Profesjonalny profil na LinkedIn
1

Rola profilu LinkedIn
sieć kontaktów

wiadomości prywatne

profil indywidualny

szef sprzedaży

handlowiec

profil firmowy

profil osobisty na LinkedIn

budowanie wiarygodności
i wizerunku doradcy

budowanie wizerunku
szefa doradców

budowanie wizerunku eksperta
oraz wizerunku firmy
zorientowanej na klienta

ułatwienie klientowi
zadania, kontakt

ułatwienie klientowi
zadania, kontakt

otwartość i zachęcenie
klienta do kontaktu

wsparcie na każdym etapie
w procesie sprzedaży

to najważniejszy element budowania
wiarygodności online.
Jest połączony z wyszukiwarką Google.

2

ambasador
np. ekspert,
marketing
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Błędy handlowców
w budowaniu profilu na LinkedIn

SEO - słowa kluczowe na LinkedIn

SEO
profil jako CV, przedstawiający
umiejętności sprzedażowe

niekompletna sekcja
"doświadczenie"

brak zdjęcia
albo zdjęcie złej jakości

brak referencji
od klientów

Ułatwienie znalezienia konkretnych linków
w wyszukiwarce internetowej poprzez
zamieszczenie w nich słów kluczowych

SEO na LinkedIn
Ułatwienie znalezienia profili w wyszukiwarce
LinkedIn poprzez zamieszczenie słów kluczowych
w odpowiednich sekcjach profilu LinkedIn
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Klientocentryczny
profil na LinkedIn

Profil handlowca wypełniony w celach szukania pracy będzie wyglądał zupełnie inaczej, niż profil, który ma wspierać
handlowca w pracy z klientami. Przykłady profilu mówiącego do pracodawcy:
W opisie i doświadczeniu znajdują się informacje na temat nagród sprzedażowych i realizacji planów sprzedaży
W sekcji umiejętności wpisane są np.: sprzedaż, negocjacje.
Referencje pochodzą tylko od szefa i współpracowników
Nikt nie chce mieć poczucia, że to dzięki niemu handlowiec zrealizuje swój plan sprzedaży. Klient chce mieć poczucie,
że handlowiec będzie w stanie zrealizować z nim projekt, że dostarczy potrzebne rozwiązania w terminie i że jest
ekspertem w swojej dziedzinie rozumiejącym wyzwania i problemy, z jakimi się mierzy.

wymiar
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zdjęcie główne
wymiar
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400×400px

Powinno być profesjonalne i dobrej jakości, kolorowe z jasnym tłem. Pierwsze
wrażenie jest niezwykle istotne. Szczególną uwagę przyciągają widoczne oczy,
które mają duży udział zarówno w budowaniu pierwszego wrażenia,
jak i w budowaniu zaufania. Błędem jest umieszczanie zdjęcia pokazującego
sylwetkę lub odwróconej w bok głowy, bez dostępu do oczu.

grafika w tle

Warto wykorzystać tę przestrzeń, jako miejsce na wzmocnienie przekazu.
Mogą to być banery ze skromnym logo firmy. Niekrzykliwe, stonowane.
Ważne, aby przekaz główny był w prawym górnym rogu.

nagłówek

Warto zadbać o poprawny nagłówek, ponieważ jest on widoczny przy
publikowaniu treści oraz przy komentowaniu publikacji innych użytkowników
LinkedIn. Ważne, aby nagłówek uwzględniał stanowisko i nazwę firmy lub
nazwanie obszaru rozwiązań ze wskazaniem branży oraz hasła kluczowe SEO.
2000 znaków

opis/informacje

Miejsce, które stanowi wizytówkę dla handlowca i każdej osoby na LinkedIn.
Ważne, aby w tym miejscu klient mógł w szybkim czasie zrozumieć, jak jego
właściciel może dostarczyć mu wartość.

polecane multimedia

Sekcja umożliwia podłączenie multimediów, które mogą wesprzeć budowanie
wizerunku eksperta handlowca, albo firmy. Możemy tutaj podłączyć link
do strony (np. do landing page pobierania e-booka, do nagrania webinaru) albo
załączyć np. prezentację lub film, który będzie pokazywał ciekawe case studies.

limit
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400×400px
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doświadczenie

7

umiejętności

8

rekomendacje
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Sekcja „doświadczenie” daje podobne możliwości, co pole „Informacje”. Ważne
tutaj jest, aby uzupełnić te wszystkie miejsca pracy, które są istotne z punktu
widzenia naszego klienta, wskazując na doświadczenia w pracy z klientami np.
o konkretnych branżach czy pokazując konkretne projekty, zrealizowane
wspólnie z klientami. Ważnym aspektem estetycznym w tym miejscu jest
uzupełnienie firm, w których pracowaliśmy tak, aby widoczne było logo.
Najczęstszym błędem handlowców jest wypełnienie tego miejsca
umiejętnościami ważnymi dla pracodawcy, a nie klienta. Przykłady: np:
sprzedaż, negocjacje. Zamiast tego możemy wpisać, w jakiej dziadzinie
jesteśmy ekspertem np. ”storage”, „infrastruktura”, „analiza danych”.
W tej sekcji w profilach handlowców najważniejsze jest, aby pojawiły się
referencje do klientów. Referencje od współpracowników czy szefa również
mogą być pomocne, ale wtedy, kiedy pojawią się również referencje od
klientów.
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opis/informacje
handlowiec

szef sprzedaży

ambasador

1

zdanie przykuwające uwagę

1

zdanie przykuwające uwagę

2

specjalizacje np. branżowe

2

o zarządzaniu zespołem doradców / opis realizowanych zadań w firmie

3

wyzwania/problemy klientów

3

wyzwania/problemy klientów

4

rozwiązanie problemów ofertą firmy
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rozwiązanie problemów ofertą firmy
zachęcenie do kontaktu w przypadku zainteresowania tematyką
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5

dane kontaktowe

5

dane kontaktowe

Ustawienia końcowe - profil w innym języku

Słowa, których należy unikać
dostosowane
do potrzeb
najwyższej
jakości
optymalizujemy

Można utworzyć dowolną liczbę dodatkowych profili językowych z dostępnych opcji.
Wybór języka profilu zależy od języka, w jakim komunikuje się grupa docelowa.
Jeśli sprzedajemy wyłącznie na terenie Polski warto mieć profil w języku polskim.

szyte
na miarę
bezkompromisowa
jakość

optymalne
rozwiązania

Domyślnie użytkownicy zobaczą profil w języku odpowiadającym językowi,
w którym korzystają z LinkedIn.

"naj"

unikatowe
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Zmiany w nagłówku, opisie i doświadczeniu trzeba przetłumaczyć ręcznie.
Profil nie tłumaczy sekcji automatycznie.
Sekcje "umiejętności" oraz "rekomendacje" dodane lub zaktualizowane w profilu języka
podstawowego będą identyczne w profilu w drugim języku.

