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Główne założenia strategii content marketing
w działaniach social selling

Strategia content marketing w social sellingu
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treści, które wspierają klienta
na jego ścieżce zakupowej,

pomagają podejmować decyzje,
odpowiadają na pytania grupy 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

jaki problem?

1 2 3

kto to zrobi
najlepiej?

jakie jest rozwiązanie
problemu?

Etapy procesu zakupowego klienta B2B



Handlowcy jako źródło wiedzy w ramach przygotowania
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Strategia content marketing w social sellingu

handlowcy są najbliżej klientów
najlepiej znają ich bolączki i wyzwania
wiedzą, jakie pytania najczęściej otrzymują od
klientów

W przygotowaniach do strategii content marketingowej
warto uwzględnić perspektywę handlowców:

To powoduje, że stanowią jedno z najcenniejszych
źródeł wiedzy o kliencie i jego potrzebach
contentowych. 

publikowanie treści 
z zaangażowaniem na LinkedIn

dostarczanie na czas
wsadów merytorycznych

Zaangażowanie handlowców jak najwcześniej ułatwia

Klienci jako źródło wiedzy w ramach przygotowania3

Przygotowując strategię w wielu przypadkach firmy
bazują na wyobrażeniach co do preferencji klientów.
Komunikaty i założenia projektowane są w oparciu 
o wyobraźnię. Tymczasem najskuteczniejszą metodą
zdiagnozowania wymagań klienta, zarówno co do
oferty, procesu, jak i treści, jest uzyskanie
odpowiednich informacji bezpośrednio od klientów,
czyli wykonanie badania klientów.

Ważne, aby takie badanie przeprowadzić wśród
klientów zgodnych z profilem, którzy zdecydowali się
na zakup w naszej firmie w niedalekim czasie np. w
ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale również takich,
którzy zdecydowali się dokonać zakupu u
konkurencji.  W rozmowach drugiego typu pojawia
się najwięcej "mięsa" potrzebnego do strategii. 

WYZWALACZE
ZAKUPOWE

PROCES 
ZAKUPOWY

KOMITET 
ZAKUPOWY

KRYTERIA
DECYZYJNE

OCZEKIWANIA
WOBEC 

DOSTAWCY

1 2 3 4 5

Jakich informacji szukamy w badaniu?

5 wygranych
na początek

5 przegranych
na początek
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Strategia treści4

. 

Zagregowanie danych z badania klientów oraz od
handlowców oraz obecnych treści w firmie

główny cel strategii content marketing
jest budowanie wizerunku eksperta firmy 

cel

Strategia content marketing w social sellingu

budowanie wizerunku firmy
jako eksperta

budowanie wizerunku
pracowników jako

ekspertów

1

2

3

4

5

Zdefiniowanie słów kluczowych 
(po jakich szukają klienci w Internecie)

Zdefiniowanie formatów treści

Spisanie celów i wyzwań person zakupowych

Zdefiniowanie częstotliwości publikacji

treści publikowane
bezpośrednio na portalu LinkedIn

treści zewnętrzne

treści wewnętrzne
e-booki, artykuły na bloga, webinary, podcasty, checklisty, 
case study, video na youtube

artykuły, raporty, zestawienia na portalach branżowych

artykuły LinkedIn, posty, video natywne (krótkie)

Formaty treści

wykorzystanie tej samej treści
do publikowania w różnych formatach

recykling treści

webinar artykuł lub e-book
artykuł

post nr 1

post nr 2

artykuł nr 1

artykuł nr 3
e-book

artykuł nr 2



Profil firmowy na LinkedIn jako wsparcie social sellingu
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Ogólne cele i role wykorzystania profilu firmowego na LinkedIn

Budowanie liczby obserwujących
profil firmowy

Strategia content marketing w social sellingu

wiarygodność online

budowanie społeczności wokół marki

budowanie wizerunku firmy jako eksperta 

Założenia wykorzystania profilu firmowego w social selling

profil firmowy jako kanał dystrybucji dla treści -
content wartościowy dla naszych klientów

dążenie do proporcji 20% treści produktowe, 
80% treści wspierające klientów

pokazywanie treści pracowników

kampanie płatne

zaproszenie do obserwowania

działania organiczne, tj. postowanie

Zwiększanie zasięgów
artykułów handlowców

docenienie
aktywności social selling

wzmocnienie
wizerunku ekspertów

Reklamy na LinkedIn

kampania targetowana
do firm spójnych

z profilem idealnego klienta

kampania targetowana
do konkretnych nazw klientów
lub do konkretnych kontaktów

Kampanie lead generation na LinkedIn

1 2 3

reklamy
targetowane do
grupy docelowej

lead generation
formularz
z danymi

organiczny
post na profilu

firmowym

Przykład procesu wykorzystania profilu firmowego

Kampanie, dla których silnikiem jest content, a celem
np. zapis na webinar, pobranie e-booka

lead gen


