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Mi a személyes márka?

Márkaépítés a LinkedInen

1

Milyen területen tudok értéket
nyújtani az ügyfeleknek?

személyes márka

nyilvános szereplések

iparági cikkek írása

aktivitások LinkedInen

Személyes márkaépítési tevékenységek

abárki építhet márkát a közösségi média felületeken

A kapcsolatrendszeren belül kell a legerősebb
márkát létrehozni, nem az összes LinkedIn
felhasználóból kell kitűnni.

márka a LinkedInen

Milyen projektek bizonyítják a hozzáértésünket?

Hogyan segíthetünk megoldani ezeket a problémákat?

Milyen kihívásokkal küzdenek ezek az emberek?

Pontosan ki az ügyfelünk, és kinek van befolyása a döntéshozatalra?

Kérdések a márkaépítés előtt

szakmai LinkedIn profil

tartalom megosztása

hozzászólás a megosztott tartalmakhoz

A márkaépítés napjainkban az értékesítési
tevékenységek elválaszthatatlan elemévé válik.
Lengyelországban gyakran még mindig vannak olyan
megközelítések, amelyek szerint a social selling
egyenlő a potenciális ügyfeleknek szánt üzenetek
tömeges küldésével.

Az értékesítők közül kevésen tudnak nyilvános
szereplést vagy iparági magazinokban megjelenő
cikkeket vállalni, a hírnevük megalapozása során.
Nekik a LinkedIn adhat lehetőséget, hogy
megmutassák magukat.

A márkaépítés lehetővé teszi az eladók számára,
hogy nagy szerepet játsszanak a probléma

megoldásában. Ha már az értékesítő felépítette
szakértői megítélését az ügyfelek szemében, akkor

elkezdhet beszélgetni az ügyfelekkel, és
tapasztaltabbnak tűnhetnek a probléma

megoldásában.

Személyes márkaépítési aktivitások LinkedInen

Ügyfélközpontú profil, ami az ügyfélnek szól, nem pedig a
munkáltatónak 

Olyan tartalmak, amelyek vonzóak lehetnek a célcsoportunk számára, és
támogathatják a vásárlási folyamatokat. Például cikkek, riportok,
nyilatkozatok, e-könyvek, webinárok stb. A tartalom célja, hogy edukálja és
támogassa az ügyfeleket, illetve meggyőzze őket arról, hogy megbízhatnak
az értékesítő szakértelmében.

A megfelelő helyeken, amelyek vonzóak a célcsoportunkhoz tartozó
emberek számára.



Tartalom megosztása
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saját tartalom

vállalati blogról származó tartalomiparági weboldalakról származó tartalom
Azt mutatja, hogy az értékesítő publikál és aktívan részt
vesz az üzleti beszélgetésekben.

Lehetővé teszi az értékesítők számára, hogy gyakran
posztoljanak, és ügyfeleik „a legfontosabbak” legyenek.
Ráadásul gyakran ez az a tartalom, amelyet az ügyfelek az
interneten keresnek, így az értékesítők képesek értéket
nyújtani.

Az eredeti tartalmakkal, például LinkedIn cikkekkel,
bejegyzésekkel, másokkal készített e-bookokkal vagy
webinárokkal az értékesítők építhetik a személyes márkájukat,
és szakértőként mutathatják be magukat.

Tartalomformátumok

belső link LinkedIn cikk bejegyzés képekkel,
vagy akár anélkül natív videó dokumentumok

Érdemes az összes rendelkezésre álló formátumot
használni, beleértve a legkisebb elérést kapó külső

linkeket is.

ugyanazt a tartalmat használva különböző formátumokban történő
közzétételhez

a tartalmak újrahasznosítása pedig megkönnyíti a rendszeres
publikálás fenntartását

 

 újrahasznosítása content

Márkaépítés LinkedInen



A LinkedIn felhasználók a saját
kapcsolatrendszerükön kívül eső tartalmakkal is
találkozhatnak a hírfolyamukban, például az
ismerőseik ismerőseitől. Ez akkor lehetséges, ha egy
személy a kapcsolatrendszerükből reagált erre a
tartalomra, például ajánlotta vagy hozzászólást írt. A
platform a hógolyó effektus algoritmusán alapul.

Elérés és a hólabda effektus
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Márkaépítés LinkedInen

A tartalomhoz kapcsolódó interakciók
– a

reakciók, hozzászólások vagy a többi
LinkedIn felhasználó általi megosztás

–
befolyásolja leginkább az elérést.
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hétköznapok
főként a keddi, szerdai és csütörtöki napok

óra körül
7:30 - 8:30, 12:00 - 13:00, around 17:00

A legjobb napok és időpontok a posztolásra

rendszeresség

bátorítás a reakciógombok használatára

reakció más felhasználók tartalmaira

az első 60 perc fontos

emberek megjelölése a bejegyzésekben

hashtagek használata

válasz a hozzászólásokra és hozzászólások ajánlása

saját bejegyzés, nem egy kolléga vagy a cég profiljáról
származó megosztás

Hogyan tudja valaki befolyásolni az elérést?
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Márkaépítés LinkedInen

. 

Fontos számunkra a láthatóságunk
Emberi hangon osztjuk meg tudásunkat és
véleményünket a különböző témákról
Amikor elismerjük a mások megosztott tartalmait, egy
olyan „közösséget” építünk magunk köré, amely a
jövőben számunkra is kifizetődő lehet.

LinkedInen a márkaépítés egyik eleme a mások tartalmai
alá írt hozzászólás.

Hozzászólás:

iparági weboldalak profiljai vagy informatikai
közösségi profilok

kapcsolódó csoportok üzleti profiljai

ügyfelek üzleti profiljai

Üzleti profil

Érdemes az összes jelenlegi ügyfelünk ("farmer") és az összes
potenciális ügyfelünk ("hunter") üzleti profilját felvenni a figyelőlistára,
hogy hozzáférhessünk a megosztott tartalmakhoz. Az üzleti
profilokból származó tartalmak gyakran olyan információkat
kínálnak, amelyekből az értékesítők információt szerezhetnek a
vállalatról.

Érdemes felvenni a kapcsolódó csoportok üzleti
profiljait a figyelőlistánkra. Érdemes megfigyelni például
a távközlési vállalatok profiljait vagy az informatikai
rendszereket szállító vállalatok profiljait.

Ugyanannak a célcsoportnak értékesítő vállalat
vagy személy, aki nem a versenytársunk.

kapcsolódó csoport

Az alapelv az, hogy olyan tartalomhoz
szóljunk hozzá, amely felkeltheti a

célcsoportunk figyelmét.

Érdemes felvenni a kapcsolódó csoportok üzleti profiljait a
figyelőlistánkra. Érdemes megfigyelni például a távközlési
vállalatok profiljait vagy az informatikai rendszereket szállító
vállalatok profiljait.

ügyfelek egyéni profilja

kapcsolódó csoportok egyéni profiljai

iparági influenszerek profiljai

Érdemes az összes jelenlegi ügyfelünket ("farmer") és az összes potenciális
ügyfelünket ("hunter") felvenni a figyelőlistára, hogy hozzáférhessünk a

megosztott tartalmakhoz. Ennek köszönhetően az értékesítők hozzáférnek
az általuk közzétett tartalmakhoz, és becsatlakozhatnak az ott zajló

beszélgetésekbe. Ez pedig a LinkedIn világában a kapcsolatok kiépítésének
és bővítésének egyik eleme.

Érdemes felvenni őket is a figyelési listánkra, vagy felvenni
őket az értékesítő kapcsolatrendszerébe. Ilyenek például a

távközlési vagy informatikai rendszerek beszállítói.

Például az olyan informatikai influenszerek, akik jártasak
a felhőmegoldásokban.

Egyéni profil



Az eladó a tartalommarketingben
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Márkaépítés LinkedInen

is content that supports the customer on his
purchasing journey

content marketing

A B2B ügyfelek 65%-a használ
tartalmat a beszerzési döntés
támogatására. 65%
DEMAND GEN REPORT, 2018

for

A B2B ügyfelek 62%-a képes csak
online tartalom alapján
összeállítani egy beszállítói listát.62%
FORRESTER, 2017

Az ügyfelek 65%-a
3-7 különböző formátumú tartalmat
vesz figyelembe, mielőtt kapcsolatba
lépne az értékesítővel65%

FORRESTER, 2017

A tartalom elengedhetetlen a közösségi értékesítési
tevékenységekhez és a márkaépítéshez.

Néhány évvel ezelőttig az értékesítőknek nem kellett
tartalmat használniuk az eladáshoz. Mivel ma a
vásárlási folyamat nagy része már az online
értékesítővel való kapcsolatfelvétel előtt lezajlik, a
tartalom olyan, mintha a vásárlási folyamat
üzemanyaga lenne. És mivel az ügyfelek „éhesek” a
tartalomra, ez azt jelenti, hogy az értékesítők egy új és
hatékony eszközzel bővítették kereskedelmi
eszköztárukat.

az értékesítők tartalmat
szállítanak az ügyfeleknek

értéket kínálnak az
ügyfeleknek

A tartalmat használó értékesítők esetében az
az alapelv, hogy az értékesítő neve és arca a

tartalom szerzőjeként jelenjen meg. Ez segít a
tanácsadói arculat kiépítésében.

 

     értékesítés           marketing

Az ügyfelek eléréséhez szükséges tartalom helyes
létrehozásának alapvető eleme az értékesítés és a
marketing közös munkája. Az értékesítőknek eddig nem
kellett tartalmat létrehozniuk ahhoz, hogy eladhassanak,
ezért a marketing fontos szerepet játszik a social
selling folyamatban.

az értékesítés és a
szakértők értékes

tartalmat szolgáltatnak

a marketing gondoskodik
a végleges változatról és

az internet
követelményeihez igazítja

azt

Pontosan ki a cég ideális ügyfele?

A szervezeten belül mely szereplők befolyásolják a
döntéseket?

Hogyan oldja meg az ajánlatunk ezeket a problémákat,
vagy hogyan segíti a célok elérését?

Milyen tartalom lehet vonzó ezeknek az embereknek?

Mik lehetnek ezeknek az embereknek a problémái, kihívásai
és céljai?

Felkészülés a közös tartalommarketing stratégiára



Együttműködés az értékesítés és a marketing között
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Márkaépítés LinkedInen

tartalomötletek tartalomkészítési folyamatok

Rendszeres megbeszélésekre van
szükség a marketing és az értékesítés
között.

ügyfelek
kérdéseinek
feljegyzése

ügyfelek
megválaszolt
problémáinak
feljegyzése

értékesítők

első cikk témájának
kiválasztása

tartalom
előkészítése

cikk első
változatának
elkészítése

marketingértékesítés
 + marketing

értékesítés 
+ marketing

elfogadás/korrekciók

cikk megosztása

Tartalomkészítési mintafolyamat

1 cikk 2 havonta 1 bejegyzés hetente

Mennyi tartalmat kell megalkotni?

Elemezni lehet az ügyfelek által kedvelt témákat (a
tartalomra vonatkozó visszajelzések kérése az értékesítő
feladatainak része, amikor az ügyfelekkel beszélget)
Rendszeresen lehet új tartalomötleteket kidolgozni.

RFontos a rendszeres közös munka. Egy márkát nem lehet egyetlen
bejegyzéssel vagy cikkel felépíteni. A tartalmak megosztását be kell
illeszteni az értékesítő rendszeres tevékenységei közé. Ez állandó,
megszokott, nem egyszeri dolog. Csak ezen a megközelítésen
keresztül beszélhetünk hatékony social selling tevékenységekről.

Miért érdemes együttműködni a marketinggel?

Például


