
STRESZCZENIE

VIDEO SZKOLENIA  

JAK WYKORZYSTAĆ STORYTELLING DO
SPRZEDAŻY W SOCIAL MEDIACH?

ODC INEK  TRZEC I
OD  CZEGO  ZACZYNA  S I Ę
TWORZEN I E  OPOW I E ŚC I

S PRZEDAŻOWEJ ?



Najpierw przypomnienie: 

W poprzednich dwóch video opowiadałam o tym co trzeba zrobić,

żeby Twoja komunikacja bardziej angażowała odbiorców, jak
sprzedawać dzięki użyciu historii i po co jest Ci potrzebny
storytelling w sprzedaży. Zajrzyj koniecznie na mojego bloga,

możesz sobie obejrzeć tam poprzednie video i pobrać ich

streszczenia. 

 

Przypominam też, że 21 odbędzie się mój bezpłatny webinar o
tym, jak wykorzystać storytelling do sprzedaży w social mediach.

Tam krok po kroku pokażę Ci, jak za pomocą dobrych historii

możesz więcej sprzedać. Zapisując się na tę listę masz pewność,

że otrzymasz: nagranie webinaru, notatki wizualne i ofertę

promocyjną na mój kurs online storytellingu w social media. Link
do zapisu na webinar tutaj:
https://martaidczak.clickmeeting.pl/jak-wykorzystac-

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

 

Dzisiaj opowiem Ci o tym od czego należy zacząć tworzenie

opowieści sprzedażowej.
 

Wiesz, że najwięcej osób, które spotykam na swojej drodze pyta
mnie o dwie rzeczy: "Marta – ale to kto ma być tym bohaterem?"

albo "Marta, ale jak ja mam napisać tę historię, żeby oni chcieli to

przeczytać?".

 

Muszę Cię zmartwić – te pytania możesz zadawać później.

Najpierw musisz stworzyć sobie fundament dla Twojej opowieści.
 

A od czego zaczyna się ten fundament?
 

Jeśli chcesz przekonać Twojego klienta do zakupu trzeba
opowiedzieć o swoim produkcie tak, żeby ktoś w niego uwierzył. I
to nie jest robota na jeden post. To nie jest tak, że jak napiszesz
dobrą historię to milion klientów rzuci się na Twoje szkolenia.



I nikt nie uwierzy Tobie w produkt, jeśli nie będziesz wiedział o
trzech najważniejszych rzeczach:

 

KIM JEST TWÓJ KLIENT?

JAKI MA PROBLEM?

CZEGO POTRZEBUJE?

 

Kiedy poznasz odpowiedzi na te pytania to również nie wystarczy
do stworzenia dobrej opowieści, bo musisz znać odpowiedzi na
kolejne:

 

1. W CO TWÓJ KLIENT UWIERZY?

2. JAKIE MA PRZEKONANIA?

3. I CO GO MOŻE ZMOTYWOWAĆ DO ZAKUPU?

 

A jeśli do tych pytań dołączysz swój produkt to musisz sobie

odpowiedzieć na to czy ten produkt jest dla klienta wiarygodny,

czy rozwiązuje jego problem, czy spełnia jego potrzebę i czy go

motywuje.

 

Dopiero wtedy możesz ustalać sedno Twojej opowieści. Wtedy
zabierasz się za określanie, kto będzie bohaterem historii i na
jakim problemie go zbudujesz. Bo on musi być tożsamy z

problemem Twojego klienta. A rozwiązaniem tego problemu

będzie Twój produkt.



LISTA PYTAŃ, NA KTÓRE TRZEBA SOBIE
ODPOWIEDZIEĆ PRZED NAPISANIEM

OPOWIEŚCI:
1. Kim jest Twój klient?
2. Jaki ma problem?

3. Czego potrzebuje?

4. W co Twój klient wierzy?

5. Jakie ma przekonania?

6. Co go może zmotywować do zakupu?

7. Co powinien poczuć, kiedy zetknie się z Twoim produktem?

8. Co powinien powiedzieć, kiedy zetknie się z Twoim produktem?

9. Jaką emocję chcesz wywołać w swoim odbiorcy?

10. Czy Twój produkt odpowiada na jego potrzebę?

11. Kto będzie Twoim bohaterem?

12. Z jakim problemem będzie się mierzył?

13. Jakie przeszkody napotka po drodze?

14. Jak Twój produkt rozwiąże ten problem?

15. Jaki będzie główny przekaz Twojej historii?



Które historie mają większe przełożenie na sprzedaż? Które
wpływają na zaangażowanie odbiorcy? O tym właśnie
opowiem Ci na webinarze: Jak wykorzystać storytelling do

sprzedaży w social mediach.

 

Tam krok po kroku pokażę Ci, na co trzeba zwrócić uwagę przy

tworzeniu opowieści. O czym konkretnie opowiadać, by

budować ciekawy świat wokół produktu. By budować emocje.

 

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

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


