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 Najpierw małe przypomnienie: W poprzednim video

opowiadałam Ci o tym, co trzeba zrobić,

żeby Twoja komunikacja bardziej angażowała odbiorców i jak

sprzedawać dzięki użyciu historii. Jeśli jeszcze nie obejrzałeś

mojego poprzedniego video, wejdź na mój fanpage Statek St-

38 lub mojego bloga -  tam bez problemu zapoznasz się z treścią.

 

Ruszyły także zapisy na mój webinar o tym, jak wykorzystać

storytelling do skutecznej sprzedaży w social mediach. Osoby,

które się na niego zapiszą otrzymają dodatkowo nagranie

webinaru, notatki wizualne i ofertę promocyjną na mój kurs online

storytellingu w social mediach, w zupełnie nowej odsłonie. To

jedyna w tym roku edycja organizowana z grupą, mentoringiem i

opieką e-mail. 

 

Dzisiaj opowiem Ci o tym, dlaczego warto wykorzystać

opowiadanie historii do sprzedaży swoich produktów i usług.

 

Z komunikacją w social mediach jest tak, że Twoja marka

może wybrać dwie drogi kontaktu z klientem .Możesz się

komunikować na zimno, informując o swoim produkcie i

sprzedaży i wtedy nie budować relacji z klientem. Ale możesz też

chcieć podwoić tę liczbę klientów poprzez zbudowanie z nimi

konkretnej więzi. Więź budujesz wtedy, kiedy zaczynasz

opowiadać o swoich doświadczeniach, a Twoja marka nabiera

ludzkiej twarzy. 

 

Istnieje 6 ważnych powodów, dla których warto wykorzystać

do swojej komunikacji marki storytelling.

Zacznijmy od tego, że dobra opowieść

może wpłynąć na uświadomienie

klientowi jego potrzeby.



Twój produkt nigdy nie będzie komuś potrzebny, jeśli wcześniej

nie uświadomisz komuś, że to dobry wybór. Ale uświadamianie

nie musi polegać na wymienianiu listy korzyści i zalet. Możesz

zamienić listę w historię, którą łatwiej zapamiętać. Tymczasem

dzisiaj w social mediach jest tak, że ktoś nam powiedział o języku

korzyści i to wg wielu osób znaczy, że należy wymienić w

podpunktach zalety i wtedy ktoś od Ciebie coś kupi. Niestety tak

nie jest. Chociaż takie zabiegi często sprawdzają się na stronach

landing page. Ale to już ostatnia droga sprzedaży. 

 

Dzisiaj zachęcenie kogoś do kupienia produktu polega przede

wszystkim na opowiadaniu, a nie informowaniu o nim. Pamiętacie

jaki telefon mieliśmy na początku XXI wieku? To była Nokia. Czy

ktoś z Was wtedy miał jakąkolwiek potrzebę związaną z

używaniem smartfona? Myśleliście wtedy, że będziecie mieli w

dłoni Iphona, który przestanie oznaczać tylko dzwonienia do

Waszego kolegi, ale zacznie rejestrować Wasze życie? Chwile

spędzone z rodziną i że będziecie dzięki telefonom udostępniać te

chwile w mediach społecznościowych, że telefon zastąpi Wam

pocztę, biuro itd. Nie. Nikt z Was nie miał takiej potrzeby. Ale Apple

tę motywację do potrzeby stworzył. Dzisiaj większość korzysta ze

smartfonów i naprawdę nikogo to nie dziwi.

Twoja historia może poszerzyć wiedzę o

produkcie. To, co oferujesz nie będzie

miało dużej wartości, jeśli nie opowiesz,

dlaczego powstało.

To właśnie geneza marki, którą sprzedajesz wpływa na jej

postrzeganie. Tymczasem dzisiaj w social mediach jest tak, że my

po prostu informujemy o produkcie i dziwimy się, dlaczego nie da

się go sprzedać. Kupujesz usługę, kiedy wierzysz marce, która za

nią stoi albo kiedy ktoś tę usługę opakuje w taką wartość, że

jesteś w stanie w nią uwierzyć. Wtedy właśnie coś kupujesz. 



Dlatego warto to samo zrobić w swoich usługach, żeby Twój

klient widział w nich wartość. My jesteśmy dzisiaj zmęczeni

wielością informacji. Dlatego wybieramy to, co się wyróżnia. To,

co ma jakiś unikalny styl.

Dzięki dobrze skonstruowanej opowieści

zwracasz uwagę na wartość produktu, a

nie jego cenę.

Jeśli za Twoim produktem nie stoi żadna historia, możesz

konkurować tylko ceną, a nie wartością. To właśnie dobrze

skonstruowana opowieść, może pomóc Ci lepiej przedstawić Twój

produkt. Naprawdę jest mało osób, które kupują coś ze względu

na cenę. 

 

Wyobraź sobie sytuację, w której ktoś chce kupić plan na strategię

swojej marki. Jeden plan kosztuje 100 zł a drugi 6 tysięcy

złotych. Oba nie zostaną kupione, jeśli ktoś nie zbuduje nad tym

jakiegoś wiarygodnego świata. Ale strategia za 6 tysięcy sprzeda

się na pewno, jeśli usługodawca będzie dobrze o tym opowiadać.

Historia, którą wplatasz do sprzedaży

wzbudza zainteresowanie produktem.

Nie można zaczynać sprzedaży od wciskania produktu. Można

natomiast sprawić, że klienci sami zaczną o Twój produkt pytać. 

 

To właśnie może spowodować dobra historia. O tym mówiłam ci

już przy okazji mojego wyjazdu do Indii. Jeśli nie obejrzałeś

mojego pierwszego video – odsyłam do wysłuchania historii Adila.



Dopiero na samym końcu procesu sprzedaży możesz wspomnieć

o produkcie. Bo historia sprzedaje emocje i doświadczenia, a nie

sam produkt. I jeśli mówimy o sprzedaży w social mediach to

najpierw trzeba dać jakąś wartość, dopiero potem można coś

sprzedać. Naturalnie możesz wpakować w reklamę 100 tys, ale

jak nie stoi za tym żadna obietnica marki, to nie wróżę

długofalowego sukcesu posprzedażowego.

Dzięki dobrej historii produkt to efekt

uboczny.

Opowiadanie historii wpływa na

rozwiązanie problemu klienta.

Dobra opowieść przedstawiająca konkretne case study związane

z Twoim produktem daje ci też konkretny dowód na to, że Twoja

marka ten problem rozwiązuje. Bo o to właśnie chodzi. 

 

Czy nie jest tak, że powstanie naszych produktów czy usług

rozpoczyna się właśnie od znajomości problemu klienta? To

problem tego klienta decyduje o tym, jak będzie wyglądał Twój

produkt i jak go sprzedasz.



W następnym video opowiem Ci od czego należy zacząć

budowanie opowieści sprzedażowej. Pamiętaj, że już teraz

możesz zapisać się na mój webinar o tym jak wykorzystać

storytelling do sprzedaży w social mediach. 

 

Tam krok po kroku pokażę Ci, co Twoja marka powinna

komunikować i jak.

 

Zapisując się na tę listę masz pewność, że otrzymasz :

 

- nagranie webinaru

- notatki wizualne ze spotkania

- ofertę promocyjną na mój kurs online storytellingu w social

mediach. To jedyna edycja w tym roku organizowana z grupą,

mentoringiem, opieką e-mail i gościnnymi transmisjami na

żywo. 

 

Tu jest link do zapisu na webinar:

https://martaidczak.clickmeeting.pl/jak-wykorzystac-

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


