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Czym jest marka osobista?

Budowanie marki na LinkedIn
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w jakim obszarze mogę
dostarczyć wartość klientom?

marka osobista

wystąpienia publiczne

autorstwo w artykułach branżowych

aktywność na LinkedIn

Aktywności budujące markę osobistą

markę może budować
każdy użytkownik social media

marki nie budujemy wśród wszystkich użytkowników
LinkedIn, a najmocniej wśród osób w sieci kontaktów

marka na LinkedIn

jakie projekty potwierdzają naszą wiedzę?

jak możemy pomóc w tych problemach?

jakie są wyzwania tych osób?

kto dokładnie jest naszym klientem 
i kto ma wpływ na decyzję?

Pytania przed rozpoczęciem budowania marki

profesjonalny profil na LinkedIn

publikowanie treści

komentowanie publikacji

Budowanie marki staje się dziś nieodłącznym
elementem działań sprzedażowych. 
Często jeszcze w Polsce spotykana jest sytuacja, 
w której social selling utożsamia się z masową
wysyłką zimnych wiadomości do potencjalnych
klientów. Takie działanie nie rozwiązuje głównego
problemu, z jakim dziś mierzy się większość
handlowców - czyli z zaufaniem w oczach klientów.

Patrząc na realne możliwości budowania swojego
nazwiska przez handlowców, tylko niewielka część
z nich jest w stanie korzystać z wystąpień
publicznych czy pisać do pism branżowych. 
LinkedIn staje się więc miejscem, w którym mogą
zaistnieć. 

Budowanie marki powoduje, że handlowcy mogą
realnie wpływać na rozwiązanie tego problemu.

Budując swój wizerunek eksperta w oczach klientów
zaczynają rozmowy z klientem z zupełnie innego

poziomu.

Aktywności budujące markę osobistą na LinkedIn

zorientowany na klienta tj. profil uzupełniony tak, aby "mówił"
do klienta, a nie do pracodawcy.

treści, które mogą być atrakcyjne dla naszej grupy docelowej i wspierać
procesy zakupowe tj. artykuły, raporty, zestawienia, e-booki, webinary i inne.
Treści mają edukować i wspierać klientów oraz budować pozytywne
odczucia co do handlowca jako eksperta oraz jako człowieka.

w odpowiednich miejscach tj. w miejscach, które przyciągają osoby
z naszej grupy docelowej



Publikowanie treści
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treści własne

treści z bloga firmowegotreści z portali branżowych
które publikuje handlowiec pokazują go jako aktywnego
uczestnika dyskusji biznesowych.

pozwalają handlowcom publikować często i być "top of mind"
u klientów. Dodatkowo są to często treści, których klienci
szukają w Internecie, więc handlowcy są w stanie dostarczać
wartość w taki sposób.

treści autorskie np. artykuły na LinkedIn, posty, udział w
tworzeniu e-booków czy udział w webinarach pozwalają
budować handlowcom marki osobiste, pokazywać się od
eksperckiej strony.Formaty publikowania

link zewnętrzny artykuł na LinkedIn post z grafiką,
kilkoma lub bez grafiki video natywne dokumenty

warto korzystać ze wszystkich dostępnych formatów, 
w tym również z linków zewnętrznych, 

które uzyskują najmniejsze zasięgi. 
wykorzystanie tej samej treści

do publikowania w różnych formatach
recykling teści ułatwia utrzymanie regularności publikowania

recykling treści

Budowanie marki na LinkedIn



Użytkownicy LinkedIn na swojej tablicy
mogą zobaczyć publikacje spoza swojej sieci 
kontaktów, tj. z 2 kręgu. Jest to możliwe dzięki temu,
że osoba z naszej sieci kontaktów zostawiła reakcję
na tę publikację np. poleciła ją lub skomentowała.
Działanie platformy opierają się o algorytm kuli
śnieżnej.

Dotarcie i kula śnieżna
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Algorytm LinkedIn3

Budowanie marki na LinkedIn

zaangażowanie pod publikacją, tj.
reakcja, komentarz lub udostępnienie

innych użytkowników LinkedIn
wpływa najmocniej na jej zasięg
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dni powszednie
z naciskiem na wtorek, środę, czwartek

godziny
7:30 - 8:30, 12:00 - 13:00, okolice 17:00

Najlepsze dni i godziny publikacji

regularność

zachęcanie do odpowiedzi

angażowanie się w publikacje innych

ważne pierwsze 60 minut

oznaczanie ludzi w postach

wykorzystanie hasztagów

odpowiadanie na komentarze i polecanie komentarzy

własny post, a nie udostępnienie publikacji
z profilu kolegi lub firmowego

Jak wpływać na zasięgi?
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Strategie komentowania4

Budowanie marki na LinkedIn

. 

Dbamy o swoją widoczność
Pokazujemy swoją wiedzę i opinie w różnych tematach
oraz „ludzką twarz”
Doceniamy publikacje innych i tym sposobem budujemy
wokół siebie „społeczność”, która w przyszłości w
jakiejś części odwdzięczy się tym samym

Komentowanie publikacji innych
jest elementem budowania marki na LinkedIn.

Komentując:

profile portali branżowych lub społeczności IT

profile firmowe grup pokrewnych

profile firmowe klientów

Profile firmowe

Warto dodać do obserwowanych wszystkie profile firmowe naszych
klientów (farmer) oraz wszystkich potencjalnych klientów (hunter).
Po to, aby mieć dostęp do publikowanych treści. W publikacjach z
profilu firmowego pojawiają się nierzadko informacje potrzebne
handlowcom w zdobywaniu informacji o firmie. 

Warto dodać do obserwowanych profile firmowe grup
pokrewnych. Warto obserwować np. profile firmowe
telekomów lub profile firmowe dostawców systemów
IT. 

firma lub osoba spoza konkurencji, 
która sprzedaje do tej samej grupy docelowej

grupa pokrewna

nadrzędna zasadą  jest komentowanie
publikacji, które skupiają uwagę

naszej grupy docelowej

Warto dodać do obserwowanych profile firmowe grup
pokrewnych. Warto obserwować np. profile firmowe
telekomów lub profile firmowe dostawców systemów IT. 

profile indywidualne klientów

profile indywidualne grup pokrewnych

profile influencerów branżowych

Warto dodać do obserwowanych lub zaprosić do sieci naszych
klientów (farmer) oraz potencjalnych klientów (hunter). Dzięki temu
handlowcy mają dostęp do publikowanych przez nich treści i mogą
włączać się na bieżąco w dyskusje pod publikacjami. A to element

budowania i przedłużania relacji w świecie LinkedIn.

Dodajemy do obserwowanych lub zapraszamy do sieci
handlowców np. telekomów czy dostawców systemów IT.

Influencerzy z branży IT z obszaru Chmury.

Profile indywidualne



Handlowiec w content marketingu
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Budowanie marki na LinkedIn

treści, które wspierają klienta
na jego ścieżce zakupowej

content marketing

klientów B2B content stanowi
wsparcie w podejmowaniu 
decyzji zakupowych65%
DEMAND GEN REPORT, 2018

dla

klientów B2B jest w stanie
przygotować listę dostawców
tylko na podstawie treści online62%
FORRESTER, 2017

klientów konsumuje 3 - 7 treści,
zanim skontaktuje się 
z handlowcem65%
FORRESTER, 2017

Treść jest niezbędna do działań social selling
i do budowania marki.

Jeszcze kilka lat temu handlowcy nie musieli korzystać
z treści, aby sprzedawać. Dziś w związku z tym, że duża
część procesu zakupowego zachodzi przed kontaktem
z handlowcem on-line, treść jest jak silnik dla procesu
zakupowego. A skoro klienci są „głodni” treści, oznacza
to, że handlowcy zyskują nowe, mocne narzędzie w
swojej handlowej skrzynce z narzędziami.

dostarczanie
klientom treści

przez handlowców

dostarczanie
klientom
wartości

Nadrzędną zasadą w wykorzystaniu treści przez
handlowców jest pokazywanie nazwiska i

twarzy handlowca jako autora treści. 
Dzięki temu buduje się marka doradcy. 

sprzedaż           marketing

Niezbędnym elementem do prawidłowego tworzenia
treści dla klientów jest współpraca sprzedaży i
marketingu. Handlowcy dotychczas nie musieli tworzyć
treści, aby sprzedawać, dlatego marketing w procesie
social selling odgrywa istotną rolę.  

sprzedaż i eksperci
dostarczają 

wsad merytoryczny

marketing dba o finalną
wersję i dostosowuje

do wymagań Internetu

kto dokładnie jest idealnym klientem dla firmy?

jakie role w organizacji mają wpływ na decyzje?

jak nasza oferta rozwiązuje te problemy
lub pomaga w realizowaniu celów?

jakie treści mogą być interesujące dla tych osób?

jakie te osoby mają problemy, wyzwania i cele?

Przygotowanie do wspólnej strategii content marketingowej



Współpraca sprzedaży i marketingu
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Budowanie marki na LinkedIn

pomysły na content proces powstawania treści
regularne spotkania
marketingu i sprzedaży.

spisanie pytań
od klientów

spisanie
problemów
klientów, na
które firma
odpowiada

handlowcy

wybór tematu
pierwszego artykułu

przygotowanie
wsadu
merytorycznego

przygotowanie
pierwszej wersji
artykułu

marketingsprzedaż
+ marketing

sprzedaż
+ marketing

akceptacja/poprawki

opublikowanie
artykułu 

Przykładowy proces tworzenia treści 

1 artykuł
/2 miesiące

1 post
/tydzień

Ile treści tworzyć?

analizować, jakie tematy były atrakcyjne dla klientów (proszenie
o informację zwrotną na temat treści jest punktem na agendzie
w rozmowach handlowców z klientami)
regularnie wypracowywać wspólnie nowe pomysły na content

Ważna jest regularna wspólna praca. Nie da się zbudować marki
jednym postem czy artykułem. Publikowanie treści powinno być
włączone w regularne aktywności handlowców. Stałe, nawykowe, nie
jednorazowe. Tylko dzięki takiemu podejściu możemy mówić o
skutecznych działaniach social selling.

Dlatego warto wspólnie z marketingiem:

Przykładowo




