
Wyzwania sprzedaży B2B

LinkedIn stanowi wsparcie dla innych kanałów. Np. ociepla kontakt
telefoniczny lub stanowi wsparcie w wiadomościach e-mail

klientów B2B content stanowi
wsparcie w podejmowaniu 
decyzji zakupowych

MODUŁ PŁATNY - WARTOŚĆ 6-10K (WIELKOŚĆ
PARTNERA) LUB MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA PUNKTÓW

NA PLATFORMIE SHAREBEE.

Zmiany w procesie zakupowym B2B

Dlaczego social selling?

1
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klientów szuka zaufanych 
doradców, a nie sprzedawców

kontaktów pomiędzy
dostawcami, a klientami

przeniesie się do online do 2025

27%

research online

65%
80%

GARTNER, 2020

78%
SALESFORCE, 2018

DEMAND GEN REPORT, 2018

dla

6%

spotkania z dostawcą

Dzisiejszy klient B2B kupuje inaczej
niż kupował jeszcze kilka lat temu.
Dużą część drogi zakupowej
spędza online.

Dodatkowo działy sprzedaży mierzą
się z kryzysem zaufania w oczach
klientów. Wieloletni, często
naciskający tryb pracy handlowców
spowodował, że dziś klienci wolą
samodzielnie edukować się
w Internecie. W efekcie maleje udział
handlowca w procesie zakupowym.

68%
klientów B2B

preferuje samodzielny
research online

FORRESTER, 2017

60%
klientów B2B

nie chce kontaktu
z handlowcem

Wykorzystanie kanałów
cyfrowych przez klientów
w procesie zakupowym
zostało spotęgowane

przez Covid-19. 

FORRESTER, 2017

 GARTNER, 2019

decydentów IT to osoby
w wieku 25-34 lata

nawet 7osób ma wpływ
ma decyzje zakupowe w B2B

39%
6,8

45% TRUSTRADIUS, 2018

firm w Polsce w 2015
korzystało z social media
w procesie zakupowym
PROCES ZAKUPOWY B2B, RAPORT, 2018

firm w Polsce w 2018
korzystało z social media
w procesie zakupowym

DEMAND GEN REPORT, 2018 15%

Jak social selling może pomóc handlowcom?3

handlowcy coraz później w procesie klienta

brak/ograniczone zaufanie do handlowców

gotowość do zakupu

brak zaufania do handlowców powoduje trudność
w pozyskiwaniu klientów

według badań The Ultimate Sales Machine tylko 3%
skontaktowanych klientów jest gotowych go zakupu

budowanie relacji z całą grupą zakupową

handlowcy włączani na późnych etapach procesu zakupowego nie mają możliwości
budowania wartości na etapie procesu,  to powoduje, że walczą ceną i obniżają marżę

budowanie relacji ze wszystkimi, którzy mają wpływ na decyzję jest trudne, często
grupa zakupowa ma przedstawiciela i to on jest osobą do kontaktu z dostawcami

coraz niższa skuteczność cold callingu
średnia skuteczność umawiania spotkań z klientami

dziś wynosi 2%. Liczba ta maleje z roku na rok.

handlowcy mogą być wcześniej w procesie zakupowym

budowanie zaufania na LinkedIn

możliwość budowania relacji z grupą niegotowych jeszcze klientów

LinkedIn daje handlowcom możliwość budowania marki doradcy i eksperta poprzez 
profil oraz aktywności na profilu, takie jak: publikowane treści czy udzielanie się w dyskusjach

Na LinkedIn handlowcy mogą zaprosić do sieci kontaktów klientów, którzy nie są dziś gotowi
do rozmów i pracować na swoją korzyść do momentu ich gotowości zakupowej

budowanie relacji z całą grupą zakupową

dzięki temu, że handlowcy mają w swoich sieciach kontaktów potencjalnych klientów
mogą być wcześniej w procesie zakupowym lub nawet przed jego rozpoczęciem 

handlowcy na LinkedIn mogą mieć kontakt ze wszystkimi osobami obecnymi na LinkedIn,
które mają wpływ na decyzje. Mogą wpływać na nich i budować relacje.

LinkedIn może podnosić skuteczność tradycyjnych metod

ograniczony wpływ na klienta przez Covid-19
ograniczone spotkania na żywo powodują
jeszcze większą utratę wpływu na klienta

w dobie ograniczonych możliwości wpływania na klienta
LinkedIn stanowi nowy kanał wywierania pozytywnego wpływu

nowy kanał wpływu na klienta

czas w procesie zakupowym
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Potencjał LinkedIn

Dlaczego social selling?

Wykorzystanie social selling 

4

5

Największą rolę w działaniach social selling
odgrywa portal społecznościowy LinkedIn.

portal społecznościowy
dla biznesu

LinkedIn

LinkedIn przez wiele lat służył
użytkownikom, jako platforma
rekrutacyjna. W chwili przejęcia
LinkedIn przez Microsoft w 2016 roku
zaczął stawać się przestrzenią do
budowania biznesu.

3+ miliony
użytkowników w Polsce

1 045 
nowych 

kont dziennie

31 775 
nowych 

kont miesięcznie

44 
nowych 

kont co godzinę

Wykorzystanie social selling na świecie jest
standardowym elementem wielu strategii sprzedażowych. 

49%

28%

firm B2B zadeklarowało, 
że korzysta

z formalnie opracowanych 
 programów social selling

firm B2B zadeklarowało,
że jest w trakcie przygotowywania

do włączenia social selling
do oficjalnych strategii

  FORRESTER 2017 

tylko 2% zgłosiło brak planów
na stworzenie takiego programu

Aktywności social selling
są zakresem szkoleń
międzynarodowych 
firm szkoleniowych

m.in. Sandler Training czy
Customer Centric Selling,

a systemy CRM np. Microsoft
Dynamics czy Salesforce są
zintegrowane z platformą

LinkedIn, po to, aby stanowiła
ona jeden ze standardowych
kanałów kontaktu z klientem,
obok telefonu czy e-maila. 

W Polsce wykorzystanie tej strategii
dopiero się zaczyna. Szacuje się, że dziś
ok 5% procent firm wykorzystuje LinkedIn
formalnie w swoich strategiach
sprzedażowych. 

Najszybciej adaptuje się branża IT.

Systemy Microsoft Dynamics oraz
SalesForce mają już dostępne integracje
z LinkedIn w zależności do
wykorzystywaną przez firmę licencję. 

https://hootsuite.com/resources/social-selling-b2b-imperative

