza? Nawet jeśli nie
zajmujesz się obsługą klienta, istnieje jeden jasny sposób na zadowolenie klientów: działaj tak, jakby
ich obsługa była Twoim priorytetem. Zacznij od podstaw. Wejdź na buty klienta. Wyjdź poza swój
biznes i poznaj pełny zakres możliwości wyboru dla wszystkiego, co sprzedajesz. Poświęć trochę czasu,
aby naprawdę się zagłębić, wyobrażając sobie pełny ekosystem opcji dla swoich klientów. To ćwiczenie
pogłębi także zrozumienie konkurentów i pomoże Ci lepiej przewidywać ich ruchy. Gdy już poczujesz
obecny krajobraz, spędź dzień z życiem zamówienia klienta. Obserwuj, jak zamówienie przechodzi
przez potok, niezależnie od Twojej firmy. Śledź kamienie milowe po drodze, zwracając uwagę, czy klient
otrzymuje całą komunikację, jaką powinien, czy wszystko w interakcji jest jasne i łatwe do
naśladowania oraz czy doświadczenie się psuje. Podejdź jak najbliżej odzwierciedlenia obsługi klienta,
jak to tylko możliwe aby doświadczyć prawdziwych czkawek w tym procesie.
ANKIETY KLIENTÓW
Aby dowiedzieć się, czego chcą klienci i czy są zadowoleni, można wiele powiedzieć, po prostu o to
poprosić. Aby lepiej służyć swoim klientom, trzeba ich lepiej poznać - mówi Laurel Mintz, założycielka
i dyrektor generalna agencji marketingowej Elevate My Brand. Ogólnie rzecz biorąc, przekonasz się, że
klienci uwielbiają wyrażać swoją opinię i doceniać bycie wysłuchanym. Zapewnienie klientom miejsca,
w którym mogą porozmawiać o tym, co działa, a co nie, daje im poczucie siły Zbieranie odpowiednich
informacji za pomocą ankiet i kwestionariuszy może pomóc Ci przeanalizować proces sprzedaży,
zrestrukturyzować model biznesowy, stworzyć bardziej efektywny projekt produktu i opracować
skuteczniejsze kampanie marketingowe. Poczta e-mail to łatwy sposób na rozpoczęcie. Możesz
spróbować poprosić o opinię za pośrednictwem swojej witryny internetowej lub wysłać ankietę online.
Kiedy klient odpowiada na formularz e-mail, pozostań w kontakcie. Zapewnij ich, że otrzymają szybką
odpowiedź, sugeruje Mintz. Okazywanie klientom, że zależy Ci na ich doświadczeniach, pomoże
zbudować relacje, które dadzą im powód do pozostania. To samo dotyczy ankiet, które wysyłasz. Jeśli
możesz, wyślij spersonalizowane podziękowanie i wyjaśnij, jak bardzo doceniasz ich udział i do czego
zostanie wykorzystana opinia. Możesz również poprosić o szybkie ankiety z jednym pytaniem w
mediach społecznościowych, jeśli jest to odpowiednie dla Twojej bazy klientów. W zależności od
branży, opcją może być oprogramowanie do zbierania opinii. Program może mieć możliwość wysłania
ankiety po każdym spotkaniu lub po każdym złożeniu zamówienia. „Od razu możemy zobaczyć, kim są
nasi promotorzy i kto miał niezbyt doskonałe doświadczenie, co daje nam możliwość skontaktowania
się, zanim stracimy tę osobę jako klienta” - zauważa. Gdy zbierzesz odpowiedzi klientów, użyj ich.
Informacje pomogą Ci stworzyć kampanie marketingowe, które będą rezonować i będą skuteczne,
podejmować decyzje dotyczące przyszłego pozycjonowania produktów oraz wprowadzać wszelkie
niezbędne zmiany w procesie zamawiania i realizacji. Zbieranie danych o kupujących to przydatne
ćwiczenie, ale aby naprawdę poznać swoich klientów, musisz sięgnąć głębiej. Ułatwianie głębszych,
otwartych rozmów może pomóc Ci iść naprzód, jeśli jesteś w kluczowym czasie dla swojej firmy niezależnie od tego, czy masz do czynienia z nową konkurencją, wprowadzając nową linię produktów
czy otwierając nową lokalizację. Możesz nie być w stanie liczyć na to, że klienci będą przychodzić do
Ciebie z ciągłą informacją zwrotną. Ale stworzenie forum do komunikacji daje klientom możliwość
otwartego omawiania na bieżąco zarówno problemów, jak i sukcesów, dzięki czemu nie musisz czekać

na coroczną ankietę, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju problemy lub wątpliwości napotykają Twoi
klienci. „Niedawno uruchomiliśmy prywatną grupę na Facebooku dla naszych klientów” - zauważa Syed
Balkhi, współzałożyciel firmy OptinMonster zajmującej się oprogramowaniem do optymalizacji
współczynnika konwersji. „Rozmowy, które prowadzimy, pomagają nam poznać klientów na poziomie
osobistym. Grupa na Facebooku pomaga w tworzeniu społeczności, w której blogerzy mogą sobie
nawzajem pomagać, a także zadawać nam pytania w bardziej swobodny i swobodny sposób ”. Lub weź
to osobiście. Zorganizuj lunch w swoim biurze dla najlepszych klientów lub stwórz sesję
networkingową.
Ile to kosztuje?
Ile warto przeznaczyć na dotychczasowych klientów? Jedną z wytycznych jest zainwestowanie 10
procent budżetu marketingowego w rozmowę z każdym w świecie marketingu, niezależnie od tego,
czy pasuje do Twojego idealnego profilu klienta, sugeruje Peter Economy, autor kilku książek o
przywództwie i zarządzaniu. Wykorzystaj kolejne 30% swojego budżetu, aby przekonać osoby, które
pasują do Twojego profilu klienta - potencjalnych klientów - że powinny zostać Twoimi klientami.
Poświęć pozostałe 60 procent budżetu marketingowego obecnym klientom. To jest miejsce, w którym
osiągniesz największy zysk przy najmniejszym koszcie sprzedaży.
OPROGRAMOWANIE CRM
Nic nie zastąpi rozmowy z klientami. W ten sposób uzyskasz najgłębsze i najbardziej przydatne
informacje. Ale jeśli chodzi o codzienną interakcję z klientem, oprogramowanie do zarządzania
relacjami z klientami (CRM) może zmniejszyć obciążenie. Skuteczna aplikacja CRM zapewnia
uporządkowany, kompleksowy widok klientów firmy i potencjalnych klientów oraz interakcji
pracowników z nimi. Oprogramowanie CRM nie jest niczym nowym, ale ceny dramatycznie spadły w
ostatnich latach, a użyteczność znacznie się poprawiła. Najważniejsze jest, aby wszyscy korzystali z tego
samego systemu i skłonili ich do korzystania z niego. Nic tak nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskać pełny
obraz klienta, jak innego działy używają różnych produktów lub niektórzy pracownicy przechwytują
wiele danych, podczas gdy inni nigdy nie dotykają systemu. Jednym ze sposobów rozwiązania tych
problemów przez niektóre firmy jest modyfikacja programów motywacyjnych w celu nagradzania
pracowników nie tylko za sprzedaż lub obsługę klientów, ale także za zbieranie informacji o nich.
Oprogramowanie CRM przechwytuje niezwykle szczegółowe informacje o zachowaniu i preferencjach
klientów, które mogą stanowić podstawę ukierunkowanego marketingu, rozwoju produktu i działań
sprzedażowych. Oprogramowanie CRM może Ci pomóc:
• Zrozumieć, którzy klienci generują największe zyski. Analizując zachowania zakupowe i inne dane
klientów, Twoja firma może lepiej zrozumieć, kim są Twoi najlepsi klienci. Możesz rozróżnić klientów,
którzy zapewniają najwyższe marże zysku, i tych, którzy po prostu przynoszą największe przychody.
Możesz wykorzystać te informacje, aby zapewnić lepszy rodzaj lub poziom obsługi klienta dla lepszych
klientów.
• Analizę wzorce zakupowe. Lepsze zrozumienie wzorców zakupowych klientów może pomóc Ci
znaleźć potencjalnych klientów o wysokiej wartości, abyś mógł w pełni wykorzystać swoje możliwości
sprzedaży z tymi klientami.
• Maksymaliować zyski na klienta. Dane zebrane z CRM mogą pomóc obniżyć koszty sprzedaży
niektórym klientom i pomóc zwiększyć zyski z tych interakcji z klientami.
Ostatecznym celem jest wykorzystanie danych w sposób wykraczający poza zwykły sposób, w jaki kto
kupuje co lub który sektor nie radzi sobie najlepiej. Zamiast tego wykorzystaj dane jako sposób na

zrozumienie pełnego zakresu problemu klienta, co może stworzyć możliwości sprzedaży szerszego,
bardziej zintegrowanego zestawu produktów lub usług. Albo po prostu mieć większą pewność, że
wiesz, jakie są ich problemy i że jesteś dla nich równie ważny jak zawsze.
Ile to kosztuje?
Dzisiaj można znaleźć rozwiązanie CRM za jedyne kilka dolarów miesięcznie - choć to całkiem proste.
Za bardziej w pełni funkcjonalny pakiet możesz zapłacić 50 USD miesięcznie lub więcej. Salesforce,
prawdopodobnie najbardziej znany gracz w mieście, oferuje plany za jedyne 25 USD na użytkownika
miesięcznie za proste, gotowe rozwiązanie; 150 USD za konfigurowalną wersję

PISANIE PLANU MARKETINGOWEGO
PRAWDOPODOBNIE SPĘDZASZ TYGODNIE - jeśli nie miesiące - na biznesplanie, aby przedstawić
całościowy obraz całej organizacji oraz tego, jak będzie działać i rozwijać się. Jest to warunek wstępny,
aby wejść do drzwi z pożyczkodawcami i inwestorami. Być może ukłoniłeś się w stronę marketingu- i
być może pomyślałeś, że to wystarczy. To początek, ale dla większości rozwijających się firm warto
zainwestować w opracowanie osobnego, bardziej szczegółowego planu marketingowego. Plan będzie
Twoją mapą drogową do pozyskiwania nowych klientów i pogłębiania relacji z tymi, których masz.
Będzie służyć jako gwiazda północna, upewniając się, że wraz ze zmianą warunków i podejmowaniem
natychmiastowych decyzji decyzje te są oparte na rozsądnej strategii. Konkretne cele każdego planu
marketingowego będą się różnić w zależności od charakteru firmy, która za nim stoi, i jej celów. Jednak
większość planów marketingowych uwzględnia kilka podstaw, takich jak badania rynku i klientów,
budowanie marki / pozycjonowanie, analiza konkurencji, taktyka, budżet i pomiary. To dużo do
omówienia, ale po ukończeniu dokument posłuży jako kompleksowy plan działania dla Twojej firmy.
W przypadku małych firm najlepiej jest pomyśleć o planie marketingowym jako sposobie opowiedzenia
zwięzłej historii obejmującej wszystkie kluczowe punkty przyszłej strategii. Postaraj się więc mówić
krótko: najlepsze plany można przedstawić na 15 lub mniej stronach. Zanim zaczniesz, pomocne może
być ustalenie trzech elementów:
1. Data zakończenia. Termin, który wyznaczyłeś z góry, kiedy chcesz ukończyć pierwszy szkic planu.
Należy pamiętać, że ustanowienie skutecznego planu będzie procesem powtarzalnym. Możesz liczyć
na zmianę planu.
2. Osoby odpowiedzialne. Określ role i zakres odpowiedzialności swojego zespołu. Innymi słowy,
upewnij się, że zidentyfikowałeś, kto co robi i kiedy tego potrzebuje.
3. Twój budżet. Jeśli chodzi o tworzenie strategii marketingowej, niezwykle ważne jest, aby z
wyprzedzeniem ustalić, ile musisz wydać, ponieważ może to mieć duży wpływ na strategie, które
zdecydujesz się wdrożyć.
Gdy już masz te elementy, możesz przygotować swój plan.
ZACZNIJ OD SWOICH CELÓW
Pierwszym krokiem w opracowaniu planu marketingowego jest ustalenie celów marketingowych,
które pozwolą osiągnąć cele biznesowe - mówi Karen Albritton, były dyrektor generalny i prezes
Capstrat, agencji marketingowej w Północnej Karolinie. „Jeśli Twoim celem biznesowym jest wzrost
przychodów, jaki cel marketingowy pozwoli to osiągnąć? Dodajesz więcej klientów? Więcej stałych
klientów? Wyższe wydatki? ” Jednym z kroków, które możesz podjąć, aby utworzyć cele, jest
utworzenie najpierw pliku deklaracji wizji, która jest w zasadzie długoterminową misją Twojej firmy,
która jest zarówno ponadczasowa, jak i natychmiast inspirująca dla interesariuszy organizacji. Każda
firma ma własną markę, więc ustalając swoją wizję, powinieneś zidentyfikować atrybuty swojego
produktu lub usługi, które definiują markę i jej długoterminowe pozycjonowanie. Kolejnym krokiem,
który może pomóc w ustaleniu celów, jest przeprowadzenie analizy SWOT, w której zidentyfikujesz
mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia stojące przed Twoją firmą. Przeprowadzając taką analizę,
powinieneś zidentyfikować kluczowe spostrzeżenia i plany strategiczne, które będą napędzać Twój
biznes w ciągu najbliższych jednego do pięciu lat. Obejmuje to zrozumienie Twoich pięciu C konsumenta, kanału sprzedaży, firmy, konkurencji i klimatu - na tyle głęboko, że kiedy skończysz,
powinieneś zrozumieć swoją różnicę na rynku i możliwości, mówi Deb Roberts, konsultant ds. Strategii
marketingowej w Rozwiązania marketingowe Synapse. Powinno to informować o tym, jak ustalasz
swoje cele. Mając już swoją wizję i lepsze wyczucie szans i zagrożeń, przed którymi stoi Twoja firma,

możesz rozpocząć wyznaczanie celów. Chcesz, aby te cele były konkretne, mierzalne, osiągalne,
istotne, określone w czasie (SMART, rozumiesz?). Pomoże Ci to osiągnąć wymierny cel, taki jak
zyskowny wzrost lub udział w rynku. Dobry plan wymaga prostoty, a prostota wymaga skupienia.
Najważniejsze jest, aby być realistycznym i konkretnym, ale także wyznaczyć ograniczoną liczbę celów
marketingowych związanych z tym, co Twoim zdaniem jest rynkiem docelowym.
PRZEPROWADŹ NIEKTÓRE BADANIA
Wiele firm nie przeprowadza badań rynkowych i analiz rynkowych, które mogłyby im naprawdę
pomóc. „Jest to albo przeoczane, albo małe firmy uważają, że jest to koszt, na który nie mogą sobie
pozwolić” - mówi Albritton. Plany marketingowe, które nie obejmują jednak tego rodzaju badań,
prawie na pewno będą marnować pieniądze. Wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy na początku tej
książki: lepsze zrozumienie, kim i gdzie są Twoi klienci. Jednym z głównych celów prowadzenia badań
jest wyznaczenie obszarów zainteresowania, mówi Albritton. „Łatwo jest podzielić swoje wysiłki bez
dyscypliny” - mówi. „Więc ustal jasną definicję typu klientów, których chcesz”. W tym momencie
powinieneś zająć się swoim priorytetowym obszarem geograficznym lub segmentem odbiorców i
zacząć skupiać się na oferowanym przez Ciebie produkcie i usłudze. Strategie są tym, jak w twoim
planie, mówi Albritton. To jest punkt, w którym zaczynasz odpowiadać na takie pytania, jak: Jak
pozycjonujesz swoją firmę na tle innych? Jakie rynki docelowe są dla Ciebie najlepsze, aby osiągnąć
swoje cele? Jak wycenisz swoje oferty, aby osiągnąć swoje cele? Strategie powinny być również
wystarczająco szerokie, aby uchwycić kilka konkretnych taktyk, mówi Roberts, takich jak „budowanie
świadomości marki” lub „dostarczanie niezrównanej obsługi klienta”. „Ostatecznie cała praca
wykonana w firmie powinna odpowiadać tym strategiom” - mówi Roberts. „Jeśli praca nie spełnia
założeń strategii, nie należy jej wykonywać”.
OPISZ SWOJĄ TAKTYKĘ
W twoim planie jest taktyka, mówi Albritton. Zacznij od zastanowienia się, co należy zrobić najpierw,
aby osiągnąć najlepsze wyniki. Może to być tak proste, jak złożenie bardzo dobrej prezentacji. Zacznij
od małych i buduj taktyki jedna po drugiej. Dla każdej opracowanej taktyki zwróć uwagę, w jaki sposób
pasuje ona do twoich obszarów zainteresowania, strategii i celów. Przykładem taktyki może być,
według Robertsa, skrócenie dni od zamówienia do dostawy jako sposób realizacji strategii
„dostarczania niezrównanej obsługi klienta”. Jeśli Twoja strategia polega na budowaniu świadomości
marki, taktyka może obejmować reklamę poza domem lub kampanię wpływową. Taktyki to pojazdy,
które będą używane do przekazywania komunikatów marki docelowej grupie odbiorców. To jest istota
Twojego planu - czego użyjesz do stworzenia kalendarza wdrażania. Powinieneś także opracować
prognozę dla każdej taktyki: Określ wielkość sprzedaży, którą spodziewasz się zarobić z każdego wysiłku
marketingowego, koszt sprzedanych towarów powiązany z tą wielkością sprzedaży, budżet i wszelkie
inne wielkości finansowe, które spodziewasz się osiągnąć jako wynik wprowadzenia planu w życie.
ZMIERZ KAŻDĄ TAKTYKĘ
W solidnych planach taktyka jest dokładna, aż do szczegółów dotyczących wykonania i pomiarów
sukcesu, takich jak daty premiery i spodziewany zasięg, mówi Roberts. Chodzi o to, że musisz zacząć
mierzyć, czy taktyka jest skuteczna w realizacji twoich celów. Możesz nawet zdecydować się na
rozłożenie taktyki, abyś mógł ocenić ich skuteczność i dowiedzieć się, która z nich jest najlepsza dla
Twojej firmy. Albritton mówi, że jednostki miary mogą obejmować ruch internetowy, ruch pieszy w
handlu detalicznym, wzrost wielkości sprzedaży. Zasadniczo powinieneś dążyć do zmierzenia
wszystkiego, co możesz śledzić, aby ocenić, czy taktyka ma znaczenie.
Strategie a taktyka

Podstawą twojego planu będą twoje cele, strategia i taktyka. Przedkładanie taktyki nad strategię jest
niezwykle częstym błędem - nie tylko w startupach, ale we wszystkich rodzajach biznesów. Możesz
mieć przeczucie, że marketing na Facebooku - taktyka - to miejsce, w którym chcesz włożyć większość
swojej energii, ale nie możesz być tego pewien, dopóki nie uzasadnisz tej decyzji strategią. Strategia
musi być najważniejsza - to „dlaczego” prowadzi do każdej taktyki. Oto przykład:
Strategia
Zostań czołowym ekspertem branżowym w obszarze oprogramowania dla szkół, ostatecznie
wykorzystując tę wiarygodność do cementowania relacji z dzielnicą przywództwa i zwiększanie
sprzedaży.
Taktyka
• Kampania marketingowa typu influencer dystrybuująca oprogramowanie wśród najlepszych
blogerów edukacyjnych
• Marketing treści, w tym zakładanie cotygodniowego bloga na temat zagadnień związanych z edukacją
i publikowanie postów gości na znanych blogach edukacyjnych
• Stoisko na najważniejszych targach edukacyjnych
OPRACUJ PLAN I TRZYMAJ SIĘ
Twój plan jest tak dobry, jak jego realizacja, więc stwórz również plan dokładnie określający, w jaki
sposób zamierzasz go zrealizować - radzi Albritton. Tam, gdzie jest to stosowne, staraj się
współpracować z innymi organizacjami, aby pomóc we wdrożeniu. Możesz na przykład znaleźć
stażystów z pobliskich uniwersytetów. „Obecnie nawet licealiści mają niesamowite talenty w zakresie
technologii i projektowania” - mówi. Jeśli Twój plan obejmuje reklamy lub wydarzenia, czasami
dostawcy pomogą we wdrożeniu. W zależności od obszaru działalności możesz również rozważyć
usługi barterowe z innymi firmami. Jeśli obecnie nie masz dostępnych zasobów, aby podjąć działania,
znajdź kogoś, kto to robi.
WDRAŻAJ PLAN, ALE POZOSTAŃ ELASTYCZNY
Nigdy nie zapominaj, że szanse i zagrożenia, które ustaliłeś w swojej analizie SWOT, mogą wpłynąć na
to, że cele, które wyznaczyłeś w swoim planie, mogą nie spełnić się „zgodnie z planem” - mówi Roberts.
W grę może wejść cały szereg zmiennych, których nigdy nie brałeś pod uwagę na początku, takich jak
zmiany w popycie konsumentów, ekspansja kanałów, umowy z klientami, reakcje konkurencyjne i
koszty dostaw. Dlatego najlepszą radą jest zgrubne opracowanie planu, a następnie szczegółowe
zapisanie go wraz z działaniami w kalendarzu miesięcznym, mówi Albritton. Wyznacz sobie czas na
comiesięczne przeglądanie kalendarza, ocenę wyników i określenie kolejnych kroków.
„Mierz albo to się nie wydarzyło. Dyrektorzy ds. Marketingu cały czas mają do czynienia z nowymi
kanałami marketingowymi, podczas gdy ogólne budżety są w większości płaskie. Stwarza to potrzebę
laserowego skupienia się na ROI wszystkich działań marketingowych. Dzisiejszy kanał o najlepszych
wynikach jest jutrzejszy” - JEAN-LUC VANHULST, prezes, Write2Market

USTALANIE BUDŻETU
NIE MA JEDNEGO BUDŻETU, który sprawdza się w przypadku każdej firmy. To, ile powinieneś wydać,
zależy od tego, gdzie się rozwijasz i w jakiej branży działa Twoja firma. Jedną z często cytowanych zasad
jest to, że kwota, jaką wydajesz na marketing w ciągu roku, powinna wynosić od 1% do 10% sprzedaży–
lub prawdopodobnie więcej, w zależności od kilku czynników, w tym:
• Jak ugruntowana jest Twoja firma? Jeśli nikt jeszcze nie słyszał o Twojej firmie, być może będziesz
musiał wydać więcej, aby wcześnie uzyskać przyczepność. Niektórzy eksperci zalecają wydawanie
nawet 15 procent sprzedaży na początku.
• W jakiej branży pracujesz? Każda branża jest inna, a niektóre są bardziej zależne od marketingu niż
inne. Powinieneś mieć poczucie, ile wydają Twoi konkurenci.
• Na ile naprawdę możesz sobie pozwolić? Nie spędzaj czasu w dziurze, z której nie możesz się
wykopać.
Jak bym je wydał - jak pięciu dyrektorów generalnych zrobiłoby to z budżetem marketingowym o
wartości 10 000 USD.
Budżet
„Zatrudniłbym konsultanta ds. marketingu w mediach społecznościowych, aby opracował strategię i
dostroił naszą markę po stronie mieszkaniowej naszej firmy. Szkoliłbym kilka osób, jak sobie z tym
radzić, więc nie polegamy na konsultantach, którzy wykonają tę pracę. Zatrudniłbym też na pół etatu
grafika, żeby urozmaicić nasze zdjęcia i publikowane przez nas treści ”. - Michael Parnell, MP Consulting
„Direct mail - to ukryty klejnot. Wszyscy myślą, że to stara szkoła; nikt już się na tym nie skupia, co daje
większe możliwości tym z nas, którzy to robią. Osoby otwierające pocztę to specyficzna grupa
demograficzna. Jeśli twój produkt pasuje do odpowiedzialnego, średniego wieku grupy, które
zazwyczaj otwierają pocztę, direct mail może być ogromny ”. - Jim Carlson, Zurixx
„Najpierw spójrz na wewnętrzne dane klientów. Korzystając z tego, opracuj określone tożsamości
klientów. Jeden z nich to „szef regionalnej agencji medialnej, który szuka przewagi konkurencyjnej, ale
brakuje mu zasobów, aby zespół wideo obsługiwał swoich klientów”. Po drugie, zapytaj, czy
informujesz swoich klientów o tym, co robisz, w sposób niezrozumiały . Po trzecie, wydawaj pieniądze
na podstawie tego, czego dowiedziałeś się w pierwszych dwóch krokach. Dowiedz się, gdzie są Twoi
klienci, gdy kupują nakrycia głowy: wydarzenia lub sieci społecznościowe? Następnie utwórz zawartość
pasującą do każdego konkretnego środowiska. W przypadku YouTube wideo; w przypadku wydarzeń
to specjalny rodzaj rozmowy, której celem jest poinformowanie klientów, których szukasz ”. -Bettina
Hein, Pixability
„Poszedłbym do wszystkich naszych partnerów, niezależnie od tego, czy są sponsorami, czy do biura
burmistrza, i przyjrzałbym się marketingowi kooperacyjnemu. Do miasta powiem: „Zorganizujmy
wspólną reklamę festiwalu i miasta i spróbujmy podwoić lub potroić ten budżet marketingowy i
stworzyć media społecznościowe”. -Danny Hayes, Danny Wimmer Presents
„Gdybym był firmą nowego stylu życia, wydałbym to na branding. Posiadanie silnej kreacji z naprawdę
wyraźnym punktem widzenia, który jest ponadczasowy i wyróżnia się, i który czujesz, że odzwierciedla
to, kim jesteś jako firma, zapewnia ogromny zwrot z każdej zainwestowanej złotówki. Będziesz żyć ze
swoim logo przez długi czas ”. -Amanda Hesser, Food52
NIECH TO BĘDZIE MUROWANE

Kiedy jesteś w chwale, wykonując swój plan marketingowy, łatwo jest doświadczyć pełzających decyzji
w locie, które skutkują zwiększonymi wydatkami na kampanię lub inicjatywę. Dlatego budżet
marketingowy musi być mocno osadzony. To pomoże ci podejmować decyzje z dyscypliną, upewniając
się, że liczy się każdy dolar i dokonujesz odpowiednich kompromisów. Aby pomóc Ci trzymać się
budżetu marketingowego, wykonaj te czynności:
*Utwórz budżet główny złożony z mniejszych budżetów
*Twój ogólny numer w nagłówku to to, ile chcesz na wszystko wydać.
Ale poza tym ważne jest, aby mieć mniejszy obraz tego, jak chcesz rozdzielić fundusze. Jeśli po
zmierzeniu okaże się, że jakaś taktyka jest gorsza, możesz ponownie przydzielić swoje zasobniki.
Ponadto posiadanie określonych zasobników pozwoli Ci uzyskać szczegółowe taktyki, takie jak
kampanie w mediach społecznościowych, w których płacisz za kliknięcia lub wyświetlenia i łatwo dać
się ponieść emocjom.
Uzyskaj konkretne
Staraj się nie polegać na liczbach, ale naprawdę skup się na określonej kwocie, którą chcesz wydać na
każdą ze swoich taktyk lub inicjatyw. To da ci twardą linię podczas negocjacji z dostawcami reklam lub
agencjami. Ponadto, gdy masz dokładną kwotę w dolarach dla każdej kampanii, zwykle śledzisz ją
dokładniej, niż w przypadku mniej dokładnych danych. Ponieważ marketing często wiąże się z ukrytymi
kosztami, takimi jak badania, testowanie wiadomości lub dalsze zakupy za pomocą kliknięć, określenie
konkretności zmusi Cię do obliczenia możliwości nieprzewidzianych kosztów w każdym planie i
określenia priorytetów, które są niezbędne.
Śledź swoje wydatki
Tylko dlatego, że powiedziałeś, że wydasz tylko x kwoty dolarów na kampania nie oznacza, że faktycznie
to zrobiłeś - te nieoczekiwane koszty mogą szybko się kumulować i nagle masz tysiące dolarów ponad
to, co zaplanowałeś. Jeśli śledzisz na bieżąco, możesz upewnić się, że nie ma nadmiernych wydatków.
Bądź bezwzględny
Monitorując swoją taktykę, zauważysz wzorce, które mówią ci, które z nich działają, a które nie. Jeśli
możesz, skorzystaj z okazji, aby ulepszyć swoje kampanie. Ale nie czekaj miesiącami. Jeśli coś nie działa,
chcesz uniknąć wyrzucania dobrych pieniędzy za złe - coś, co może być trudne, jeśli planujesz określoną
taktykę od miesięcy, a nawet lat. Jeśli potrafisz szybko zidentyfikować nierentowne platformy, możesz
je usunąć i zaoszczędzić pieniądze, zachowując docelowy budżet. Wiele szybko rozwijających się
małych firm wydaje na marketing więcej niż tylko kilka punktów procentowych, ponieważ zdają sobie
sprawę z ogromnego wpływu, jaki może to mieć, gdy tworzysz markę lub zdobywasz popularność dla
nowego produktu. Ale nie każdy ma na to wystarczającą ilość gotówki. Mała firma z niewielkim
budżetem marketingowym musi przyciągać uwagę i generować sprzedaż jak najmniej. Oznacza to
kreatywność.
ALE JA NIE MAM PIENIĘDZY
Firmy, które są bardzo dobre w marketingu za bardzo małe pieniądze, zwykle robią bardzo dobrze kilka
rzeczy. Po pierwsze, koncentrują się na budowaniu dużej sieci fanów i obserwujących, aby promować
swój biznes za pośrednictwem mediów społecznościowych. Poświęcają dużo czasu i energii, aby
angażować swoich fanów i utrzymywać ich zaangażowanie każdego dnia. Ale nie poprzestają na
mediach społecznościowych - wykorzystują energię także do połączeń z życia wziętych. W zależności
od branży może to oznaczać pukanie do drzwi, pogoń za poleceniami lub udział w wydarzeniach

branżowych. Budują i utrzymują relacje z decydentami. Odnoszący sukcesy marketerzy niskokosztowi
również nigdy nie zapominają o wartości obecnych klientów. Bardzo dobrze opiekują się swoimi
dotychczasowymi klientami, każdego dnia, przez cały czas. Oznacza to ciągłe kontaktowanie się z nimi,
aby mieć pewność, że są zadowoleni, a produkty działają dla nich. Mogą również współpracować z
innymi firmami, które mają podobnych klientów i prowadzą wzajemną promocję. Pomyśl o blogach
gościnnych, wspólnych seminariach internetowych lub wydarzeniach, promujących się nawzajem w emailach i mediach społecznościowych itp. Kiedy dostosujesz się do innych, zyskujesz podwójną
publiczność. Jeśli prowadzisz sklep detaliczny i jest na przykład Sobota Małych Firm, znajdź inny mały
sklep w okolicy z produktem uzupełniającym i rozważ zrobienie sobie wzajemnej promocji w ciągu dnia.
Myślenie w ten sposób zmniejsza koszty marketingu dla nowych firm i przyspiesza szybkość, z jaką nowi
klienci wchodzą na pokład ze względu na istniejącą wiarygodność w firmie partnerskiej polecającej.
Przede wszystkim ci założyciele i prezesi firm są na rynku przez cały czas, niezależnie od tego, jak bardzo
są zajęci. To tylko część tego, kim są.

KIEDY MIESZAĆ
KIEDY DZIAŁA MARKETING, świat szybko się zmienia. Dzisiejsi liderzy marketingu twierdzą, że średnio
34 procent ich budżetu jest wydawane na kanały, o których istnieniu nie wiedzieli, że pięć lat temu - i
spodziewają się, że w 2019 roku osiągnie 40 procent, zgodnie z raportem Salesforce State of Marketing
z 2017 roku. Skąd więc wiesz, kiedy nadszedł czas, aby przemyśleć swoją strategię marketingową?
Najbardziej oczywistym sposobem na stwierdzenie jest sytuacja, w której strategia, która sprawdziła
się dwa lata temu, nagle spada lub Twoje wyniki stopniowo spadają. Jest to szczególnie powszechne w
dzisiejszym świecie szybko rozwijających się mediów społecznościowych. Jeśli zauważysz, że taktyka,
która zadziałała jak gangbustery, nagle nie daje konwersji lub słyszysz, jak klienci rozmawiają o nowej
witrynie społecznościowej, z której korzystają przez cały czas, być może nadszedł czas, aby ponownie
przemyśleć swoją strategię marketingową. To nie jedyny moment, w którym będziesz chciał powrócić
do swojej strategii. Jeśli wprowadziłeś nowy produkt lub dodałeś nowe funkcje, to świetny czas, aby
ocenić, czy Twój marketing wymaga trochę ewolucji. Poza tym, nawet jeśli wszystko idzie dobrze z
Twoim marketingiem, prawdopodobnie będziesz chciał spędzić trochę czasu raz w roku, aby zagłębić
się w strategię i sprawdzić, czy jakiekolwiek poprawki mają sens. Być może nastąpiły zmiany w
dochodach lub udało Ci się znaleźć trakcję z jednym segmentem, a nie z innym poświęcaniem czasu na
głębokie zagłębianie się w dane marketingowe i sprzedażowe, może dać ci wgląd, który prowadzi do
nowych spojrzeń na strategię marketingową.
POWRÓT DO POCZĄTKU
Możesz zacząć od powrotu do swoich osób. Czy twoja publiczność w ogóle się zmieniła? Czy
zauważyłeś, że Twoi faktyczni klienci są nieco inni niż oczekiwaliście - w innym wieku, skoncentrowani
w innym miejscu lub w innym momencie swojego życia? Co skłania Twoich klientów do podjęcia decyzji
o zakupie? Równie ważne - czy są osoby, które nie kupują od Ciebie, a powinny? Kiedy dostosujesz
swoje osobowości do rzeczywistego zachowania, możesz zauważyć trendy lub subtelności, których nie
przewidziałeś - że wielu Twoich klientów to mamy, które są w mediach społecznościowych, gdy ich
dzieci są w szkole, lub że Twój marketing radzi sobie szczególnie dobrze w lokalizacje miejskie. Po
zaktualizowaniu person wykonaj to samo ćwiczenie, które zrobiłeś na początku. Spróbuj zgadnąć, jak
każdy z nich prawdopodobnie zareaguje na różne rzeczy, które możesz spróbować. Na przykład, jeśli
jedna z twoich osobistości mieszka na przedmieściach i dojeżdża do pracy, możesz pomyśleć, że
reklama radiowa podczas porannych i wieczornych godzin jazdy jest skutecznym sposobem dotarcia
do tej osoby. Jeśli inna osoba jest bardzo skoncentrowana na rodzinie, wiązanie działań
marketingowych z wakacjami może być mądrym podejściem. Kiedy ponownie przeglądasz swoją
strategię, masz przewagę nad danymi, których nie miałeś na początku. Prawdopodobnie masz
szczegółowe dane dotyczące sprzedaży i wiesz, w jakich przypadkach radziłeś sobie lepiej, a kiedy
gorzej. Powinieneś również mieć szczegółowe zapisy dotyczące wypróbowanych promocji i jakie
reklamy były wyświetlane. Powinieneś wiedzieć, kiedy skorygowałeś ceny w górę lub w dół i jaki to
miało wpływ na sprzedaż. Następnie sprawdź swoją hipotezę w prawdziwym świecie. Czy Twoje dane
sugerują, że niewielki spadek cen doprowadzi do gwałtownego wzrostu sprzedaży? Następnie spróbuj
obniżyć ceny w ofercie ograniczonej czasowo, nie zmieniając niczego innego, i sprawdź, czy ten pomysł
jest prawdziwy. Jeśli tak, to nauczyłeś się cennej lekcji o tym, jak wrażliwy jest Twój rynek na ceny. To
samo dotyczy zmian marketingowych. Jeśli zauważysz wzrost aktywności w mediach
społecznościowych w godzinach przed snem, wypróbuj ukierunkowane reklamy, które odwołują się do
pory snu lub opublikuj wtedy linki do swoich treści. Im więcej w ten sposób tworzysz i testujesz
hipotezy, tym bliżej będziesz do rzeczywistego zachowania swoich klientów, dzięki czemu uzyskasz
praktyczne zrozumienie by wprowadzać zmiany.
SŁUCHAJ SWOJEGO ZESPOŁU SPRZEDAŻY

Masz kluczowe źródło danych w swoich ścianach - zespół sprzedaży. Informacje zwrotne od tych stóp
na ulicy mogą pomóc Ci określić, czy Twoje wiadomości docierają do celu. Formalnie lub nieformalnie
Twoi sprzedawcy zbierają dane każdego dnia. Czy niektóre tematy lub tytuły blogów przynoszą więcej
wartościowych potencjalnych klientów niż inne? Czy niektóre tematy wideo przynoszą bardzo mało
kwalifikowanych potencjalnych klientów, podczas gdy inne są niezwykle popularne wśród
potencjalnych klientów? Dane dotyczące liczby potencjalnych klientów i jakości mogą pomóc w
optymalizacji treści i przyciągnięciu nie tylko większej liczby potencjalnych klientów, ale także
większego odsetka idealnych odbiorców - tych, którzy są bardziej skłonni do konwersji w płacących
klientów. To świetny pomysł, aby co tydzień spotykać zespoły sprzedaży i marketingu, aby przeglądali
wyniki bieżących inicjatyw marketingowych. Chcesz mieć pewność, że Twój marketing jest
zoptymalizowany, aby dotrzeć do docelowych odbiorców - odbiorców, z którymi Twój zespół sprzedaży
łączy się każdego dnia. Prosta współpraca - nawet tak nieformalna, jak cotygodniowy lunch - dopasuje
działania marketingowe i sprzedażowe, tworząc otwartą komunikację i generując kreatywne pomysły
na nowe taktyki marketingowe lub wdrożenie w celu przyciągnięcia wykwalifikowanych potencjalnych
klientów.
Kiedy rozmawiasz ze swoim zespołem sprzedaży, myśl w kategoriach potrzeb odbiorców - podstaw
współczesnego marketingu. Zapytaj zespół sprzedaży, jakie pytania zadają potencjalni klienci i jakie są
ich prawdziwe potrzeby. Jeśli Twoim produktem jest oprogramowanie finansowe, a Twoi kluczowi
odbiorcy mają problemy z utrzymaniem pewnych danych finansowych w chmurze, być może chcesz
opublikować artykuł lub serię filmów o archiwizowaniu danych finansowych. Kiedy zespoły
sprzedażowe są uwarunkowane, aby mieć ucho do rozpoznania problemów klientów - a zespoły
marketingowe są ustawione tak, aby wysłuchiwać tych opinii i działać na ich podstawie - Twoi klienci i
potencjalni klienci uzyskują wielką wartość, a Ty zbliżasz się do oczekiwanych wyników. Bez względu
na to, jaka jest Twoja branża i jakie taktyki marketingowe stosujesz, zrób test i naucz się podejścia.
Wróć do wskaźników KPI, które ustawiłeś podczas przedstawiania strategii marketingowej. Różne
kanały i taktyki wymagają oczywiście różnej ilości czasu, aby uzyskać przyczepność, ale po kilku
miesiącach powinieneś zobaczyć linie trendu, na których możesz działać. Jeśli korzystasz na przykład
głównie z marketingu treści, ruch powinien stale rosnąć, ludzie powinni umieszczać linki do Twoich
treści, a Ty powinieneś dokonywać konwersji w witrynie z treści. Jeśli korzystasz z Instagrama,
powinieneś mieć stale rosnącą liczbę obserwujących, a po kilku miesiącach ci obserwatorzy powinni
zamienić się w fanów, którzy odwiedzają twoją stronę lub wchodzą do twojego sklepu. Jedną z
najtrudniejszych lekcji dla każdego zespołu marketingowego - ale szczególnie taką, która jest zgryźliwa
i młoda - jest wiedza, kiedy skubać przynętę. Nie wszystko, czego spróbujesz, zadziała. To, że marketing
na Instagramie jest na okładkach magazynów lub wszyscy mówią o marketingu treści na konferencjach,
nie oznacza, że jest to najlepsza taktyka dla Twojej firmy, Twoich produktów lub docelowych
odbiorców. Jeśli pracowałeś iteracyjnie i poprawiałeś wykonanie kilka razy w ciągu kilku miesięcy i
nadal nie widzisz znaczących wyników, czas zagłębić się w dane i przemyśleć strategię.
Tworzenie materiałów sprzedażowych, których faktycznie używa Twój zespół sprzedaży.
W prawie każdej branży dyscyplina sprzedaży zmieniła się diametralnie w ciągu ostatniej dekady.
Chociaż nadal zawierane są umowy na pola golfowe i ponad trzydaniowe obiady, dzisiejsi konsumenci
są doskonale poinformowani, wchodząc w proces sprzedaży w niemal każdej branży, zmieniając rolę
sprzedawcy. Nie polegają już na sprzedawcach w zakresie wszystkich informacji o produkcie. Zamiast
tego chcą kontekstu i rozwiązywania problemów. Zespoły marketingowe uważają, że podjęły kroki w
celu rozwiązania problemu z tą zmianą. Zamawiają białe księgi i publikują treści w pierwszej kolejności.
Jednak sprzedawcy nie zawsze korzystają z tego, co tworzy marketing. W wielu organizacjach istnieje
rozdźwięk. Potencjalni klienci nie odbierają telefonu po przeczytaniu białej księgi lub zespół sprzedaży

nie uważa materiałów tworzonych przez marketing za bardzo pomocne, a nawet nie wykorzystuje ich
w procesie sprzedaży. To problem w różnych branżach i wielkości firm. W badaniu firmy Forrester z
2017 r. 44 procent firm B2B stwierdziło, że działy marketingu i sprzedaży mają słabe relacje, jeśli chodzi
o dzielenie się wiedzą na temat procesu zakupów klientów.1 Co za marnotrawstwo. Marketing i
sprzedaż powinny być najbardziej symbiotycznymi relacjami biznesowymi - szczególnie teraz, gdy
klienci domagają się rozwiązań, a marketing jest lepiej niż kiedykolwiek wyposażony, aby je dostarczać,
zamiast po prostu rozsyłać wiadomości. Naprawienie tego problemu zaczyna się po prostu: rozmową.
Już od czasu do czasu pobijamy bęben marketingu i sprzedaży, co jeszcze raz podkreślimy. Tylko
okresowe zbieranie się razem i sprawdzanie, co działa, a co nie, oraz jakiego rodzaju produkty i plany
marketingowe są w przygotowaniu, sprawi, że oba zespoły wejdą na właściwą, wspólną ścieżkę. Ale
nie poprzestawaj na tym. Aby marketing generował wysokiej jakości potencjalnych klientów do
sprzedaży - i czy nie o to chodzi? - oba zespoły muszą uzgodnić rynki docelowe, decydentów i osoby
wpływowe oraz wspólnie doceniać potrzeby kupujących, proces zakupu, i budżet. Muszą razem
pracować nad przewagą konkurencyjną. Następnie zespoły powinny przeanalizować, co produkują i
nad czym pracują. Jak klienci i potencjalni klienci reagują na różne rodzaje treści lub wiadomości? Co
tak naprawdę zespół sprzedaży myśli o dostarczonych treściach, narzędziach i zasobach? Co dla nich
działa? W jaki sposób można zwiększyć użyteczność tych narzędzi? Czego brakuje? Co najbardziej
pomoże w zamykaniu transakcji? Gdy zespoły to zrobią, marketing będzie lepiej rozumiał, w jaki sposób
sprzedaż zbliża się do rynku, a sprzedaż będzie lepiej przygotowana do wyartykułowania rodzaju
materiałów marketingowych, które trafią do rąk potencjalnych klientów zamiast do śmieci.

ZNAJDOWANIE POMOCY NA ZEWNĄTRZ
ERA MAD MEN dobiegła końca dawno temu. Zakupy dla agencji reklamowej nie odbywają się już w
zadymionych salach posiedzeń i bary martini - a branża jest znacznie bardziej zróżnicowana i
podzielona. Obecnie istnieją tysiące bardzo różnych agencji, od pięcioosobowych startupów na
Brooklynie po ogromne, tradycyjne firmy o zasięgu globalnym i wszystko pomiędzy. Zmieniła się
również idea ekspertyzy. Chociaż posiadanie świetnego sloganu lub zręcznej reklamy telewizyjnej może
być dla niektórych ważnymi kwestiami, dla mniejszych firm bardziej skoncentrowana wiedza na temat
mediów społecznościowych, marketingu treści lub marketingu eksperymentalnego może mieć większy
sens. Bez wątpienia na początku prawdopodobnie zaczniesz od początku swojego marketingu, czytając
takie książki, planując obiady z przyjaciółmi, którzy są typami marketingu i do pewnego stopnia kierując
się intuicją. Większość startupów tam była. Jednak dla większości wschodzących firm partnerstwo z
agencją reklamową jest nieuniknionym krokiem w procesie wzrostu. „Prawdopodobną ścieżką dla
przedsiębiorców jest do pewnego stopnia eksperymentowanie z reklamą” - mówi Tom Finneran z
Amerykańskiego Stowarzyszenia Agencji Reklamowych (4A). „Ale przedsiębiorcy mają taki pełny talerz,
że zdają sobie sprawę, że chociaż sami mogą przeprowadzić pewne eksperymenty, to kiedy zaczną
napotykać znaczące inwestycje, muszą mieć powiązania z ekspertami. Podobnie jak w przypadku
współpracy z partnerami technologicznymi lub doradcami ds. Produkcji, dotyczy to również usług
reklamowych ”. Oczywiście samo podjęcie decyzji, że potrzebujesz agencji reklamowej, nie oznacza, że
wyszukiwanie przebiegnie bez wysiłku przed Tobą. Podczas gdy agencje ponoszą ostateczną
odpowiedzialność za zdobycie Twojej firmy, duża część procesu wyszukiwania - od zrozumienia
najlepszych opcji reklamowych dla odbiorców po wybór odpowiednich agencji dla Twojej firmy - spada
wprost na Twoje barki.
CZY AGENCJA REKLAMOWA JEST PRAWA DLA CIEBIE?
Jeśli potrzebujesz szybko zmienić strategie lub jeśli chcesz nawiązać kontakt z odbiorcami i nie wiesz,
od czego zacząć, lub jeśli Twój marketing się rozprysnął, lub jeśli jesteś w okresie agresywnego wzrostu,
agencja może być właściwą decyzją. Wypisanie czeku nie rozwiąże w magiczny sposób wszystkich
twoich problemów. Przed rozpoczęciem wyszukiwania mała firma musi krytycznie przemyśleć, jaką
rolę agencja będzie odgrywać w celach biznesowych. Bez względu na powód - czy planujesz
przyspieszony rozwój, przeprojektowanie swojej marki czy wejście na nowe terytoria - powinien on
zostać w pełni ukształtowany, zanim po raz pierwszy skontaktujesz się z agencjami. Haszowanie celów
biznesowych nie jest zadaniem agencji; ich zadaniem jest opracowanie strategii marketingowej, która
będzie zgodna z tymi celami i pomoże Ci je osiągnąć. Więc wiedz, co próbujesz zrobić, zanim zaczniesz
szukać. Współpraca z agencją marketingową, zwłaszcza po raz pierwszy, nie powinna być decyzją
impulsywną. Zaplanuj wyszukiwanie, które może zająć tygodnie, a nawet rozciągają się na miesiące,
podobnie jak w przypadku pracowników najemnych. Miejmy nadzieję, że ktokolwiek wybierzesz,
będzie w pobliżu przez kilka lat. Nawet jeśli nie znajdują się w Twoich ścianach, są przedłużeniem
Twojego zespołu. Chcesz nie spieszyć się z podjęciem decyzji. Podczas wyszukiwania może się okazać,
że krajobraz agencji jest podzielony. Obecnie wiele agencji ma bardzo specjalistyczną wiedzę, która
może nie spełniać wszystkich Twoich potrzeb. Większość dużych firm współpracuje z wieloma
agencjami - duża firma może mieć jedną agencję zajmującą się marketingiem cyfrowym, jedną
zajmującą się budowaniem marki, jedną zajmującą się mediami społecznościowymi i jedną zajmującą
się reklamą, a także wewnętrzny zespół marketingowy. Chociaż prawdopodobnie tak się nie stanie,
nadal możesz znaleźć sposoby na czerpanie korzyści ze współpracy z wieloma niszowymi agencjami,
które oferują naprawdę wyspecjalizowaną wiedzę. Jeśli okaże się, że naprawdę korzystasz z wysoce
wyspecjalizowanej agencji, która nie jest w stanie zaspokoić wszystkich Twoich potrzeb, nie musi to
oznaczać zerwania umowy. Możesz współpracować z kilkoma niszowymi agencjami, które przodują w

określonej dziedzinie – a na przykład agencja marketingu treści i tradycyjna agencja reklamowa lub
sklep marketingu internetowego i agencja brandingowa. Każda godna zaufania agencja jest
przyzwyczajona do współpracy w imieniu swoich klientów z innymi, uzupełniającymi się agencjami.
Zanim podejmiesz decyzję o zatrudnieniu w agencji, weź pod uwagę czas, jaki chcesz poświęcić na to
partnerstwo, pieniądze, które chcesz zainwestować, umiejętności już posiadane przez Twój zespół oraz
umiejętności, których brakuje Twojemu zespołowi. Twoje relacje z agencją powinny nieco wynieść Cię
ze strefy komfortu - powinni przedstawić strategie i pomysły, których Twój zespół nie byłby w stanie
samodzielnie opracować. Powinni rzucić wyzwanie Twojemu myśleniu i stale je udoskonalać i
wyostrzać.
NAPISZ ZAPYTANIE OFERTOWE
Gdy już odpowiesz na trudne pytania dotyczące tego, dlaczego agencja jest dla Ciebie odpowiednia,
czas sprawdzić, co myśli kilka agencji. Zapytanie ofertowe (RFP) to najczęstszy sposób, w jaki firmy
przekazują nieco informacji o sobie i celach reklamowych, a także o wszelkich wymaganiach
finansowych lub postanowieniach umownych, które czynią Twoje zapytanie wyjątkowym. Wyrażając
swoją wizję, staraj się być realistą. „Mały marketer, który mówi, że potrzebuję reklamy na Super Bowl,
nie mając pojęcia o kosztach ani o tym, jak te pieniądze można ostrożniej wykorzystać w inny sposób,
nie ma podstaw” - mówi Finneran z 4A. "To jest problem." Realistyczny zakres i kierunek Twojego
marketingu wynika z jasnego zrozumienia Twojego modelu biznesowego, klientów i potencjalnych
klientów. Nikt nie wie więcej o Twojej firmie i klientach niż Ty, dlatego bardzo ważne jest, aby przekazać
tę wiedzę potencjalnemu partnerowi reklamowemu za pośrednictwem zapytania ofertowego. Oznacza
to, że musisz bardzo jasno określić grupę docelową, więc agencje, które rywalizują o Twój biznes,
przedstawiają jasną, ukierunkowaną propozycję, którą możesz ocenić. Jeśli masz wątpliwości co do
swoich docelowych odbiorców, agencja nie będzie w stanie jednoznacznie określić, czy priorytetowo
traktuje kanały społecznościowe, marketing treści czy przebywanie poza domem. Ale jeśli powiesz, że
Twoim celem są dwudziestokilkuletni mężczyźni, którzy mieszkają na obszarach miejskich i dojeżdżają
do pracy środkami transportu publicznego, otrzymasz znacznie bardziej ukierunkowaną propozycję do
oceny.
WYCIĄGNIJ SWOJĄ LISTĘ
Mając w ręku zapytanie ofertowe, czas rozpocząć właściwe wyszukiwanie. Pamiętaj, że agencje mają
różne kształty, rozmiary i kolory: są ich tysiące i ciągle się zmieniają. Zamiast zanurzać się na oślep,
skorzystaj z pomocy swoich rówieśników. Możesz porozmawiać z innymi właścicielami firm, aby
zobaczyć, jakie agencje wzięli pod uwagę lub które znają. Jeśli należysz do grupy przedsiębiorców, jest
to świetne miejsce na rozpoczęcie, ponieważ prawdopodobnie polecą oni agencje, które są biegle w
pracy z firmami rozpoczynającymi działalność i szybko rozwijającymi się. Możesz również poszukać
informacji za pośrednictwem stowarzyszeń branżowych i zagłębić się w prasę marketingową i
reklamową, aby znaleźć obiecujących nowicjuszy lub wyspecjalizowanych agencji. Istnieją dziesiątki
kryteriów, za pomocą których można zawęzić zakres agencji, ale być może najbardziej fundamentalny
wybór dotyczy tego, czy mała, czy duża agencja najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy. Nie
zawsze tak jest, ale mniejsza agencja może czuć się bardziej komfortowo dla mniejszej firmy. Mniejsze
agencje mają zazwyczaj bardziej dostępną kadrę kierowniczą i są łatwiejsze w nawigacji. Może się to
jednak odbywać kosztem bardzo dopracowanego, hiperprofesjonalnego podejścia i dokumentacji,
którą otrzymasz w większym sklepie. Ponadto znane duże sklepy często współpracowały z dużymi
markami i wnoszą wiele doświadczeń, które mogą zastosować w Twojej pracy.
POZNAJ ICH OSOBIŚCIE

Spotkania z agencjami mogą onieśmielać, ale poczujesz się bardziej komfortowo, jeśli odrobisz pracę
domową. Te spotkania pozwalają naprawdę zobaczyć, jak działa agencja, zarówno pod względem
kreatywnym, jak i biznesowym, dlatego ważne jest, aby zadawać pytania lub wyrażać obawy, aby
uzyskać wszystkie odpowiedzi i zapewnienia potrzebne do podjęcia ostatecznej decyzji. Zanim
rozpocznie się twórcza dyskusja, należy zająć się i negocjować pewne kwestie techniczne, takie jak
poufność, własność pomysłów, opłaty i klauzule o zakazie konkurencji. Agencja nie może przedstawić
dokładnej, dobrze przemyślanej oferty, jeśli nie ma wszystkich istotnych informacji, w tym
szczegółowych informacji o produkcie i rynku. To z pewnością sprawia, że niektórzy założyciele są
wrażliwi, więc upewnij się, że masz solidną umowę o zachowaniu poufności; na początku skonsultuj się
ze swoim prawnikiem. Po usunięciu kwestii prawnych nadszedł czas na bardziej kreatywne rozmowy.
Często pierwsze spotkania między reklamodawcami a klientami nazywane są spotkaniami dotyczącymi
możliwości, ponieważ agencje reklamowe demonstrują to, co uważają za najlepsze - możesz usłyszeć,
że ktoś z agencji mówi o ich „pelerynach”. To Twoja szansa, aby zobaczyć, gdzie zdaniem agencji
błyszczą. Prawdopodobnie spróbują ci powiedzieć, że ich możliwości są szerokie - w końcu jest to
rozmowa sprzedażowa - więc przyjrzyj się temu, co przedstawiają i upewnij się, że czujesz się
komfortowo. Aby ocenić umiejętności niektórych agencji, poproś o studia przypadków przedstawiające
wcześniejsze projekty agencji. Pamiętaj, że studia przypadków nie mają na celu pokazania ich
doświadczenia w Twojej branży, ale ogólny styl zespołu kreatywnego. Czy jest to bezpieczne, czy też
przekracza granice? Jaki jest ton? Możesz poprosić o przykłady, które mogą być odpowiednie dla
odbiorców lub strategii, którą rozważasz. Oceniając możliwości agencji, z którą się spotykasz, poświęć
również czas na ocenę osób w sali. Na każdym spotkaniu z potencjalną agencją reklamową podkreśl,
jak ważne jest spotkanie z rzeczywistym zespołem, który będzie pracował nad Twoją kampanią, aby
określić, czy masz dość chemii, aby to partnerstwo działało w dobrych i złych czasach. Będą stresujące,
stresujące momenty. Chcesz czuć się komfortowo w zespole - miejmy nadzieję, że będą z Tobą przez
długi czas, gdy będziesz się rozwijać.
Keeping It in House: Dollar Shave Club
Agencje nie są odpowiednie dla wszystkich młodych firm. Założyciel Dollar Shave Club, Michael Dubin,
opisał Inc., dlaczego zdecydował się zatrudnić pracowników marketingu w pełnym wymiarze czasu
pracy zamiast podpisywać kontrakt z agencją: Pod koniec 2014 roku w firmie zaczęły się zmiany.
Dochodzisz do punktu - zwykle jest to od pięćdziesięciu do osiemdziesięciu pracowników - kiedy musisz
zacząć wprowadzać dyscyplinę procesową i organizacyjną. Jako dyrektor generalny musisz zdać sobie
sprawę, że nie możesz już zrobić wszystkiego samodzielnie. Zespoły potrzebują strategów, ale
potrzebują też odpowiednich warstw powyżej i poniżej do wykonania w określonych obszarach. I nie
mam na myśli hierarchicznego układania ludzi jeden na drugim. Mówię o coraz głębszych warstwach
specjalizacji i koncentracji. Mniej więcej w tym czasie założyłem wewnętrzną agencję kreatywną.
Musieliśmy stworzyć naprawdę solidną kampanię dla naszych pierwszych spotów telewizyjnych, która
naśmiewałaby się z tego, jak trudno jest dostać się do „fortecy brzytwy” w większości sklepów.
Znalazłem kilku przedsiębiorczych twórców, którzy mogliby zrobić więcej za mniej - wciąż musieliśmy
być dość skąpi - i niesamowitego kierownika projektu, który mógł nas utrzymać na właściwej drodze.
Wiele firm zleca wiele działań kreatywnych na zewnątrz. Nie mamy. Chcieliśmy mieć tę wiedzę
wewnętrzną właśnie po to, abyśmy mogli być bardziej zwinni. Ta mała grupa rozrosła się do około
dwudziestu osób. Wciąż przewodzę zespołowi, pomagam w burzy mózgów i udzielam ostatecznej
zgody, ale zamiast wykonywać 75 procent pracy, tak jak w 2013 i 2014 roku, teraz zajmuję się
prawdopodobnie około 20 procentami pracy. Nasze wirusowe filmy są w zasadzie naszą biblią i
pomagają zespołowi zachować wyjątkowy głos. Marketing był prawdopodobnie najtrudniejszą rzeczą
do delegowania, gdy staliśmy się więksi. Trudno jest zdać sobie sprawę, że musisz zatrudniać ludzi,
którzy potrafią robić rzeczy lepiej od Ciebie, zwłaszcza jeśli masz doświadczenie w określonej

dziedzinie. Z drugiej strony, wyzwaniem jest również zatrudnianie ludzi na stanowiska, na których nie
masz doświadczenia. Popełniłem ten błąd podczas mojego pierwszego starszego inżyniera
zatrudnionego w 2012 roku. Po prostu nie rozumiałem wymaganych kwalifikacji z powodu własnego
braku doświadczenia. Dość szybko stało się jasne, że nie jest to dobre dopasowanie. Ostatecznie, jeśli
chcesz zbudować dużą firmę, potrzebujesz talentu do każdego działu, który odpowiada znacznie
wyższemu poziomowi, jaki widzisz w bardziej dojrzałych firmach. Im więcej masz ekspertów, tym
szybciej możesz się poruszać. Zamiast wykonywać pracę samodzielnie, musisz przyjąć rolę
inspirującego i motywującego ludzi do osiągania właściwych wyników. To jedna z najważniejszych
zmian, jakie musi wprowadzić startup na drodze do stania się dużą firmą.

ZROZUMIENIE OPROGRAMOWANIA MARKETINGOWEGO
OPROGRAMOWANIE NIE JEST PANACEUM, ale dla młodej firmy, której brakuje gotówki, odpowiednie
narzędzia mogą przyspieszyć i wzmocnić strategię marketingową. Problem polega na ustaleniu, od
czego zacząć na rynku pełnym opcji. Większość założycieli jest świadoma narzędzi do zarządzania
relacjami z klientami, takich jak Salesforce czy Hubspot, które omówiliśmy w rozdziale 7. Oferują one
szeroki zestaw narzędzi do obsługi sprzedaży i marketingu. Ale jest ich dziesiątki więcej. Dostępne
opcje są ogromne - a niektóre narzędzia są dość tanie, a nawet bezpłatne. Oto kilka, które są wysoko
cenione w kluczowych funkcjach marketingowych.
STRONA INTERNETOWA I ANALITYKA
Jeśli chodzi o Twoją witrynę, prawdopodobnie zaczniesz od Google Analytics. Większość firm to robi,
dużych i małych. Bezpłatne narzędzia Google Analytics pozwalają sprawdzić, które z Twoich stron są
najskuteczniejsze i jak użytkownicy poruszają się po Twojej witrynie. To niezwykle cenne narzędzie,
dzięki któremu możesz sprawdzić, czy Twoi klienci wchodzą w interakcję z Twoją witryną w sposób, w
jaki myślisz. Aby przejść głębiej, dzięki Optify Twoja witryna zostanie porównana z innymi osobami z
Twojej branży, a informacje zwrotne pomogą Ci określić obszary, w których możesz poprawić.
Zaawansowane analizy dostarczą Ci wszystkich potrzebnych informacji o osobach odwiedzających
Twoją witrynę, w tym o witrynach odsyłających tych odwiedzających i czynnościach, jakie podejmują,
gdy dotrą do Twojej witryny. Te informacje mogą być właśnie tym, czego potrzebujesz, rozpoczynając
nową kampanię marketingową. Niektóre narzędzia CRM, z których możesz już korzystać, takie jak
Hubspot, również oferują analitykę internetową w ramach zintegrowanego zestawu produktów.
Hubspot oferuje również dość solidną bezpłatną wersję pokazującą, skąd pochodzą użytkownicy
witryny i które strony dokonują konwersji, które wiele start-upów może uznać za wystarczające w
miarę ich rozpoczynania. Poza tym w witrynie Hubspot znajdziesz bezpłatne, naprawdę niesamowite
zasoby marketingowe. Niezależnie od tego, czy szukasz kreatywnych pomysłów na projekt witryny,
kursu na temat marketingu treści, czy nawet przewodnika po skutecznym blogowaniu,
prawdopodobnie znajdziesz je wśród bezpłatnych narzędzi marketingowych HubSpot.
ZARZĄDZANIE MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI
Aktywność w mediach społecznościowych wymaga czasu, a czas jest dobrem, którego wielu
przedsiębiorcom brakuje. Hootsuite to popularne narzędzie, które pomaga monitorować posty na
różnych kontach w mediach społecznościowych. Możesz zaplanować publikację postów na wielu
platformach jednocześnie, co daje wygodę pisania wszystkich wiadomości w mediach
społecznościowych w czasie, który najlepiej pasuje do Twojego harmonogramu. Możesz także
zaplanować publikowanie postów w czasie, gdy Twoi obserwatorzy najprawdopodobniej je zobaczą, a
nie wtedy, gdy jesteś online. Buffer to kolejna bezpłatna platforma: ma wszystkie ważne funkcje,
których oczekujesz od platformy do zarządzania mediami społecznościowymi, takie jak planowanie
postów, podstawowe analizy i możliwość dostosowywania postów dla każdej sieci społecznościowej.
Oferuje również rozszerzenie przeglądarki, dzięki czemu możesz szybko i łatwo udostępniać to, co
czytasz, online bez konieczności logowania się do każdego z nich. Zwiększenie liczby odbiorców w
mediach społecznościowych może pomóc wzmocnić każdą tworzoną i wysyłaną wiadomość.
Followerwonk to narzędzie firmy Moz, które pomaga zidentyfikować obserwujących, którzy są
najbardziej zainteresowani rodzajem treści, które oferujesz. Możesz również zbadać swoich obecnych
obserwujących, aby dowiedzieć się więcej o ich zainteresowaniach i celach, aby lepiej zidentyfikować
rodzaj treści, które powinieneś udostępniać. Ma to dodatkową zaletę, że daje wgląd, którego możesz
użyć podczas wyszukiwania nowych obserwujących.
BADANIE WDROŻENIA I ZARZĄDZANIE

Możliwe, że w pewnym momencie będziesz chciał wysłać ankietę lub kwestionariusz dla klientów.
SurveyMonkey jest prawdopodobnie najpopularniejszym narzędziem w kosmosie. Platforma oferuje
solidną bezpłatną opcję, w której możesz projektować i wysyłać zgrabne, profesjonalnie wyglądające
ankiety na swoją listę e-mailową. Oprogramowanie zawiera również narzędzie analityczne do analizy
odpowiedzi. To, co sprawia, że SurveyMonkey jest naprawdę użyteczne, to sprawdzone przez
ekspertów szablony i pytania, które zapewniają, że otrzymywane dane będą dokładne i pomocne - a
nie wypaczone ze względu na sposób sformułowania pytania lub odpowiedzi.

