
ma az értékteremtésen
kell alapulnia
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Milyen előnyökkel jár a kapcsolatépítés LinkedInen?

Kapcsolatok építése LinkedInen

1

az ügyfelekkel
kiépített kapcsolatnak

támogatás a felületen kívüli értékesítők számára is

kapcsolatépítés a teljes vásárlói réteggel (jelen van
LinkedInen)

kapcsolatépítés az értékesítési és
ügyfélmegtartási folyamat minden szakaszában

a jég megtörése a kezdeti kapcsolatfelvételhez

A LinkedIn az
ügyféllel való kapcsolatépítés terepe lehet

Ma már korlátozott a közvetlen kapcsolat
az ügyfelekkel, és a LinkedIn válik olyan területté,
ahol az értékesítők és a szakértők online
kapcsolatokat építhetnek ki az ügyfelekkel. Mind a már
meglévő ügyfelekkel, mind az
újakkal

 
Amikor az értékesítők még találkozhatnak az ügyfelekkel
(azaz az ügyfélnél kevésbé szigorúak a járványügyi
korlátozások),
az értékesítők „kiterjeszthetik” a kapcsolattartást az online
világra, így teljeskörű offline + online
kapcsolattartást vezethetnek be.

A LinkedIn egy olyan hely, ahol a B2B ügyfelekkel
olyan módon építhetünk kapcsolatokat, amelyet
értékelnek

LinkedIn lehetőség arra, hogy tanácsadói
szerepben adjunk tartalmat az

ügyfeleknek

értéket nyújt
az ügyfeleknek

 

értéket nyújt
az ügyfeleknek

 

„emberi arc” az értékeken és az „emberi
megközelítésen”
alapuló kapcsolat

 
 



Milyen helyzetek segíthetnek a LinkedIn kapcsolatok
kialakításában?
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Gyakran előfordul, hogy egy munkahelyváltáskor
nagyobb a hajlandóság új projektek elindítására

vagy akár a beszállítók cseréjére, és ez az
értékesítők számára nagyszerű lehetőség lehet

a projektmegbeszélések megkezdésére
 

munkahelyi változás a
döntéshozó szerepében

Kapcsolatok építése LinkedInen

az elköteleződés a tartalmak mellett azt jelenti, hogy reagál rájuk,
például kedveli azt vagy hozzászólást fűz az ügyfél által feltett tartalomhoz

A LinkedIn értesítést küld a kapcsolatrendszerben esedékes születésnapokról. Az értékesítők és a
szakértők megkaphatják ezt az értesítést, majd boldog születésnapot kívánhatnak az ügyfélnek.

Az értékesítők számára ez jó lehetőség lehet arra, hogy felvegyék a kapcsolatot az ügyféllel.
Az értékesítők közvetlenül a LinkedInen vagy például telefonon is gratulálhatnak az ügyfeleknek, így a felületen kívül is építhetik
a kapcsolatokat.

elköteleződés más felhasználók tartalmai mellett

munkahelyi évforduló vagy előléptetés

munkahelyváltás
A LinkedInnek köszönhetően az értékesítők hozzáférnek információkhoz a munkahelyváltásokkal kapcsolatban, amelyek fontosak az
értékesítési folyamatok szempontjából. A munkahelyváltás gyakran azzal jár, hogy az ügyfelek nyitottabbak az új projektekre, így ez jó
alkalom lehet az értékesítőknek a projektekkel kapcsolatos beszélgetés megkezdésére

személyek megjelölése a tartalmakban

születésnapi jókívánságok

Ez nagyszerű lehetőség lehet az ügyféllel való kapcsolat kiépítéséhez. Ilyen lehet, amikor
például új projektről, új személyről vagy más, cégen belüli változásról van szó.

3 Tartalmak és kapcsolatok megosztása LinkedInen

a tartalomra reagáló személyek meghívása a
kapcsolatrendszerbe

a tartalom közzétételének gyakorisága

válaszadás a hozzászólásokra

indokoltan jelölje meg az embereket
Amikor tartalmat tesz közzé LinkedInen, nemcsak a

tartalom minőségére, hanem a
gyakoriságára is érdemes ügyelni: ne terhelje túl sok tartalommal a

kapcsolatrendszerét.
Jobb, ha legfeljebb napi 1 tartalmat oszt meg.

 
 

Csak olyan embert jelöljön meg, akiről tudja, hogy
nem zavarja a megjelölés. Ha ezt nem tartja szem előtt, és akarata
ellenére jelöl meg valakit, az a kapcsolat kárára mehet.

Érdemes minden egyes hozzászólásra reagálni. Ha csak néhány
olyan hozzászólásra válaszol,

amely tetszik, akkor kevésbé valószínű, hogy a
többi ember továbbra is aktívan kommentel a tartalmakra,

különösen akkor, ha hozzászólásukat válasz nélkül hagyta.
 
 

Ha valaki reagál a megosztott tartalomra,
például kedveléssel vagy hozzászólással, akkor érdemes
meghívni ezt a személyt a
saját hálózatunkba. Ennek köszönhetően kapcsolatot tudunk
kialakítani velük
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Privát üzenetek LinkedInen4

. 

reagálnak egy személy megosztott tartalomára, vagy reagálnak az
adott személy hozzászólására.
Ha úgy dönt, hogy üzenetet küld, annak lényeges tartalmat kell kínálni,
amely személyre szabott és értékes a címzett számára.

Ha az üzenet nem felel meg a fenti kritériumoknak, vagy
nincs válaszreakció, akkor az értékesítők
egyéb LinkedIn folyamatokból származó további üzenetei csak ronthatnak
a helyzeten, mert
gyakran idegesítik az ügyfeleket.

A LinkedIn „emlékeztető” mechanizmusát az értékesítők a
következőképpen használhatják: 

Kapcsolatok építése LinkedInen

olyan privát üzenetek az ügyfeleknek,
amelyek

semmilyen értéket nem kínálnak
a számára

 

LinkedInen történő spamszemélyre szabás

tudassa azt, hogy valami értékeset kínál

a jelölés és az üzenet között eltelt idő

A jól felépített privát üzenetek kritériumai LinkedInen

Ilyen érték lehet például egy érdekes cikk
(lehetőleg saját), vagy azt is jelezheti az ügyfélnek, hogy
valamilyen számára releváns anyagot szeretne küldeni

Az üzenetet hozzá kell igazítani a címzett profilján és az interneten
található információkhoz, valamint azokhoz a nehézségekhez,
amelyekkel az ilyen pozícióban lévő emberek szembesülnek.

Több napot is érdemes hagyni a megosztások gyakoriságától függően
(fontos, hogy a másik félnek lehetősége legyen tájékozódni
a tartalmat megosztó személyről).

Ilyen például egy spam
 

Üdv! Köszönöm, hogy elfogadta ezt a
meghívást. Az XXXX céget képviselem.

Cégünk szakterülete az XXXX, piacvezetők
vagyunk az XXXX területén. Már XX éve

működünk. Szívesen ismertetném
termékeinket és megoldásainkat egy

találkozó vagy telefonbeszélgetés
keretében. Hogy hangzik a jövő hét?

 

Remélem, hogy az általam megosztott
anyagok és tartalmak értékesnek
bizonyulnak az Ön számára. Üdvözlöm a
kapcsolatrendszeremben. Nyugodtan
jelezze, ha szeretne megbeszélni
valamit.

Nemrégiben írtam egy cikket, amelyben
leírtam a tapasztalatainkat az {ügyfél
nehézsége} területén. Arra gondoltam,
hogy talán Ön is hasonló helyzettel néz
szembe. Ha nem bánja, elküldeném a
cikk linkjét. Talán hasznára fog válni”

Ilyen például egy
jó üzenet

„Üdv! Köszönöm, hogy elfogadta a
jelölésemet. Ahogy korábban írtam - napi
szinten dolgozom
X igazgatóval az Y iparágban az IT-
infrastruktúra területén.
általános üdvözlet:

vagy konkrétabb üdvözlet:



LinkedIn ajánlások
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Az értékesítők eddig nagyrészt a LinkedInen kívüli
ajánlási mechanizmusokat használták: megkérték
elégedett ügyfeleiket, hogy ajánlják őket a „szakmai
közösségükben”.

A LinkedIn lehetővé teszi, hogy megnézzük
ügyfelünk mely ismerősünket, elégedett
ügyfelünket vagy cégvezetőnket ismeri.

Az ajánlási mechanizmus
használatához érdemes

az üzenet tartalmát
előkészíteni az ügyfél

számára, hogy
megkönnyítsük a dolgát.

Kapcsolatok építése LinkedInen

elégedett jelenlegi 
ügyfelek 

a LinkedInen

1
2

3

az ügyfelek 
hajlandósága
az ajánlásra

szakmai
 LinkedIn profil

A LinkedIn ajánlások lépései

6 Egyéb szempontok a kapcsolatokhoz

a folyamat első lépésében ne
dicsekedjen készségekkel az
ügyfeleknek

ne kérjen referenciát az ügyfelektől 
a folyamat első lépésekor

A készségek megerősítése vagy referenciák
kérése csak akkor lehetséges, ha az illetőt elég

jól ismerjük. Érdemes egy közös projekt
befejezése után kérni az ajánlást. Ha ezeket a

helyzeteket ürügyként kezeli, hogy beszélgetést
kezdeményezzen egy új ügyféllel, az

valószínűleg manipulatívnak fog tűnni.


