
  



Wstęp  

 

Pisanie ofert wbrew pozorom nie należy do najprostszych zadań i 

często jest to jedna z najmniej lubianych czynności podejmowanych 

przez przedsiębiorców. W procesie tworzenia można popełnić wiele 

błędów, które niekorzystnie wpływają nie tylko na sprzedaż, ale także 

na to jak jesteśmy odbierani przez naszych klientów. 

Wielu ludzi pisze swoje teksty sprzedażowe dość niedbale. Robią to na 

szybko, często pomijając najistotniejsze szczegóły, a dodatkowo w 

ogóle nie weryfikują ich skuteczności. W efekcie obserwując bardzo 

niewielkie zainteresowanie odbiorców dochodzą do wniosku, że 

produkt który stworzyli jest beznadziejny i zniechęceni zamykają jego 

sprzedaż. Tymczasem często przyczyną takiego stanu jest 

nieodpowiednia oferta i niewystarczające zainteresowanie klientów 

tym, nad czym tak ciężko pracowaliśmy. 

W tym e-booku przedstawię Ci 15 przyczyn nieskutecznej oferty 

sprzedażowej. Dzięki nim unikniesz najczęstszych błędów, dopracujesz 

swoje dotychczasowe teksty, a także z większą łatwością stworzysz 

nowe. Zaprezentowane tu wskazówki wykorzystasz głównie w biznesie 

internetowym, zarówno przy sprzedaży produktów, jak i w branży 

usługowej. Wszystkie zamieszczone w e-booku porady 

przetestowałam w swoim biznesie, a także w ofertach 

przygotowywanych dla swoich klientów, dlatego jestem pewna ich 

skuteczności.  

 

Poradnik, który właśnie czytasz jest idealnym zbiorem wskazówek dla 

początkujących przedsiębiorczyń, freelancerek, a także dla kobiet, 

które działają już na rynku od dłuższego czasu, ale zdecydowanie 

chciałyby poprawić konwersję swoich ofert.  

  



Kim jestem?  

 

Jak zapewne wiesz mam na imię Kasia i od listopada 2013 roku jestem 
dumną autorką bloga Po Sukces Na Szpilkach. Swój biznes rozwijam 
od kilku lat i choć teraz cieszę się naprawdę dobrymi efektami moja 
droga niczym nie różniła się od Twojej. Była pełna drobnych sukcesów 
i wielu porażek.  
 
Swoje pierwsze doświadczenie zdobyłam jako copywriter pracując na 
zlecenie rozmaitych firm i od czasu do czasu tworząc treści na łamy 
magazynów i portali internetowych. W trakcie studiów pomagałam w 
organizacji szkoleń z rozwoju osobistego oraz prowadziłam warsztaty 
dla kobiet i to wtedy na dobre zafascynowałam się ulepszaniem jakości 
swojego życia. Mimo młodego wieku wiedziałam, że etat (choćby ten 
najwygodniejszy) zupełnie nie jest dla mnie. Postanowiłam więc zrobić 
wszystko, by rozwinąć własną działalność.  
 
Minęło trochę czasu zanim określiłam, co tak naprawdę chcę robić. 
Próbowałam wielu rzeczy, testowałam, modyfikowałam. Nie 
znalazłam pomysłu na siebie od razu, ale dzięki temu zdobyłam spore 
doświadczenie z różnych dziedzin, które teraz bardzo mi się przydają.  
 
Obecnie realizuję kilka ważnych dla mnie projektów i regularnie 
poszerzam bazę własnych produktów. 

 każdego dnia tworzę własne miejsce w sieci. Zajmuję się nie tylko 
pisaniem treści, ale także marketingiem. Mam ambicję, żeby mój 
blog stał się najbardziej inspirującym, motywującym i 
naszpikowanym użyteczną wiedzą blogiem dla kobiet w Polsce. 
Wiem, że mi się uda ;)  

 wspieram kobiety w rozwijaniu ich biznesu i uczę je, jak 
zorganizować swoje życie, aby znaleźć czas na wszystko co dla 
nich ważne 



 w 2015 r. napisałam e-booka „Kobiecy biznes. Jak założyć i 
rozwinąć własną działalność?”, który pomaga kobietom w 
założeniu własnej firmy krok po kroku  

 stworzyłam dwa kursy online, które w sumie przeszło kilkaset 
uczestniczek 

 jestem autorką kilku warsztatów biznesowych 

 w czerwcu 2015 roku założyłam na Facebooku grupę Po Sukces 
Na Szpilkach – grupa dla kobiet zainteresowanych własnym 
biznesem, która dostarcza wiedzy i wsparcia kobietom, które 
pragną rozwijać własną działalność  

 
Oprócz tego:  

 śmiało spełniam swoje marzenia  

 dużo podróżuję, tylko od 2014 roku zwiedziłam Majorkę, Anglię, 
Fuertaventurę, Gran Canarie, Teneryfę, Hiszpanię, Szwajcarię i 
Niemcy  

 jestem szczęśliwą kobietą, która ma jasne cele i konsekwentnie 
do nich dąży  

 

 

  



Na początku nie miałam pojęcia jak trafić do swoich potencjalnych 

klientów, jak pisać oferty i odpowiednio przedstawiać swoje produkty. 

Ciągłe zdobywanie wiedzy i nieodłączna praktyka (na początku głównie 

jako copywriter), sprawiły, że mimo niewielkiej grupy odbiorców 

zaczęły do mnie trafiać osoby zainteresowane tym co robię, a moje 

produkty i usługi zaczęły pozyskiwać zadowolonych klientów. 

W tym e-booku przestawię Ci wskazówki z których sama korzystam. 

Od  4 lat testuję je nie tylko ja, ale i moi klienci, dla których stworzyłam 

mnóstwo ofert sprzedażowych. Włożyłam sporo pracy i serca w 

przygotowanie tego e-booka, dlatego mam nadzieję, że wiedzę tu 

zawartą zastosujesz w swoim biznesie. 

A teraz przygotuj sobie kawę lub aromatyczną herbatę i zacznij lekturę. 

Nie zapomnij o robieniu notatek! 

  



1. Nikt nie zna Ciebie i Twojego produktu 

 
To zdecydowanie jeden z najczęstszych powodów braku sprzedaży. 

Stworzenie produktu i przygotowanie oferty to dopiero początek. Jeśli 

ludzie nie wiedzą o Twoim istnieniu to nie ma szans, by kupili od Ciebie 

cokolwiek.  

Ludzie często nadmiernie kombinują, zaniżają ceny, bezustannie 

dopracowują swój produkt i ciągle dodają nowe warianty, ale zupełnie 

pomijają to co najważniejsze – odpowiednią promocję! Jeśli chcesz 

dotrzeć do swoich odbiorców o Twoim produkcie musi być głośno. 

Spokojnie, nie mówię o tym, że ma wyskakiwać każdemu z lodówki 

(choć to też nie jest złe!). Chodzi o to byś dała szansę dotrzeć mu do 

osób, które go potrzebują. 

Bardzo często obserwuję u kobiet opór przed aktywną sprzedażą. 

Często postrzegają ją jako wciskanie komuś rozwiązań, które 

kompletnie mu nie pasują. Sprzedaż relacyjna (której jestem 

zwolenniczką) w ogóle tak nie wygląda. Pozwala zbudować więź 

między Tobą, a Twoimi odbiorcami. Pozwala im zaufać Tobie i Twojej 

firmie. Nie oznacza to jednak, że masz kryć się z tym co oferujesz!  

Pamiętaj, że sprzedaż jest nieodłączną częścią biznesu. Nie da się 

prowadzić działalności nie sprzedając, nie pozyskując klientów, nie 

zarabiając pieniędzy. Jeśli to niezgodne z Twoimi przekonaniami to od 

pracy nad nimi (a nie od tworzenia oferty) powinnaś zacząć. 

  



2. Zaczynasz od opisu produktu 

 

Ten błąd popełnia wiele osób i sama tworząc w ramach różnego 

rodzaju współprac swoje pierwsze w życiu oferty niemal za każdym 

razem zaczynałam je od solidnego opisu produktu.  

Teoretycznie jest to dość logiczne, chcesz sprzedać kurs, więc jak 

najszybciej pragniesz wspomnieć o tym co masz do zaoferowania. 

Problem w tym, że sprzedaż nie jest aż taka prosta jak by się mogło 

wydawać. Pozwól, że przedstawię Ci to na przykładzie. 

Załóżmy, że stworzyłaś kurs pod tytułem „Pozbądź się nawyku 

podjadania w 14 dni”. Świetnie jeśli na stronę z Twoją ofertą trafi 

osoba, która boryka się z tym problemem od dłuższego czasu i 

naprawdę chce się go pozbyć. Rzecz w tym, że spora część osób nie 

będzie świadoma, że może potrzebować tego typu pomocy. Niektórzy 

mogą nie wiedzieć o tym, że jedzenie batonów, ciastek i ciasteczek po 

23:00 to podjadanie. Inni mimo świadomości, że takie zachowanie nie 

jest najzdrowsze niekoniecznie będą zdawać sobie sprawę, że ma ono 

naprawdę duży wpływ na ich figurę. Kolejna grupa osób mimo całej tej 

wiedzy może być nie do końca przekonana, że Twój kurs rzeczywiście 

może im pomóc.  

Dlaczego więc opisywanie produktu już w pierwszym akapicie oferty 

nie jest dobrym rozwiązaniem? Bo w ten sposób docierasz wyłącznie 

do osób z pierwszej grupy, tych które prawdopodobnie i tak kupiłyby 

Twój kurs. Tym bardziej jeśli znają Cię już od jakiegoś czasu, ufają Ci i 

wiedzą, że masz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tej kwestii.  

Skupianie się tylko na tych klientach może i przynosi efekty, ale 

pozbawia Cię możliwości dotarcia do znacznie szerszej grupy 

potencjalnie zainteresowanych osób, a co za tym idzie odbiera Ci 

szansę na naprawdę dobry zarobek. 



Dobry opis przedstawiający problem z jakim boryka się Twój klient, 

podkreślenie emocji jakie on wywołuje i zobrazowanie konsekwencji, 

jakie może spowodować jego zaniedbanie sprawia, że zaczynasz 

docierać ze swym przekazem do osób, które na początku nie były do 

końca przekonane do Twojej oferty. 

Oczywiście nie chodzi tu o żadną manipulację, czy wmawianie komuś 

nieistniejących problemów. Twój produkt skierowany jest do 

określonej grupy osób, która może dzięki niemu odnieść widoczne 

korzyści. Twoim celem jest więc dotarcie tylko do tych klientów, 

którym faktycznie możesz pomóc.  

Jaki jest kolejny argument przemawiający za tym, że nie warto 

rozpoczynać oferty od przedstawienia naszego produktu? Jest takie 

powiedzenie (bardzo trafne zresztą), że klient nie potrzebuje młotka, 

klient chce wbić gwóźdź. Nie tyle ważny jest więc sam Twój produkt, 

co fakt, że dzięki niemu można rozwiązać konkretny problem.  

Oczywiście możemy się buntować, nie zgadzać z tym stwierdzeniem, 

ale tak właśnie jest. Nie kupujemy przecież tabletki, kupujemy 

rozwiązanie na ból głowy. Nie kupujemy od tak drogiej kolii, bo to nie 

ona, a możliwość zaspokojenia określonej potrzeby jest głównym 

bodźcem sprawiającym, że decydujemy się ten niemały wydatek. 

Zanim więc przedstawisz swój produkt pokaż, że masz dla klienta 

realną wartość, rozwiązanie jego konkretnego problemu. 

 

  



3. Wybrałaś złą grupę docelową 

 

Jednym z częstszych przyczyn słabej efektywności oferty, a co za tym 

idzie niezadowalającego poziomu sprzedaży jest skierowanie jej do 

nieodpowiedniej grupy docelowej. Wiele osób jest przekonanych, że 

ich produkt będzie idealny dla wszystkich. Często jedynym 

rozróżnieniem jakie jest przez nich stosowane jest podział na płeć, co 

w wielu przypadkach właściwie nic konkretnego nie zmienia. Trudno 

przecież o to, by mężczyźni kupowali sukienki, buty na obcasie, czy 

naszyjniki, a kobiety były fankami zestawów do majsterkowania. 

Wybór odpowiedniej płci jest tu więc oczywisty. 

Wiele razy zadając swoim klientkom pytanie o to, kto jest ich idealną 

grupą docelową dostaję bardzo nieśmiałe odpowiedzi sugerujące, że 

tak naprawdę idealnym klientem jest każdy, kto tylko skusi się na ich 

produkt. W tym momencie potencjalna sprzedaż takiego towaru spada 

przynajmniej o połowę.  

Wyobraź sobie, że sprzedajesz ręcznie wykonane chusty do noszenia 

niemowląt. Do kogo więc skierujesz swoją ofertę? Oczywiście do 

matek. Jak się domyślasz nie do wszystkich, ale do tych, które mają 

niemowlaki. Biorąc pod uwagę wiek dziecka można przypuszczać, że 

matkami będą kobiety młode, mniej więcej znajdujące się w przedziale 

25-30 lat. Co więcej będą to osoby aktywne, które dużo się 

przemieszczają, a więc naturalnie mają sposobność by tej chusty 

używać. Dodatkowo mają wiedzę na temat tego, że ten specyficzny 

sposób noszenia dziecka wpływa na budowanie lepszej więzi między 

nim, a matką. Co więcej, skoro kobieta posiada takie informacje, to 

znaczy, że bardzo interesuje się rozwojem swojego maleństwa i 

prawdopodobnie sporo czyta na ten temat lub rozmawia o tym z 

innymi, bardzo świadomymi matkami. 

Jeśli Twoje chusty wykonywane są własnoręcznie to prawdopodobnie 

mają wysoką jakość, a co za tym idzie są droższe od tych 



produkowanych masowo. Twoje klientki muszą więc mieć na tyle 

dobrą sytuację materialną, by zakup takiej chusty nie stanowił dla nich 

problemu.  

Jak widzisz zrobienie takiej krótkiej analizy może dostarczyć Ci wielu 

przydatnych informacji, które powinnaś wykorzystać nie tylko przy 

kreowaniu swojej oferty, ale także przy tworzeniu i promocji swoich 

produktów. 

Poświęć trochę czasu na dokładne określenie swojej grupy docelowej 

i pamiętaj, że im bardziej przyłożysz się do tego zadania, tym więcej 

pieniędzy i czasu zaoszczędzisz przy docieraniu do odpowiednich 

klientów. Taką analizę powinnaś zrobić każdorazowo przed 

wypuszczeniem na rynek kolejnego produktu lub usługi. 

  



4. Twoja oferta ma słaby nagłówek  

 

Musisz wiedzieć, że spora część osób nie przeczyta całej Twojej oferty, 

ale z pewnością wszyscy przeczytają jej nagłówek! To on w dużej 

mierze decyduje o tym, czy odbiorca zdecyduje się zapoznać z resztą 

tekstu. Jaki powinien być? Przyciągający, kuszący, niezbyt długi, 

odpowiednio sformułowany i wskazujący na konkretny problem.  

Wielu przedsiębiorców tworzy nudne nagłówki, które w żaden sposób 

nie przyciągają uwagi klienta. Co więcej całkiem spora ilość ofert w 

ogóle nie posiada nagłówka. Często trzeba przescrollować większą 

część tekstu żeby dowiedzieć się czego on w ogóle dotyczy. To marnuje 

czas Twoich potencjalnych klientów, a część z nich bardzo skutecznie 

zniechęca. 

Pamiętaj, że ludzie lubią konkrety. Już od pierwszego zdania musisz im 

przekazać, że masz coś, co ich zainteresuje (lub nie zainteresuje, to też 

ważna informacja!). 

Jeśli chcesz odnieść naprawdę dobre efekty przetestuj przynajmniej 2-

3 rodzaje nagłówków i sprawdź, który z nich przynosi Ci najwyższą 

konwersję. Często niewielkie zmiany dotyczące czcionki, koloru, 

rozmiaru czcionki, czy użytych słów mocno wpływają na zwiększenie 

ilości dokonywanych przez klientów zamówień. Bądź więc otwarta i nie 

bój się testować! 

 

  



5. Bazujesz wyłącznie na faktach 

 

Tworzenie oferty wyłącznie w oparciu o suche fakty jest częstym 

błędem popełnianym przez przedsiębiorców wprowadzających na 

rynek swoje pierwsze produkty. Owszem, brak konkretów jest 

tragiczny i nie można pozwolić, by klient musiał się domyślać co tak 

naprawdę chcemy mu sprzedać. Pamiętaj jednak, że operując jedynie 

technicznymi danymi trafiasz zaledwie do wąskiej grupy, która posiada 

sporą wiedzę w danej tematyce i zwraca dużą uwagę na specyfikację.  

Jeśli chcesz zwiększyć grono osób, które zainteresują się Twoją ofertą 

musisz pozwolić im dostrzec ich głębokie potrzeby, a także w ciekawy 

sposób pokazać jak będą się czuły, jeśli skorzystają z Twojego 

produktu. Nie bój się oddziaływać na emocje, bo to one w dużej mierze 

są odpowiedzialne za decyzje zakupowe jakie podejmujemy 

(szczególnie jeśli Twoimi odbiorcami są kobiety). 

Opisując swój produkt i wymieniając jego kolejne zalety za każdym 

razem zadaj sobie pytanie „I co z tego?”. Co z tego, że warzywa i 

owoce w przyrządzanych przez Ciebie koktajlach są wysokiej jakości? 

Co z tego, że sweter jest z dobrej gatunkowo wełny, a kurs można 

realizować online, nie wychodząc z domu? Co dzięki temu zyska Twój 

klient? Jakie zapewni mu to korzyści? Zastanów się i umieść te 

informacje w swojej ofercie. 

 

  



6. Nie wyróżniasz się na tle konkurencji 

 

Możesz być 6 w okolicy salonem fryzjerskim, albo TYM salonem, który 

klienci szczerze uwielbiają! Możesz być jednym z dziesiątek 

prawników, albo tym prawnikiem do którego ciągle ustawiają się 

kolejki oddanych klientów. Zastanów się co jest Twoim wyróżnikiem, 

co sprawia, że jesteś lepsza od konkurencyjnych firm i co może 

przyciągać do Ciebie klientów.  

Nie bądź nudnym biznesem powielającym te same schematy. Nie 

stosuj uparcie na rozwiązań, które działały 5 lat temu. Zapewnij swoim 

odbiorcom powiew świeżości, spraw, że dla tego jednego elementu 

będą ustawiać się do Ciebie kolejkami! Mów o tym, pisz o tym, 

podkreślaj swój wyróżnik. Nie buduj jałowego biznesu. 

Pamiętaj, że ludzie uwielbiają elastyczne firmy, które stosują 

rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Jeśli zauważasz niszę w 

swojej branży, docierają do Ciebie sygnały, że czegoś ewidentnie 

klientom brakuje postaraj się zapełnić tę lukę i zrób to najlepiej jak 

potrafisz. W ten sposób stworzysz biznes, który pomimo całkiem 

standardowych usług będzie wyróżniał się na tle konkurencji.  

Pamiętaj jednak by skupić się na tym co jest naprawdę ważne dla 

Twoich klientów, a nie na tym co wydaje Ci się być potrzebne. ZAWSZE 

najpierw badaj rynek, a dopiero potem proponuj swojej grupie 

docelowej nowe produkty i rozwiązania. 

 

  



7. W Twojej ofercie brakuje sekcji PS. 

 

Rozmaite badania dowiodły, że większość potencjalnych klientów nie 

czyta całej oferty, ale prawie każdy zwraca uwagę na jej tytuł, 

zastosowane nagłówki i sekcję PS. Niemal identycznie wygląda to w 

przypadku newsletterów, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę.  

Wspomniany Post Scriptum jest świetnym miejscem by umieścić tam 

kolejne wezwanie do akcji (np. Zamów swój kalendarz, Odbierz swój 

egzemplarz książki i bonus dla pierwszych klientów, Zapisz się na kurs 

„7 dni do zdrowszej cery” i zadbaj o nią już dziś!) lub podsumowanie 

całej oferty. Taki dodatkowy bodziec umieszczony tuż przed 

przyciskiem przekierowującym do płatności znacznie zwiększa 

efektywność naszej oferty. 

Jeśli nigdy przedtem nie stosowałaś tego elementu to zachęcam Cię 

gorąco do eksperymentów.  Czasami mała zmiana potrafi zapewnić 

naprawdę duży efekt! 

  



8. Nie masz żadnych dowodów, że Twój produkt 

spełnia swoje zadanie 

 

Jeśli dopiero zaczynasz stawiać pierwsze kroki na rynku musisz zdawać 

sobie sprawę, że dość ciężko będzie Ci przebić się ze swoim produktem 

wśród konkurencyjnych firm, które w podobnej branży działają już od 

kilku, czy kilkunastu lat. Dlatego też podwójnie musisz dbać o to, by 

zbierać opinie wszystkich zadowolonych klientów już od samego 

początku.  

Wszelkie rekomendacje Twoich klientów (najlepiej potwierdzone ich 

imiennym podpisem i zdjęciem) będą dowodem na to, że Twój produkt 

działa i spełnia oczekiwania kupujących. To bardzo ważne, bo klienci 

muszą wiedzieć, że nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto. 

Przygotuj sobie formularz, który będziesz wysyłać swoim klientom po 

wykonaniu usługi lub kilka dni po otrzymaniu zakupionego przez nich 

produktu. Zadaj odpowiednie pytania by nakierować odbiorców na typ 

informacji jakie chcesz uzyskać. Pamiętaj, że „Super, wszystko jest ok” 

to rekomendacja która przyda się co najwyżej w serwisie Allegro. 

Wszelkie historie klientów lub case study osób, którym szczególnie 

pomógł Twój produkt również możesz (a nawet powinnaś!) umieścić 

w swojej ofercie. Taka forma prezentowania efektów zdecydowanie 

jest najskuteczniejsza. Weź ją pod uwagę przede wszystkim wtedy, gdy 

sprzedajesz różnego rodzaju kursy, książki, szkolenia, konsultacje lub 

inne produkty bądź usługi wpływające na wygląd, samopoczucie i 

sytuację życiową klienta. 

  



9. Nie dajesz klientom wyraźnego powodu do 

natychmiastowego działania 

 

Jeśli na końcu swojej oferty nie napiszesz jasnego powodu dla którego 

warto kupić Twój produkt właśnie teraz klient może porzucić temat 

zakupu i istnienie duże prawdopodobieństwo, że w ogóle nie dojdzie 

do transakcji.  

Istnieje kilka przypadków, kiedy dokonujemy zakupu niemal od razu po 

zapoznaniu się z ofertą (oczywiście pod warunkiem, że naprawdę 

potrzebujemy danej usługi, czy produktu!). Przede wszystkim robimy 

to wtedy, gdy czujemy, że dany produkt jest idealnie dopasowany do 

naszych potrzeb, problemów i oczekiwań. Sposób jego przedstawienia 

jest dla nas tak przekonujący, że nie potrzebujemy dodatkowej 

zachęty. 

Równie determinująco działa na nas ograniczenie ilości dostępnych 

towarów, świadomość limitowanej edycji danego produktu, 

powiadomienie o zbliżającym się zakończeniu sprzedaży, możliwość 

otrzymania atrakcyjnego, darmowego bonusu, który niebawem utraci 

ważność, tymczasowa zniżka, a także darmowa, przedpremierowa 

wysyłka.  

Warto tego rodzaju informacje umieścić tuż nad przyciskiem 

odsyłającym do płatności. Jeśli to robisz koniecznie zadbaj o to, by 

takie call to action było czytelne i widoczne nawet przy pobieżnym 

przeglądaniu oferty.  

Pamiętaj, że wszelkie zastosowane techniki mają zapewniać klientowi 

konkretną wartość, która będzie podziękowaniem za podjęcie szybkiej 

decyzji. Dzięki temu, że będzie zmobilizowany dostanie Twój produkt 

w ciekawszej formie, lepszej cenie lub z dodatkowym bonusem. 

  



10. Nie przedstawiasz konkretnego efektu, jaki 

zapewni używanie produktu 

 

Ten punkt dotyczy tylko wybranych produktów, aczkolwiek  możesz go 

zastosować nie tylko w przypadku kursów, czy e-booków. Efekt może 

dać zdrowa żywność, którą sprzedajesz, sprzęty do ćwiczeń, kosmetyki 

poprawiające stan skóry, czy bielizna dająca optyczny efekt 

wyszczuplenia. 

Na rynku istnieje mnóstwo szkoleń, które nie przynoszą uczestnikom 

żadnych rezultatów, istnieje też wiele planów treningowych i 

suplementów diety, których efekty są zupełnie nieskonkretyzowane. 

Ludzie może i korzystają z tego typu ofert, ale nie widząc żadnych 

zmian najczęściej nie decydują się już na kolejny zakup u danego 

przedsiębiorcy. 

Pamiętaj, że klienci kupują Twoje produkty by odnieść określony 

rezultat. Nawet jeśli stworzysz coś wspaniałego, ale nie da to 

określonego efektu, to nie będziesz mogła liczyć na dalsze polecenia. 

A przecież rekomendacje od rodziny lub znajomych to jeden z 

najskuteczniejszych zachęt do zakupu! 

W swojej ofercie napisz koniecznie jakie konkretnie rezultaty zapewni 

klientowi używanie Twojego produktu. Może nauczy się tworzenia 

skutecznych reklam na Facebooku? Albo wzmocni mięśnie pleców, 

dzięki czemu pozbędzie się męczącego bólu, spowodowanego 

wielogodzinnym siedzeniem przy biurku? A może w 30 dni przygotuje 

od podstaw własny kurs online? Określ konkretny rezultat, jaki uzyska 

Twój klient! 

  



11. Nie stosujesz follow-up’u  

 

W wielu przypadkach możesz, a nawet powinnaś zawalczyć o klienta, 

który mimo początkowego zainteresowania nie dokonał zakupu. Sama 

przekonałam się wielokrotnie, że odpowiedni follow-up nie tylko 

podnosi sprzedaż, ale także sprawia, że jako przedsiębiorcy znacznie 

zyskujemy w oczach swoich klientów. 

Być może wypuszczając na rynek swój produkt zechcesz dać swoim 

odbiorcom możliwość zapisania się na listę osób, które wszelkie 

informacje o produkcie będą otrzymywały w pierwszej kolejności. To 

normalne, że nie każdy kto znajdzie się na tej liście dokona transakcji. 

Możesz jednak znacznie poprawić ten wynik wykazując się 

elastycznością i zaangażowaniem. 

Jeśli klient jest na liście zainteresowanych (albo wrzucił produkt do 

koszyka), ale ostatecznie nie dokonał zakupu, to warto nawiązać z nim 

kontakt i poznać powód tej rezygnacji. Dzięki temu dowiesz się co 

możesz poprawić, czego zabrakło w Twojej ofercie lub co poszło nie 

tak. To bardzo cenna wiedza!  

Jeśli odbiorca chce zakupić Twój produkt, ale nie jest pewny, czy jest 

to opcja odpowiednia dla niego, to możesz wyjaśnić mu pewne 

kwestie, a nawet dosprzedać kolejny produkt, który sprawi, że oferta 

będzie pełniejsza i spełni wszystkie jego oczekiwania. Nie każdy chce 

kupować tylko to co najtańsze, zwróć na to uwagę! Niektórzy bardzo 

chętnie dopłacą, jeśli w zamian dostaną to, czego naprawdę 

potrzebują. 

Żeby było jasne, w tej całej aktywności nie chodzi o nachalne 

nagabywanie, uciążliwe dopytywanie, czy zmuszanie klienta do 

dokonania zakupu! Jedynym celem jest poznanie jego potrzeb i w 

miarę możliwości zaproponowanie mu rozwiązania, które w pełni 

zaspokoi jego oczekiwania. 



12. Twoim błędem jest brak ceny produktu lub 

źle zaprezentowana kwota 

 

Wiesz jak szybko zniechęcić ludzi do zakupu Twoich produktów? 

Napisać w ofercie, że cenę podasz im telefonicznie lub mailowo! 

Naprawdę zdarzają się oferty gdzie nie ma tego typu informacji. 

Najczęściej tę technikę stosują sklepy internetowe prowadzone na 

Facebooku, które mimo bardzo interesującego asortymentu tracą 

mnóstwo potencjalnych klientów nie przedstawiając podstawowych 

danych decydujących o zakupie. 

Nawet jeśli Twój produkt czy usługa nie ma jednej, standardowej ceny, 

to warto przedstawić klientowi widełki cenowe lub w jakikolwiek inny 

sposób pokazać mu z jakiego rzędu wydatkiem musi się liczyć. Nie 

każdy ma czas na to by dzwonić, pisać maile i dopytywać. Uszanuj to i 

nie utrudniaj klientowi zakupu. 

Kolejnym błędem jest niewłaściwe przedstawienie ceny. Może Ci się 

wydawać, że cena to cena i nie da się tutaj nic zepsuć. Otóż nic bardziej 

mylnego! Prawda jest taka, że tą samą kwotę można przedstawić na 

dwa zupełnie różne sposoby.  

Przypuśćmy, że sprzedajesz produkty powyżej 500 zł za sztukę. Jak 

sprawić, że cena ta będzie wydawać się klientowi bardziej atrakcyjna? 

Najlepiej porównać ją do wyższej kwoty! 

Możesz napisać na przykład: „Cena za godzinę konsultacji wynosi u 

mnie 1000zł. Kupując jednak mój produkt zapłacisz tylko 529 zł, gdzie 

godzinną konsultację otrzymasz w prezencie! Dostaniesz również 

szkolenie o wartości 797 zł, a także dodatkowy bonus o wartości 73 zł. 

Cały pakiet szacuję na 2400 zł, ale teraz możesz go mieć za jedyne 529 

zł.” 



Podając wycenę w ten sposób końcowa kwota wydaje się dużo 

bardziej atrakcyjna. Gdybyś od razu zaczęła od zaprezentowania 

swojej ceny prawdopodobnie Twoja sprzedaż byłaby na dużo niższym 

poziomie. Oczywiście klient naprawdę musi dostać produkt o takiej 

wartości jaką opisałaś. Nie możesz na siłę zawyżać ceny jeśli 

dodatkowo nie oferujesz nic godnego uwagi. Pamiętaj by dokonywać 

porównań wyłącznie na własnym gruncie, nigdy nie porównuj się do 

cen i produktów konkurencji! 

Innym sposobem na uatrakcyjnienie przedstawionych kosztów jest 

zaoferowanie klientom dwóch produktów w cenie jednego. Możesz 

zaproponować im na przykład własnoręcznie wykonane bransoletki, 

gdzie każda z nich standardowo kosztuje 199 zł. Kupując jednak dwie 

w cenie jednej otrzymają świetną, dobrej jakości biżuterię za 99,50 zł 

za sztukę. 

Na zakończenie tematu związanego z prezentacją cennika mam dla 

Ciebie ciekawy trik dotyczący ustalania cen: zapisując kwotę warto  

wykorzystywać końcówki 9,7,5, albo 3. Ceny 1999 zł, 1997 zł, 1995 zł, 

1993 zł wyglądają dużo bardziej atrakcyjnie niż 2000 zł, co zresztą 

zostało wielokrotnie udowodnione i co ja sama dokładnie 

przetestowałam w swoim biznesie. 

  



13. W Twojej ofercie brakuje pakietów 

 

Pakiety to jeden z lepszych sposobów na zwiększenie sprzedaży! 

Wśród Twoich klientów zawsze znajdą się osoby, które nie chcą wydać 

zbyt wiele oraz takie, które mają więcej pieniędzy i są w stanie zapłacić 

wyższą cenę za lepszą opcję, bardziej dopasowaną do ich potrzeb. 

Musisz jedynie dać im taką możliwość!  

Wielokrotnie widujesz zapewne zestawy kosmetyków, książek, 

komplety powiązanych tematycznie szkoleń, czy oferowane w pakiecie 

dostępy do rozmaitych usług online (np. serwisów za pośrednictwem 

których możesz przeprowadzić własny webinar). Jest to niezwykle 

dogodne rozwiązanie, bo płacąc lepszą cenę możesz skorzystać z 

naprawdę atrakcyjnej oferty. 

Niemal każdy produkt można opakować w atrakcyjne pakiety. Za niższą 

cenę Twój klient może kupić podstawowy produkt. Droższy pakiet 

może zapewnić mu natomiast dostęp do dodatkowych bonusów, 

konsultacji, czy uzupełniającego produktu, który w standardowej 

sprzedaży wypada zdecydowanie drożej. Zastanów się jak opcję 

pakietów możesz wykorzystać we własnym biznesie i spróbuj 

wprowadzić takie rozwiązanie. 

  



14. Twoje produkty sprzedawane są ciągiem 

 

Zastanawiasz się dlaczego miałabyś limitować czasowo swoją ofertę? 

Powód jest bardzo prosty. Brak jakiegokolwiek ograniczenia 

niejednokrotnie sprawia, że sprzedaż bardzo się rozwleka. Ludzie nie 

widzą powodu dla którego mieli by kupić Twój produkt teraz, a nie na 

przykład za miesiąc, czy za pół roku.  

Owszem, nie zawsze wprowadzanie takiej opcji jest konieczne. Gdy 

prowadzisz sklep internetowy z biżuterią nie możesz jej regularnie 

wycofywać ze sprzedaży, możesz jednak wprowadzić konkretny model 

dostępny wyłącznie w wakacje, czy w okresie przedsylwestrowym. W 

większości przypadków zlimitowanie najbardziej atrakcyjnych ofert 

może w znacznym stopniu poprawić Twoje wyniki. Oczywiście takie 

rozwiązanie stosuj tylko dla wybranych produktów i usług. 

W przedstawionym modelu sprzedawane są najczęściej różnego 

rodzaju kursy, szkolenia, wycieczki zorganizowane, bilety na rozmaite 

wydarzenia, czy sesje fotograficzne związane z konkretnym okresem w 

roku. Zastanów się jak możesz wykorzystać sprzedaż terminową w 

swoim biznesie i oznacz to widocznie w swojej ofercie. 

  



15. Nie proponujesz klientom atrakcyjnych 

bonusów 

 

Dodanie 2-4 bonusów do Twojej oferty może znacznie podnieść Twoją 

sprzedaż (przekonałam się o tym wielokrotnie!). Nawet jeśli nie chcesz 

kompletować swoich produktów w pakiety o których wspomniałam 

powyżej, to pomyśl jaką wartość możesz zaproponować klientowi, aby 

wzmocnić jego decyzję o zakupie.  

Z moich doświadczeń wynika, że ludzie niejednokrotnie kupują 

produkt właśnie ze względu na bonusy, jakie są do niego dodane! 

Wyobrażasz to sobie? Zapewne dzieje się tak dlatego, że często nie 

można ich znaleźć w standardowej sprzedaży lub są znacznie droższe. 

Takie zjawisko można było zaobserwować na przykład jeśli chodzi o 

popularne niegdyś dołączanie markowych kosmetyków do poczytnych 

czasopism kobiecych. 

Stosując technikę związaną z giftami musisz jednak pamiętać, że 

bonusy które oferujesz muszą być naprawdę atrakcyjne dla Twoich 

odbiorców. 5% rabat na kolejne zakupy, czy produkt który i tak można 

kupić w Twoim sklepie (w dodatku za niską cenę) nie podbije Twojej 

sprzedaży, a nawet może wywołać u klientów wrażenie, że chcesz im 

wepchnąć coś naprawdę kiepskiego.  

Aby zapewnić sobie oczekiwane efekty zawsze poddawaj potencjalny 

bonus testowi odpowiadając szczerze na pytanie: Czy jest to produkt 

na tyle dobry i godny uwagi, że z czystym sumieniem mogłabym 

sprzedawać go samodzielnie? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to lepiej 

odpuścić. 

Pamiętaj również o tym, że bonus musi być powiązany z Twoim 

produktem. Może zwiększać wiedzę klienta, przyspieszać jego efekty 

lub przedstawiać mu bardziej zaawansowane rozwiązania. Wybór 

należy do Ciebie. 



Warto w swojej ofercie przedstawić wycenę każdego z bonusów. Dasz 

wtedy jasny komunikat, że dodatek jaki proponujesz nie jest nieudaną 

próbą zachęty do zakupu, ale czymś naprawdę dobrej jakości. 

Pamiętaj, że odpowiedni bonus to taki, który klient zakupiłby nawet 

wtedy gdybyś przedawała go w formie osobnego produktu! 

  



Kilka słów na zakończenie 

 
To już wszystko co przygotowałam dla Ciebie w tym e-booku. Mam 

nadzieję, że przedstawione tu treści pokazały Ci konkretny i przejrzysty 

sposób jakich błędów warto unikać, jeśli chcesz cieszyć się 

zadowalającą sprzedażą każdego z Twoich produktów lub usług.  

Pamiętaj żeby każdą z zaproponowanych tu zmian wprowadzać po 

kolei, testować i cierpliwie obserwować rezultaty. Przede wszystkim 

jednak skup się na tym by Twoja oferta dotarła do Twojej grupy 

docelowej. To zdecydowanie najważniejszy punkt od którego 

powinnaś zacząć! 

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat biznesu zapraszam Cię 

do subskrypcji mojego newslettera, gdzie w każdy czwartek znajdziesz 

wartościowe treści dotyczące nie tylko rozwoju działalności, ale 

również odpowiedniej organizacji swojego życia i motywacji do 

działania. 

Jeśli natomiast potrzebujesz porad stricte dopasowanych do swojego 

biznesu zapraszam Cię na indywidualną konsultację. 

 

 

Trzymam kciuki za Twoje sukcesy! 

Kasia 

http://posukcesnaszpilkach.pl/ 

http://posukcesnaszpilkach.pl/newsletter/
http://posukcesnaszpilkach.pl/indywidualny-plan-zdobywania-klientow/
http://posukcesnaszpilkach.pl/

