
kontakty pomocne w networkingu, 
np. dostawcy, znajomi

grupy pokrewne

potencjalni klienci
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Główne założenia budowania sieci kontaktów na LinkedIn

Budowanie sieci kontaktów na LinkedIn
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LinkedIn, jak każda sieć społecznościowa, działa na zasadach kuli śnieżnej. Oznacza to, że
im więcej osób zareaguje na publikowane treści w postaci „lajków” i komentarzy, tym więcej
osób zobaczy na swoich tablicach daną treść. Cała społeczność LinkedIn składa się z trzech
rodzajów grup:
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Kontakty naszych kontaktów
Kontakty, które w swoich sieciach mają
naszego „znajomego”. 

Osoby połączone z 2 kręgiem kontaktów
Osoby, które są połączone z naszymi
kontaktami 2 stopnia. 

Nasze kontakty
Oznacza to osoby, które zaakceptowały
nasze zaproszenie do sieci kontaktów lub to
my zaakceptowaliśmy zaproszenie wysłane
przez kogoś i jesteśmy z tą osobą połączeni. 
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w pierwszym kroku zapraszamy wszystkich 
swoich obecnych klientów

Kogo zapraszamy do sieci kontaktów?

kontakty spoza konkurencji, 
które sprzedają do tej samej 
grupy docelowej

grupa pokrewna



Wyszukiwarka podstawowa LinkedIn
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zawężanie lub rozszerzanie 
zakresu parametrów wyszukiwania 
zgodnie z operatorami logicznymi

wyszukiwanie boolean 

ANDa              b NOTa              bORa          b

a b a b a b

Manager AND IT Manager OR Director Manager NOT Project

(Manager OR Director) AND IT

a b

c

ORa           b AND         c(             )

a b

c

(                )ANDa               b NOT c
(Manager AND IT) NOT Recruiter

używanie cudzysłowu powoduje
złączenie dwóch wyrazów w jedną frazę

cudzysłów

WIELKIE LITERY
AND, OR, NOT

cudzysłów

nawiasy

NOT

AND

OR
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Kolejność działania
operatorów
przy rozbudowanych
konstrukcjach



zaproszenie do sieci
w wersji desktop

zaproszenie do sieci
w wersji mobile
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Jak zapraszać do sieci kontaktów?3

Budowanie sieci kontaktów na LinkedIn

Do zaproszenia zawsze dołączaj treść. 
Treść zaproszenia musi zapowiadać

jakąś wartość dla klienta.

content lub zapowiedź
wysłania contentu zapowiedź 

wartościnp. artykułu, e-booka, webinaru

brak sprzedażowych
propozycji4
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wskazanie, że na codzień współpracujemy z takimi stanowiskami w projektach

wskazanie branży, jeśli jako handlowcy czy eksperci mamy specjalizację 

powitanie

podpis

zapowiedź dzielenia się materiałami i treściami w zależności od specjalizacji

Konstrukcja zaproszenia "na zimno"
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1 2 3

1 2 3

1 2 3 1 2 31 2 3

limit kontaktów
na LinkedIn to 30 000
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regularnie zapraszaj grupę docelową,
zgodną z profilem idealnego klienta

Prezes

IT Manager Security
Manager

Kierownik
Administracji

Kierownik
zakupów

Dyrektor IT Dyrektor
Finansowy

wspólne wydarzenia

odwiedziny profilu

publikujący treścireakcja na naszą publikację

wspólne komentarze

wspólne grupy na LinkedIn

Zaproszenie do sieci może być wysłane w wyniki reakcji na naszą
publikację, jeśli ktoś zareaguje lub zostawi komentarz

poleć pogratuluj wspieraj super wnikliwe interesujące

Użytkownicy publikujący treści są bardziej otwarci na rozbudowę sieci
kontaktów. W dużej części przypadków traktują LinkedIn jako naturalne
środowisko networkingowe. Treść takiego zaproszenia może
nawiązywać do tej publikacji.

Wspólne komentowanie publikacji innych użytkowników
ociepla wizerunek i ułatwia pierwszy kontakt

Odwiedziny profilu to ślad zainteresowania naszym profilem. 
Warto zapraszać osoby zgodne z profilem klienta. 

Zaproszenia do sieci członków grup warto wysyłać jako efekt dyskusji
w grupie. Sam fakt, że należysz do tej samej grupy, nie jest

wystarczającym powodem zaproszenia 
(choć stosowany jest często w społeczności LinkedIn).

W takiej sytuacji lepiej zaprosić z treścią ogólną, 
zapowiadającą dzielenie się materiałami

Warto śledzić wydarzenia branżowe online, które skupiają uwagę naszych
potencjalnych klientów, i w nich uczestniczyć. Jest to skuteczny
otwieracz rozmowy na LinkedIn i pretekst do wysłania zaproszenia do
sieci kontaktów. 



SIEĆ
KONTAKTÓW
(max 500+)

Czytanie informacji z profilu na LinkedIn

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

NA PLATFORMIE SHAREBEE.

5
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KONTO PREMIUM 
może oznaczać
linkedin jest
ważnym kanałem
komunikacji

MIASTO

USTAWIONE
ZDJĘCIE W

TLE
JEST

NIEAKTYWNY
ONLINE

OBECNA
FIRMAUKOŃCZONA 

UCZELNIA

Informacje zawarte wewnątrz profilu 1 2

INFORMACJE 
KONTAKTOWE

WSPÓLNE
KONTAKTY

WSPÓLNE
GRUPY

ZMIANA
MIEJSCA
PRACY

OPIS 
informacje na temat zakresu obowiązków,

obszarów odpowiedzialności

AKTYWNOŚCI
omówione na kolejnej stronie

DOŚWIADCZENIE
informacje na temat zakresu obowiązków,

obszarów odpowiedzialności, historia

WYKSZTAŁCENIE + LICENCJE I CERTYFIKATY
informacje o ukończonych kursach z obszaru IT mogą
być dobrym punktem zaczepienia w rozmowie.

UMIEJĘNOŚCI I POTWIERDZENIA
Hasła w tej sekcji mogą wskazywać na

specjalizacje właściciela profilu.
Specjalizacje mogę być również 

informacją dla handlowców. 

REFERENCJE
Hasła w tej sekcji mogą wskazywać na specjalizacje
właściciela profilu. Specjalizacje mogę być również 
informacją dla handlowców. 

OBSERWOWANE PROFILE FIRMOWE
Profile, które obserwuje właściciel profilu.

Możemy rozpocząć obserwowanie tych
profili, aby móc zostawiać komentarze

pod publikacjami, 
które obserwuje nasz potencjalny klient. 

1 2 3

GRUPY, DO KTÓRYCH
NALEŻY WŁAŚCICIEL PROFILU

Warto dołączyć do grup, w których są obecni
klienci.  W grupach są dyskusje, które mogą 

 być dla handlowców źródłem informacji. Grupy
na LinkedIn są coraz częściej wykorzystywane

przez polskich decydentów IT. 

1 2 3 1 2 3

ROFILE UCZELNI
Warto dodać do obserwowanych, być

może będą się pojawiały publikacje, które
będą komentowane przez klienta i będą

miejscem również do pozostawienia
komentarza przez handlowca. 

JEST
AKTYWNY

ONLINE



Czytanie informacji z profilu LinkedIn
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Aktywności na profilu 1 2

WSZYSTKIE AKTYWNOŚCI
Miejsce pokazuje wszystkie

pozostawione reakcje 
i komentarze pod publikacjami innych

użytkowników
oraz opublikowane treści. Dla

handlowców to informacja, jakie
publikacje polecał potencjalny klient, co
go interesuje. A komentarze mogą być

podstawą do wniosków, jaką
komunikację lubi potencjalny klient np.

bardziej lub mniej formalną. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

WSZYSTKIE AKTYWNOŚCI
Miejsce pokazuje opublikowane artykuły

w blogosferze LinkedIn. Jeśli
potencjalny klient opublikował własny

artykuł handlowcy mogą odnieść się do
niego w wielu sytuacjach

sprzedażowych. 

PUBLIKACJE
Wszystkie publikacje z profilu

właściciela. Może być to podstawą do
wniosków, jakie tematy są interesujące

dla potencjalnego klienta oraz z jaką
częstotliwością publikuje. 

DOKUMENTY
Miejsce pokazuje opublikowane

dokumenty przez właściciela profilu. 
Rzadko wykorzystywane jeszcze dziś

w Polsce. 



Zarządzanie budową sieci kontaktów
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wzrost liczby osób w sieci
kontaktów
to jeden ze wskaźników,
którymi możesz mierzyć
procesy social sellingowe Social selling index - wskaźnik LinkedIn

liczba publikacji

SSI

wzrost liczby osób w sieci kontaktów liczba referencji na profilu LinkedIn od klientów

liczba wysłanych wiadomości prywatnych

jeśli udział pozyskiwania
klientów jest wysoki, 
na początek nawet
kilkanaście/kilkadziesiąt
dziennie

Ile osób zapraszać do sieci?

tygodniowo
np. 50-70 nowych

kontaktów

dziennie
np. 10-15 nowych

kontaktów

lub

narzędzia automatyzujące
do LinkedIn są zabronione

i niezgodne z regulaminem LinkedIn

podgląd sieci kontaktów osoby, którą chcemy zaprosić

Excel i raportowanie, co może być uciążliwe

podział na branże albo lokalizacje

Co, jeśli zespół handlowców
ma więcej niż jednego handlowca?

warto skorzystać z narzędzi ułatwiających
korzystanie z tych samym wiadomości. 

np. wtyczka do Chrome - Auto Text expander


