
• rezerwacja biletów na  

„Inkubator Biznesu on-line”: 1+2 gości  

16 listopada - prosimy o rezerwacje 

• 17 listopada - obecność obowiązkowa 

• noclegi - zniżka tylko do końca 

października

Ogłoszenia



Podsumowanie ostatniego sprintu 
- wstępna weryfikacja pomysłu na biznes



• Resitance - będzie wzrastać 

• Ownership - weź pełną odpowiedzialność 

• Pomoc w grupie - pomagaj i korzystaj 

• Tematy w grupie: oznaczać każdy swój 
post


• Zadania do oceny - można oddawać do 
poniedziałku 4-11-2019 do północy


• Pytania przesyłaj na: 
biuro@sukceszpasja.pl temat 
MASTERMIND SPRINT 2

Sprawy porządkowe

mailto:biuro@sukceszpasja.pl


Co	się	wydarzy	
	w	tym	sprincie

Ścieżka produktów - 

PART 2 - 12.11.19 

• Ścieżka produktów


• Front-End i Back-End


• Ilu klientów 
potrzebujesz?

Ścieżka produktów - 

PART 1 - 29.10.19 

• Twój idealny klient


• Analiza konkurencji


• Centrum dowodzenia


• Pytania i odpowiedzi



Stwórz swoje 
centrum 

dowodzenia





Analiza idealnego klienta



Dlaczego musisz stworzyć  
profil idealnego klienta?



•Wiek 
•Płeć 
•Gdzie mieszka? 
•Czy ma dzieci? Jeżeli tak  

to w jakim wieku i ile?

Jak stworzyć profil  
idealnego klienta?



Google Analitycs



Facebook Insights



Facebook Insights



Facebook Insights













• Ile rocznie zarabia Twój klient? 
•Jaką ma pozycję w pracy (czy 

jest właścicielem biznesu, 
pracuje na etacie, jeśli tak to 
na jakim stanowisku? ) 
•Jaki ma poziom 

wykształcenia? 
•Czy jest osobą decyzyjną?

Jak stworzyć profil  
idealnego klienta?



Pracuj.pl



Pracuj.pl



Bardzo ważnym elementem w profilu idealnego klienta jest możliwość 

odpowiedzenia sobie na pytanie jakie ma obecnie problemy i jakie 

wyzwania w swoim biznesie lub życiu. Wypisz ich przynajmniej po 5. 

 

Np. w cyfrowym marketingu jedna z grup to osoby, które chciałby zarabiać 

poprzez prowadzenie webinarów. 

• nie wiedzą jaką wybrać platformę

• jaki wybrać sprzęt

• na jakich kanałach nadawać

• jaki muszą mieć internet

• jakie mikrofony i kamery

• w jaki sposób mówić do kamery

• jak przyprowadzić ludzi

• gdzie się reklamować

• jak budować listę zainteresowanych

• jak utrzymać ich na webinarze do końca

• jak przeprowadzić kampanie sprzedażową po zakończeniu webinaru itp. 

Problemy i wyzwania



🤕 😃
Sytuacja: ________________________

Przeciętny dzień: _________________

Status: __________________________

Jak się czuje: ____________________

Sytuacja: ________________________

Przeciętny dzień: _________________

Status: __________________________

Jak się czuje: ____________________

Ścieżka Twojego idealnego klienta:



Czy są jakieś grupy wsparcia dla osób mających podobny 
problem? 
 
Np. jeżeli będziesz sprzedawał program dla kobiet, które 
chcą zostać wolne finansowo, sprawdź: 

• Czy są jakieś fora, blogi, grupy wsparcia 

• Strony na FaceBook 

• Czasopisma, gazety, magazyny 

• Czy organizowane są jakieś konferencje, szkolenia, targi 

• Czy ma jakiś ulubionych mentorów czy osoby które ją 

motywują np. autorów książek, trenerów osobistych 

• Czy są jakieś produkty na ten temat na rynku

W jakich miejscach  
w internecie przebywa  

Twój idealny klient?



Jeśli np. chciałbyś zacząć robić webinary i nie miałbyś w tym żadnego  
doświadczenie to prawdopodobnie chciałbyś bardzo dowiedzieć się:
• jaki używać sprzęt do filmowania

• jaką platformę wybrać

• jakich narzędzi użyć do obrabiania materiałów

• gdzie wrzucać swoje filmy

• jak nagrać dobry dźwięk

• jakie oświetlenie zastosować

• Co w ich życiu osobistym nie pozwala im tego osiągnąć?

• Czy ich doświadczenie i edukacja w jakiś sposób powstrzymują ich 

przed osiągnięciem celu?

• W jaki sposób ich sytuacja finansowa ich powstrzymuje przed osiągnięciem 

celów?

• W jaki sposób ich sytuacja emocjonalna wpływa na to, że nie mogą osiągnąć 

swojego celu?

Co Twój klient chce osiągnąć?

Co ich powstrzymuje od  
osiągnięcia swoich celów?



Zastanów się również czego może obawiać się Twój 

idealny klient np.

• jeżeli nie będzie rozwijał się to nie awansuje w pracy

• jeżeli nie zacznie robić swojego biznesu to w 

późniejszym okresie życia będzie zdany na łaskę 

państwa lub swojej rodziny

• jeżeli nie zacznie zarabiać dodatkowych pieniędzy to 

bank zabierze mu majątek za zaległe kredyty

W co wierzy Twój klient i jakie ma wartości wewnętrzne, 

które wpłyną na podjęcie przez niego decyzji o zakupie lub 

zaniechaniu kupna Twojego produktu?

Wartości Twojego klienta

Obawy



Jakie obiekcje przed zakupem produktu może mieć Twój klient?

Znając jego największe obiekcje możesz również w odpowiedni 

sposób stworzyć swoją ofertę, tak aby czuł się bezpieczny. 

• W jaki sposób problem dotyka ich życia osobistego?

• W jaki sposób problem dotyka ich życia rodzinnego?

• Jaki wpływ ma ten problem na ich finanse?

• Jak długo się z nim zmagają?

• Czy próbowali już go rozwiązać i jakie rozwiązania wcześniej 

stosowali?

• Jak by wyglądało ich życie, gdyby uporali się z tym problemem?

Aby lepiej zrozumieć jego problemy  
i sytuację w które się znajduje możesz do  

tego celu użyć następujących pytań:

Obiekcje



BRAK SPRZEDAŻY SPRZEDAJE

JAK ZARABIAĆ  
W INTERNECIE?

Budowa strony Tunele  
marketingowe Automatyzacja Reklama Analiza

😃🤕



BRAK SPRZEDAŻY SPRZEDAJE

Rodzaje tuneli 
marketingowych

Webinar 4-filmy Darmowa książka Wyprzedaż Magnes do oferty

😃🤕



BRAK SPRZEDAŻY SPRZEDAJE

JAK ZARABIAĆ NA 
WEBINARACH?

PROMOCJA REJESTRACJA FREKWENCJA WEBINAR KONTYNUACJA

😃🤕



Stwórz profil klienta

Imię:
Wiek:  
Miejsce zamieszkania:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



Analiza	konkurencji	
i	ich	produktów





Stwórz tabelkę do analizy  
konkurencji i ich produktów



Zadania	szansy:
•Stwórz profil idealnego klienta

•Stwórz ścieżkę Twojego idealnego klienta

•Wydrukuj profil i powieś w swoim war room

•Zrób analizę 5 najbliższych konkurentów

•Zrób analizę ofert konkurencji

•Nagraj 1 min video i opowiedz o swoich 

doświadczeniach i kluczowych wnioskach 
związanych z tym procesem

•Stwórz swoje centrum dowodzenia i nagraj 

z niego krótki filmik, żeby zainspirować 
innych i dostać od nich inspiracje. Następnie 
skomentuj 5 innym osobom ich film


