8 strategii nowoczesnej sprzedaży
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Angażuj się w tworzenie webinarów i współprowadź je
tematyka i persona

cel webinaru
prowadzenie
webinaru

wystąpienie
publiczne online

budowanie
marki osobistej

markę buduje sama obecność na webinarze,
ale również promocja, np. na LinkedIn

generowanie nowych leadów?
podgrzewanie leadów obecnie
zakwalifikowanych przez sprzedaż?
wsparcie w końcowych etapach procesów
sprzedaży, np. finalizowanie?

prowadzący

Kolejne kroki - CTA

generowanie nowych leadów?
podgrzewanie leadów obecnie
zakwalifikowanych przez sprzedaż?
wsparcie w końcowych etapach procesów
sprzedaży, np. finalizowanie?

Promocja webinaru

jakie kolejne kroki możemy zaplanować z
uczestnikami webinaru?
Np. rozmowa/konsultacja z handlowcem,
zaproszenie na LinkedIn, e-book do pobrania,
subskrypcja bloga, zaproszenie na kolejny webinar

Nagranie webinaru

marketing

sprzedaż

nagranie webinaru jest narzędziem wspierającym dla handlowca
i jego marki osobistej. Materiał można umieścić i wykorzystywać na stałe.

wiadomości prywatne
na LinkedIn

kampanie e-mailowe

blog firmowy

e-mail w treści
+ baner w stopce

reklamy w social media

profil na LinkedIn

stopka e-mail

rozmowa telefoniczna

publikowanie postów
na tablicy, w grupach

reklamy w Google

69%

75%

33%

50%

2-4 tygodnie
przed

dzień
poprzedzający
webinar

dzień
webinaru

dzień webinaru

post 1
25%

post 2

post 3

16%
7%

0%

jakie pytania od jakich klientów
padają najczęściej?
Kto zadaje te pytania? Jaka rola w organizacji?
Jakie ma ta rola wyzwania/problemy, na które
może odpowiedzieć treść webinaru?

4 tygodnie

8%

3 tygodnie
2 tygodnie
przed webinarem

webinar jako narzędzie
marki osobistej

1 tydzień
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webinar jako narzędzie
do procesu sprzedaży
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Angażuj się w tworzenie e-booków i bądź ich twarzą
Współtworzenie ebooka przez marketing i sprzedaż

Autorstwo
e-booka

budowanie
marki osobistej

współtworzenie e-booków to kolejny silny
element budowania marki eksperta online

przykład tematu e-booka
1. Wyzwania Dyrektorów IT w obszarze X, Y, Z
2. Jak uniknąć problemów w X, Y, Z?
3. Najlepsze praktyki <wdrożeń, w projektach, ...> X, Y, Z
4. Najczęściej zadawane pytania w obszarze X, Y, Z

1

Wspólnie - temat e-booka i zakres

2

Wspólnie - punkty i zagadnienia e-booka

3

Marketing - przygotowuje koncepcję i pytania, na które mają odpowiedzieć handlowcy

4

Marketing - opisuje rozdziały uwzględniając wypowiedzi handlowców i ekspertów

5
6

Marketing - opracowuje szatę graficzną i umieszczenie linków do innych
zasobów contentowych
Marketing - umieszcza zdjęcia autorów (handlowców i eskpertów) z danymi
kontaktowymi i linkami do profilu LinkedIn

7

Sprzedaż akceptuje

8

Marketing - Przygotowuje landing page i ostateczny materiał

Wykorzystanie ebooka

sprzedaż

marketing
strona www i blog
kampanie e-mail
kampanie płatne w social media
posty na profilu firmowym

MODUŁ PŁATNY - WARTOŚĆ 6-10K (WIELKOŚĆ
PARTNERA) LUB MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA PUNKTÓW
NA PLATFORMIE SHAREBEE.

publikowanie
na LinkedIn
otwieracz do rozmów
z klientami
wsparcie na każdym etapie
procesu sprzedaży
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LinkedIn w pierwszym kroku oraz jako wsparcie innych procesów
3.1. Wykorzystuj LinkedIn w pierwszym
etapie procesu sprzedaży

3.2. Wykorzystuj LinkedIn
jako wsparcie innych procesów

Klient zgłasza się do handlowca - Social Selling Inbound
Na początku drogi zdarza się to stosunkowo rzadko,
prawdopodobieństwo zwiększa:

Start kanałem telefonicznym
przygotowanie
do rozmowy

rozmowa
telefoniczna

zaproszenie
do sieci kontaktów

uzupełniony profil na LinkedIn (słowa kluczowe)
publikowanie
treści

dbanie o widoczność - publikowanie i komentowanie
budowanie sieci o grupę docelową

komentowanie

Start kanałem e-mail
budowanie marki handlowca
link do profilu w stopce e-mail
lub zapowiedź zaproszenia

zaproszenie
do sieci kontaktów

Handlowiec zgłasza się do klienta - Social Selling Outbound

zaproszenie
na LinkedIn

czas potrzebny na zobaczenie
publikacji/dyskusji

publikowanie
treści

komentowanie

kolejny krok np.
propozycja rozmowy
telefonicznej lub video

wiadomość
prywatna

publikowanie
treści

publikowanie
treści

odpowiedź
klienta

budowanie marki handlowca

Spotkania

budowanie zaufania

komentowanie

zaproszenie do sieci kontaktów
przed spotkaniem

spotkanie

budowanie marki handlowca

publikowanie
treści
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komentowanie

publikowanie
treści
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Wykorzystuj content w różnych punktach styku z klientem
i na różnych etapach procesu sprzedaży
4.1.Wykorzystuj content jako silnik do rozmów z
klientem we wszystkich kanałach
content
w e-mailu

4.2. Wykorzystuj video w prospectingu
i procesie sprzedaży
Możliwośći wykorzystania nagrania video

rozmowa
telefoniczna

video w miejsce wiadomości e-mail
lub wiadomości prywatnej na LinkedIn
omówienia prezentacji czy oferty
przygotowanie odpowiedzi na zadane pytania klienta

artykuł lub webinar
content
w wiadomości LinkedIn

rozmowa
telefoniczna

4.3.Wykorzystuj LinkedIn oraz content
na każdym etapie procesu sprzedażyi dosprzedaży

4.4. Łącz kanały i narzędzia w procesie sprzedaży
Przykład
TELEFONY

LEAD GENERATION
+ PROSPECTING

PUBLIKOWANIE ARTYKUŁÓW

SZANSE
SPRZEDAŻOWE
UMOWY

TELEFONY
(VIDEO) SPOTKANIA

PUBLIKOWANIE POSTÓW

CONTENT
ARTYKUŁ

PUBLIKACJA

E-MAILE

PUBLIKOWANIE TREŚCI BRANŻOWYCH
UDZIAŁ W DYSKUSJACH

VIDEOSPOTKANIA

AKTYWNE DZIAŁANIA

LEAD NURTURING

DOBRY PROFIL

E-MAILE

HUNTING

BUDOWANIE MARKI NA LINKEDIN

WIADOMOŚCI NA LINKEDIN

FARMING

4

REALIZACJA
DOSPRZEDAŻ
UTRZYMANIE
ADWOKACI MARKI
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WIADOMOŚĆ
PRYWATNA
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Traktuj LinkedIn jak bazę klientów budowaną różnymi kanałami

5.1. Patrz na sieć kontaktów na LinkedIn
jako na górę lejka

5.2. Aktywnie zapraszaj do sieci kontaktów
grupę docelową

cel
BUDOWANIE SIECI KONTAKTÓW SKŁADAJĄCEJ
SIĘ Z MAKSYMALNIE DUŻEJ LICZBY
KONTAKTÓW ZGODNYCH Z GRUPĄ DOCELOWĄ

leady/kontakt
dostarczane samodzielnie
przez handlowca

leady/kontakt
dostarczane
przez marketing

wyszukiwanie
osób zgodnych
z profilem klienta

1

obserwowanie

2

3

czytanie
informacji na profilu

LEAD GENERATION
+ PROSPECTING

czas na budowanie
relacji

4
zaproszenie
do sieci kontaktów

5

6
wiadomość
prywatna

5.3. Podejmuj leady marketingowe
i włączaj je do LinkedIn

LEAD NURTURING
SZANSE
SPRZEDAŻOWE

cel
BUDOWANIE BAZY KONTAKTÓW NA LINKEDIN Z POTENCJALNYMI
KLIENTAMI NIEGOTOWYMI DO ZAKUPU, ALE SPEŁNIAJĄCYMI
PARAMETRY PROFILU KLIENTA PO TO, ABY WPŁYWAĆ NA NICH NA ETAPIE DOJRZEWANIA

UMOWY

pobrania e-booków
REALIZACJA

uczestnictwo w webinarze

DOSPRZEDAŻ
UTRZYMANIE

rozpoczęcie obserwowania profilu firmowego na LinkedIn

ADWOKACI MARKI

zapis na newsletter
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Traktuj LinkedIn jak bazę klientów budowaną różnymi kanałami

5.4. Podejmuj leady telemarketingowe
i włączaj je do LinkedIn

cel
BUDOWANIE BAZY KONTAKTÓW NA LINKEDIN Z POTENCJALNYMI KLIENTAMI
NIEGOTOWYMI DO ZAKUPU W WYNIKU AKCJI TELEMARKETINGOWEJ, ABY WYSYCIĆ
POTENCJAŁ KAŻDEGO KONTAKTUZ POTENCJAŁEM NA ZAKUP
I WPŁYWAĆ NA TE KONTAKTY Z WYKORZYSTANIEM LINKEDINA

5.5. Buduj relacje z leadami niegotowymi
na LinkedIn - lead nurturing

cel
BUDOWANIE RELACJI ZA POMOCĄ DOSTĘPNYCH METOD
LINKEDINOWYCH W FAZIE,W KTÓREJ KLIENT NIE JEST JESZCZE
GOTOWY DO ZAKUPU, ALE WIEMY, ŻE BĘDZIE W PRZYSZŁOŚCI

angażowanie się w publikacje innych użytkowników

ważne jest uzgodnenie z firmą telemarketignową
parametry akceptacji leada wg definicji SQL panującej
w firmie oraz podzielenie grup leadów na kilka pod kątem
ciepłoty i dopasowanie działania po podjęciu leadów

wspólne komentowanie
wysłanie ciekawej treści
gratulacje z okazji rocznic pracy

SQL
zimny

SQL
ciepły

SQL
ciepły

potencjał
produktowy

potencjał
produktowy

potencjał
produktowy

potencjał czasowy
powyżej 12 miesięcy

LEAD GENERATION
+ PROSPECTING
LEAD NURTURING

potencjał czasowy
między 6 a 12 miesięcy

potencjał czasowy
poniżej 6 miesięcy

SZANSE
SPRZEDAŻOWE
UMOWY

zaproszenie
do sieci kontaktów

rozmowa
telefoniczna

budowanie relacji
na LinkedIn

budowanie relacji
na LinkedIn

REALIZACJA
DOSPRZEDAŻ
UTRZYMANIE
ADWOKACI MARKI
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budowanie relacji
na LinkedIn
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Skorzystaj z ciepłych metod docierania do klientów za pomocą LinkedIn

6.1. Sprawdź potencjał Twojej
obecnej sieci kontaktów na LinkedIn

6.2. Docieraj do kontaktów
Twoich dobrych klientów

cel
SPRAWDZENIE, CZY W NASZEJ OBECNEJ SIECI
KONTAKTÓW SĄ JUŻ OSOBY
ZGODNE Z PROFILEM KLIENTA I PERSONY

cel
WYKORZYSTANIE DOBRYCH RELACJI
Z KLIENTAMI W CELU POLECENIA HANDLOWCA ICH
"KOLEGOM" PO FACHU

wyszukiwanie
osób z 1. kręgu zgodnych z profilem klienta

1

którzy klienci referencyjni są obecni na LinkedIn
i w naszej sieci kontaktów?

2
wiadomość
prywatna

ile osób zgodnych z profilem idealnego klienta
mają w swoich sieciach te osoby?

6.3. Sprawdź potencjał Twojej
obecnej sieci kontaktów na LinkedIn

uzgodnienie z klientem możliwości przedstawienia

cel
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU DOTARCIA
DO GRUPY DOECLOWEJ POPRZEZ
KONTAKTY LIDERÓW W ORGANIZACJI

profil LinkedIn jako wiarygodna wizytówka eksperta, a nie CV

dobrze wyposażony profil Handlowca
dobrze wyposażony profil Lidera

z gotową listą kontaktów handlowiec udaje się do Liderów
rolą handlowca jest przygotować treść wiadomości
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klient nas przedstawia
w wiadomości prywatnej
tworząc grupę messengerową
na LinkedIn

powołujemy się na
referencyjnego klienta
w kontakcie do nowego
potencjalnego klienta
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Czytaj sygnały cyfrowe w różnych miejscach online

7.1. Dołącz do grup na LinkedInie i Facebooku,
skupiających Twoich klientów

7.2. Bierz udział w webinarach i wydarzeniach
online skupiających grupę docelową

Zazwyczaj handlowcy nie chcą wykorzystywać swoich
prywatnych profili na Facebook w programach social selling.
To, z czego mogą skorzystać i może przynieść realną wartość
to obecność w grupach na Facebook i na LinkedIn, do których
należą ich potencjalni i obecni klienci. Dyskusje w grupie mogą
być pierwszym krokiem procesu, który zaaranżuje handlowiec.

Grupa
na Facebooku

wiadomość
prywatna na LinkedIn

zaproszenie
na LinkedIn

rozmowa
telefoniczna

Obecność
na webinarze

Grupy na LinkedIn funkcjonują dziś dużo
gorzej niż grupy na Facebook.
Członkowie nie są tak aktywni. LinkedIn planuje to zmienić,
dlatego w przyszłości warto przyjrzeć się również temu,
do których grup na LinkedIn należą nasi obecni
i potencjalni klienci i dołączyć do tych grup.
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zaproszenie
na LinkedIn

kolejne kroki w procesie
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Czytaj sygnały cyfrowe w różnych miejscach online

7.3. Obserwuj profile firmowe na LinkedIn
Obserwowanie profili firmowych klientów jest cennym źródłem
informacji o firmie. Dzięki takim informacjom handlowiec jest w
stanie monitorować na bieżąco wydarzenia ważne z punktu
widzenia firmy.
Publikacje z profilu firmowego często posiadają oznaczenia osób,
które mogą być wartościowe z punktu widzenia handlowca.

7.4. Obserwuj hasztagi na LinkedIn

hasztagi klientów
hasztagi swojej firmy i produktów Dell
słowa kluczowe

7.6. Wyszukuj publikację na LinkedIn
po słowie w treści

Google Alerts
7.5. Wyszukuj publikację na LinkedIn
po słowie w treści
Możliwość wyszukiwania publikacji w tablicy LinkedIn
w podstawowej wersji po hasłach w nich zawartych.

darmowe narzędzie do monitorowania sieci
pod kątem wzmianek opartych
o konkretnie zapisane słowa

monitorowanie po nazwach klientów
słowa kluczowe, które chcemy monitorować
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Korzystaj z nowoczesnych narzędzi
Feedly

Vidyard

zbieranie treści z różnych miejsc w sieci i priorytetyzowanie ich

nagrywanie videocontentu

Google Keep lub Pocket

Canva

notatki, inspiracje, pomysły na content

samodzielne tworzenie grafik

narzędzia wspierające
tworzenie nowoczesnych treści

PIWAA

CRYSTAL

porządkowanie i zarządzanie skrzynką
wiadomości prywatnych na LinkedIn

osobowość cyfrowa użytkowników LinkedIn i sieci

SalesQL lub Hunter
generowanie adresów e-mail

Calendly
udostępnienie publicznie swojego kalendarza

narzędzie wspierające
nowoczesne procesy
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