
klientów B2B content stanowi
wsparcie w podejmowaniu 
decyzji zakupowych
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budowanie relacji
zaplanowanie kolejnych kroków 
w procesie, LinkedIn na równi
z e-mailem czy telefonem

rozbudowa sieci o grupę docelową.
Zapraszanie do sieci wszystkich
mających wpływ na decyzje zakupowe,
obecnych na LinkedIn. 

budowanie sieci kontaktówbudowanie marki doradcy

włączenie LinkedIn 
do procesu sprzedaży

angażowanie się w publikowane
treści klientów, gratulacje z okazji
rocznic pracy, awansu, kontakt w

 wiadomościach prywatnych

publikowanie treści
wartościowych dla klientów,

wspierających ich w
decyzjach zakupowych

klientów szuka zaufanych 
doradców, a nie sprzedawców

kontaktów pomiędzy
dostawcami, a klientami
przeniesie się do online do 2025

65%

80%
GARTNER, 2020

78%
SALESFORCE, 2018

DEMAND GEN REPORT, 2018

dla

wykorzystanie profili osobistych 
na LinkedIn głównie 
przez działy sprzedaży 
i ekspertów wewnętrznych 
do budowania relacji z klientami

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

NA PLATFORMIE SHAREBEE.

Jak social selling wspiera działy handlowe?

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. 

Rola szefa sprzedaży we włączaniu social sellingu

Czym jest social selling?

1

2

68%
klientów B2B

preferuje samodzielny
research online

FORRESTER, 2017

60%
klientów B2B

nie chce kontaktu
z handlowcem

Klienci szukają doradców, 
a treści wpływają na decyzje
zakupowe. Wykorzystanie
kanałów cyfrowych przez
klientów zostało spotęgowane
przez Covid-19. 

zaufaniewizerunek
doradcy

obecność
na LinkedIn

LinkedIn otwiera przed handlowcami
możliwość budowania wizerunku 
doradcy oraz stanowi kanał budowania
relacji z klientami w sytuacji 
ograniczonych spotkań na żywo.
Dlatego działania social selling
wspierają handlowców 
w pozyskiwaniu i utrzymaniu klientów 
oraz w obronie marży. 

social selling

budowanie marki online

tradycyjny proces sprzedaży

nowoczesny proces sprzedaży

FORRESTER, 2017

wymienia/wspiera pierwsze etapy procesu,
który tak czy inaczej ma doprowadzić do
kolejnego kroku w procesie sprzedaży
wzbogaca proces sprzedażowy handlowca 

Social selling nie zastępuje całego procesu
sprzedażowego w B2B, a:

1.

2.
       na wszystkich jego etapach

Zwiększanie kanałów dotarcia i źródeł, z których
handlowcy czerpią kontakty w procesie prospectingu.
Włączenie etapu "pielęgnowania" klientów do
momentu ich gotowości do rozmów (publikowanie na
LinkedIn, podsyłanie treści).
Włączenie elementu budowania marki handlowca na
każdym etapie procesu.

Różnice pomiędzy standardowym procesem sprzedaży, 
a nowoczesnym, uwzględniającym LinkedIn:

1.

2.

3.

27%

research online

6%

spotkania z dostawcą

 GARTNER, 2019

czas w procesie zakupowym
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Kompetencje nowoczesnej sprzedaży B2B

Rola szefa sprzedaży we włączaniu social sellingu
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podejście klientocentryczne

kompetencje cyfrowe

podejście doradcze

empatia

wykorzystanie tworzenie treści współpraca z marketingiem

Handlowiec nie sprzedaje produktów, a doradza w wykorzystaniu
najlepszego dla klienta rozwiązania. Bazuje na swojej wiedzy eksperckiej
oraz analizie szerszego kontekstu biznesu klienta. Umie zakwestionować

status quo klienta budując partnerskie relacje.

Handlowiec rozumie, że za każdym procesem zakupowym stoją ludzie.
Potrafi wczuć się w ich rolę, rozumie, 

co może być irytujące w zachowaniach handlowców.
Umie przeciwdziałać irytacji klienta.

Dążenie do wykorzystania treści w procesie sprzedaży. Do poszukiwania
ciekawych treści w sieci, dystrybuowania treści firmowych oraz tworzenia

treści typu artykuły, posty, udział w dyskusjach na LinkedIn.

Handlowiec jest w stanie dopasować swój proces sprzedaży
do procesu zakupowego klienta. Rozumie wyzwania klientów w obszarze, 
w którym sprzedaje i swoją ofertę przedstawia w kontekście rozwiązania
problemów klientów.

Dążenie do korzystania z cyfrowych kanałów kontaktu z klientem, 
czytanie sygnałów w sieci i social media, dostosowanie komunikacji. 
Nawyk pracy z LinkedIn.

Dążenie do współpracy z działem marketingu. 
Otwartość na pomysły marketingu, Współuczestnictwo w tworzeniu treści. 
Przekazywanie informacji od klientów do działu marketingu.

IT Manager Kierownik
Administracji

Dyrektor IT
Dyrektor IT

Kierownik
Administracji

Przygotowanie do social selling

analiza 
przegranych

analiza 
wygranych

Jakie parametry ma idealny klient dla firmy? Jakie role w organizacji mają wpływ na decyzje? Jakie te osoby mają problemy, wyzwania i cele te osoby?

wyzwania

Pierwszy krok to zdefiniowanie profilu idealnego klienta.
Czyli ustalenie parametrów klientów, którzy dla firmy są
najlepszym wyborem. Równie ważne jest zdefiniowanie
takich klientów, którzy stanowią zagrożenie dla
efektywności procesu sprzedaży tj. projekty, w których
konwersja sprzedaży jest niska, a obsługa procesu
sprzedaży czasochłonna i kosztowna. 

Kolejnym krokiem jest oznaczenie komitetu zakupowego
po stronie klienta, czyli zdefiniowanie osób, od których
powinniśmy zacząć działania prospectingowe zważając 
na rolę, jaką pełnią w procesie decyzyjnym. Kogo powinniśmy
uwzględniać przy działaniach sprzedażowych. Ważne jest
określenie, czy dana osoba może być inicjatorem procesu
zakupowego czy też będzie hamulcowym.

oferta, jako odpowiedź 
na wyzwania

LICZBA
PRACOWNIKÓW

OBRÓT
ROCZNY

INNE
PARAMETRYBRANŻE LOKALIZACJE

BRANŻA NR 1

BRANŻA NR 2

BRANŻA NR 3

Prezes

Security
Manager

Kierownik
zakupów

Dyrektor
Finansowy

Prezes

cele w organizacji

Odpowiedzi na te pytania najlepiej przygotować
wspólnie z działem marketingu i sprzedaży.  

Ważne nie jest to, co sprzedajemy, a to, jak klienci mogą realizować
swoje cele, jak mogą rozwiązać swój problem czy wyzwanie.  
Dlatego kolejnym krokiem jest zdefiniowanie tego, co jest ważne
dla naszych klientów. Dla całych organizacji, ale również dla
poszczególnych osób w firmach.  A w kolejnym kroku odpowiedź
na pytanie: jak możemy swoją usługą lub produktem rozwiązać
zdefiniowane bolączki. 

Po opracowaniu odpowiedzi na powyższe pytania jesteśmy w stanie wyposażyć

opisy w profilach na LinkedIn

treści wiadomości na LinkedIn

treść rozmowy telefonicznej czy e-maila

założenia do publikowanych treściach
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Rodzaje kont na LinkedIn

Rola szefa sprzedaży we włączaniu social sellingu
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6 Jaka jest rola szefa sprzedaży?

omawianie na spotkaniach

obecność na LinkedIn, 
jako dobry przykład

wsparcie w motywacji

monitoring wskaźników

Włączanie social sellingu to proces. 
To nie masowa wysyłka wiadomości na LinkedIn.

Ważna jest świadomość, że w do budowania
zaufania potrzebny jest czas. Wsparcie szefa 
w utrzymaniu motywacji jest ogromnie ważne.

Szef sprzedaży musi rozumieć, jak działają
mechanizmy social selling, aby mógł włączyć
omawianie działań social sellingowych do spotkań
statusowych z zespołem lub/i do spotkań
indywidualnych. 

Monitoring wskaźników social sellingowych 
pozwala szefom opierać się o dane przy 

wyciąganiu wniosków i wdrażaniu rekomendacji.
Aktywny szef sprzedaży na LinkedIn to największy
motywator dla zespołu. Najczęściej aktywność
szefów sprzedaży opiera się na publikowaniu
treści. 

Szef sprzedaży ma bezpośredni 
wpływ na skuteczne wdrażanie
nowoczesnego sposobu pracy

do zespołu. Ważne, aby handlowcy
widzieli, że dla szefa to nie chwilowa
kampania, którą przetestuje zespół, 
a rozszerzanie dzisiejszych kanałów

kontaktu z klientem o nowy tak, 
by stał się równorzędnym kanałem 

do telefonu, czy e-maila. 

konto płatne
Business Premium

konto płatne
Sales Navigatorkonto bezpłatne

Sales Navigator
dodatkowe narzędzie LinkedIn
wyposażone w funkcje pomocne
sprzedaży m.in. w wyszukiwaniu 
i w budowaniu relacji z klientami

 $ 0 $ 47,99
miesięcznie

$ 64.99
miesięcznie

nie masz kontaktu z klientem

zaczynasz korzystać z LinkedIn

Twoim celem jest tylko publikowanie treści

konto bezpłatne

masz kontakt z klientem

konto płatne
Sales Navigator

chcesz wykorzystać
maksymalne możliwości

znasz już LinkedIna

konto płatne
Business Premium


