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NADAWANIE WARTOŚCI MARCE
Czy myślałeś kiedyś o tym, żeby jednym tekstem spowodować, że

ludzie zaangażują się w Twoją komunikację?

 

Czy chociaż jeden raz pomyślałeś o tym, jak masz przedstawić
swój produkt w social mediach, żeby nie smęcić ciągle o tym, że

ktoś ma go kupić?

 

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego jedne marki mają
tysiące klientów, a drugim ciężko się przebić?

 

Przeprowadzałam niedawno ankietę, z której wynikło, że

większość moich odbiorców jest zainteresowana tym, jak
opowiadać o swojej marce, żeby ktoś ją zapamiętał i jak
wykorzystać potencjał opowiadania historii do powiększenia
sprzedaży w social mediach.

 

Dzisiejsze social media to świat, w którym zimna sprzedaż nie jest

opłacalna. Wygrywają relacje, dobra strategia marki, zaufanie do

produktu.

 

Nie kupujemy już tylko produktów i usług. Kupujemy emocje,

doświadczenia i ludzi, którzy za nimi stoją.

 

Dlaczego? Bo to nas fascynuje, bo świat przez nich opowiedziany
spełnia naszą potrzebę, rozwiązuje problemy.

 

Czasem jednak dzieje się tak, że tej potrzeby sobie nie

uświadamiamy, a mimo to dokonujemy zakupu. Tak było w moim

przypadku:

Sierpień. Rok 2014. To mój dziesiąty dzień zwiedzania Indii. Jestem
w Manali. Jeśli tam kiedyś byłeś, to na pewno zwróciłeś uwagę na
liczne stragany z indyjskimi pamiątkami. Ale moją uwagę przykuł

sposób ich sprzedaży.



Do tej pory widziałam tylko hindusów, którzy podchodzili do mnie

i pytali, co mi się podoba albo czego szukam. Ale Adil był inny.

Siedział w namiocie. Przy skąpym stoliku, na którym leżała ta
niezwykła maszyna. Obok maszyny chyba ze 40 szpulek z

kolorowymi nićmi. Ja go w ogóle nie obchodziłam. Nie wstał od
stołu. Nie podszedł, by powiedzieć, że te setki koszulek

rozwieszonych w namiocie kosztują tyle i tyle i powinnam je

kupić. Nie były oznaczone cenami. Siedział skupiony nad maszyną.

 

Z początku niebieska koszulka była tylko zwykłym t-shirtem,

dopóki nagle nie zaczęła się na niej pojawiać ciekawa kompozycja.

Interesujący obrazek, tekst, znaki i te przesuwające się

dłonie Adila spowodowały, że podeszłam bliżej. Nie mogłam
uwierzyć, że można być aż tak skupionym na projektowaniu
ubrania. No i nie powstrzymałam się:

 

- Czemu nie próbujesz mi sprzedać tej koszulki?

- Bo nie wiem, czy jest Ci potrzebna akurat ta, ale jeśli chcesz, to

mogę Ci opisać, jak powstawała każda z nich, z jakich nici została
wyszyta, ile pracy w nią włożyłem, żeby była tak piękna, jak ta.

Zobacz, jakie te nici są mocne, nie ma szans, by się coś popsuło,

nawet jak ją wypierzesz. Myślę, że bardzo dobrze byś w niej

wyglądała.

 

Chyba już wiesz, że wypytałam Adila o koszulkę, która mnie

zainteresowała i oczywiście kupiłam ją, chociaż wcale nie

przyjechałam do Manali, by zaopatrzyć się w ubranie.

 

Dlaczego Ci o tym zdarzeniu opowiadam? Bo niezależnie od

przestrzeni, w jakiej sprzedajesz, odpowiednia historia potrafi
zdziałać cuda.



Kupiłam tę koszulkę, chociaż nie przyjechałam po nią do

Indii. Ale historię Adila można łatwo przełożyć na sprzedaż i

komunikację Twojej marki w social mediach:

 

Chcesz zaangażować ludzi w komunikację swojej marki? To
przestań mówić tylko o produkcie, zacznij tworzyć wokół niego

świat.
 

Jak powstała Twoja marka, jakie ma wartości, na jakim
fundamencie ją zbudowałeś. Jaki problem rozwiązuje. Jeśli te
tematy zamienisz na suchy komunikat, nie wróżę ci sukcesu.

Ale jeśli pokusisz się o stworzenie dobrej opowieści marki, to
może Ci to pomóc w zbudowaniu relacji z klientem.

 

Dlaczego? Bo lubimy utożsamiać się z bohaterami opowieści,
lubimy wiedzieć, ile trudu ktoś włożył w wartość produktu, lubimy

także opowiadać o sobie. Tak jest życiu i tak jest w biznesie.

 

Chcesz, żeby Twój produkt był kupowany? To za pomocą historii

staraj się nie informować o produkcie tylko o wartości, jaką mu

nadajesz. 

 

Jeśli jesteś dzisiaj w sytuacji, w której nie do końca wiesz, jak sobie

te wartości marki poukładać to zacznij od prostej struktury

poukładania sobie tych wartości tak, aby potem z nich powstała
dobra opowieść. 

 

A jak wygląda taka struktura? Jest prosta, chociaż może wydać Ci
się zabawna: 

 

 

JAKI JEST TWÓJ PRODUKT ? - CO CI TO DA? - I CO CI TO DA, ŻE CI TO
DA. 



 

Tak wiem, taki stylistyczny galimatias, ale zaraz Ci pokażę, jak ta
struktura może zadziałać. 

 

Celem tej struktury jest odpowiedzenie sobie na 4 podstawowe
pytania: 

 

1. Czym jest Twój produkt?
2. Do kogo jest skierowany?

3. Jaki problem rozwiązuje?

4. I jakę emocję ma wywołać w Twoim odbiorcy.

 

I teraz spójrz, powiedzmy, że sprzedajesz Porsche, ale oczywiście

pod Porsche możesz podłożyć każdy inny Twój produkt. 
 

1. Zacznij od wypisania sobie wszystkich jego cech. Na przykład co

może być cechą Porsche? To, że ma mocny silnik. I CO CI TO DA?

No to Ci to da, że Porsche jest szybkie. I CO CI TO DA, ŻE CI TO DA? 

 

2. I w tym momencie w tej strukturze zaczynasz budować
rozwiązanie problemu i emocje, jakie chcesz wywołać. Spójrz: 

 

CO CI TO DA? 

 

Może poczucie wolności? Bo od dawna czujesz jej brak? Może
podniesienie statusu, bo chcesz go sobie podnieść. Może poczucie  

luksusu, bo wcześniej go nie miałeś. 

 

Wszystkie te odpowiedzi są możliwymi odpowiedziami Twojego
klienta. Dlatego tak ważne jest do kogo tym swoim produktem

mówisz. Dopiero, gdy będziesz wiedział czym jest Twój produkt
dla klienta, możesz o nim tworzyć jakiekolwiek opowieści. 

 

 

 



Chcesz mieć 2 x więcej klientów? To zacznij dbać o swoją
komunikację. Pokaż unikalny styl swojej marki. Czy myślisz, że

gdyby Ikea od rana do wieczora pokazywała tylko swoje meble,

nie budując wokół nich historii i kontekstu, w który Ty możesz się

wpisać, zbudowałaby taki zasięg i sprzedaż produktów?

 

 

Popatrz sobie, jak działają marki, które osiągają sukces właśnie
dzięki komunikacji, zdobywają zasięg nie dlatego, że bez przerwy

opowiadają o zakupie produktu. Sukces osiągają te, które ubierają
swój produkt w wartości i przekonania. Za pomocą dobrych

historii. Tak działa Google, tak działa Apple i tak możesz działać
także Ty.

 

Masz produkt, którego nie umiesz sprzedać. Pomyśl o tym, co o

nim chciałby usłyszeć Twój klient. Serio myślisz, że cena jest

ważniejsza od wartości Twojego produktu?

 

Próbowałeś kiedyś opisać swój produkt bez wymieniania jego

nazwy? To jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Nazwij swój produkt
emocją, potrzebą, doświadczeniem, z którym mógłby utożsamić
się Twój klient.
 

Spróbuj popatrzeć na markę osobistą, markę Twojego produktu

czy firmy, jak na takie neverending story.

 

Jestem pewna, że przyjdzie Ci do głowy mnóstwo pomysłów na
opisanie jej historii.



A jeśli chcesz wiedzieć, jak tworzyć dobre historie w social
mediach, jak dzięki nim podwoić liczbę Twoich klientów, jak
sprawić by pomogły Ci sprzedać więcej produktów, to 21 maja
organizuję bezpłatny webinar w całości poświęcony temu, jak
wykorzystać storytelling do sprzedaży w social mediach.

 

Zapisz się na niego już teraz, bo osoby zarejestrowane
otrzymają dodatkowo: 

 

- nagranie z webinaru razem z całą sesją Q&A
- notatki wizualne ze spotkania ( takie rysowane na full

wypasie) 

- ofertę promocyjną na mój kurs online storytellingu w social
mediach. W tym roku będzie to jedyna edycja z dodatkową
grupą, mentoringiem, opieką e-mail i gośćmi, którzy będą mieli

specjalne transmisje w naszej grupie. 

 

Link do zapisu na webinar tutaj:
https://martaidczak.clickmeeting.pl/jak-wykorzystac-

storytelling-do-sprzedazy-w-social-mediach/register?

 


