
Aikido Marketing - Arta de a folosi intentiile clientilor in
beneficiul tau

Introducere

Cuvinte... Fraze... Ce ai putea scrie in oferta ta pentru a convinge clientii sa cumpere de la tine si
nu din alta parte?

Asta a fost focusul meu de exact 20 de ani. Eram inca in liceu cand scriam textul pentru reclama
mea de jumatate de pagina de ziar.

Vindeam mulinete si imi "pecuiam" clientii din ziarul Raid (nu era internet atunci). Clientii decupau
un cupon de comanda din ziar, il completau cu pixul si mi-l trimiteau prin posta. Asa se facea o
comanda. Eu impachetam mulineta, o trimiteam tot prin posta apoi primeam banii ramburs.

Partea cea mai nostima este ca nu pescuisem niciodata, dar puteam sa fac rost de mulinete la un
pret bun si puteam sa scriu texte care vand.

Reclama o faceam din banii mei si imi amintesc ca 3 aparitii costa cam cat jumatate de salariu.
Trebuia sa stiu cum sa imi scriu textele. Profitul meu depindea de asta.

In acest ebook o sa iti dezvalui cum sa creezi o oferta care sa vanda de cel putin de 2 ori
mai mult decat obtii acum. Esti pregatit? Sa incepem!
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Piata s-a schimbat

Daca acum 20 de ani spuneam ca am cea mai buna mulineta, oamenii credeau.

Nu exista google si nu existau multe oferte. Afirmatiile de genul "Cea mai buna calitate", "Cel mai
bun pret" erau credibile, atrageau atentia.

Acum stii si tu ca asta nu se mai aplica.

Daca inainte noi stiam ce e bine pentru clienti, acum ei stiu ce e mai bine pentru ei (sau cel putin
au impresia asta).

Oferta ta, in momentul in care iese pe piata se confrunta cu o audienta care in proportie de 99%
spune: "Nu cred", "Nu vreau", "Nu merge la mine", "Toate sunt la fel", "Dincolo era mai
ieftin", "Ma duc acolo unde am mai fost", "Ma mai gandesc", "Gratis nu se poate?" etc.

Intelegi de ce oferta ta este compromisa inca de la conceptie? De ce reclamele tale sunt tot mai
scumpe iar vanzarile tot mai rare?

Din fericire, in acest ebook o sa iti ofer solutia pentru a crea oferte magnetice fara de care clientii
par ca nu pot exista.
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Inainte de a merge mai departe...

Scopul acestui ebook si al cursului de marketing, pe care urmeaza sa il lansez in curand, este de
a iti arata cum sa iti influentezi clientii.

Daca nu esti de acord cu asta, te inteleg. Insa as vrea sa imi raspunzi mai intai la cateva intrebari:

Cand creezi o reclama pe facebook acorzi atentie pozei si textului? Obisnuiesti sa petreci ceva
timp gandindu-te la oferta pe care urmeaza sa o pregatesti? Acorzi atentie detaliilor privind locul
unde ar trebui afisat bannerul in afara biroului, aspectul cartilor de vizita, textul scrisorii pe care o
vei trimite unui potential partener sau client, etc.?

Atunci am o veste pentru tine: Incerci sa iti influentezi clientii!

Asa ca in loc sa ramai in starea de negare, generand rezultate mediocre, continua sa citesti pentru
a afla cum poti influenta eficient.

Nu poti rezista in business pentru mult timp daca nu stii cum sa iti influentezi clientii. Ei sunt foarte
ocupati, nu se gandesc la tine. Daca nu stii cum sa le vinzi produsele care le vor schimba viata in
bine, vor gasi ei solutii sa arunce banii pe lucruri care nu ii ajuta.
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Cum sa te promovezi gresit

Nu vor produsul tau dar le trimiti mail-uri nesolicitate.

Nu cred in rezultatul promis dar le oferi reducere.

Se gandesc la produsul tau dar ii plictisesti/alungi fara sa stii.

Daca tot ceea ce faci este exact opusul a ceea ce vor clientii tai, cum sa te astepti sa atingi
targetul de vanzari propus?

Totusi, exact aceste lucruri le faci in fiecare zi pentru promovarea afacerii tale.

Sfatul meu este sa te opresti. Exista o cale mai buna!
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Cum sa te promovezi corect

Iti amintesti cand spuneam ceva mai devreme ca reclama ta merge impotriva a 99% din potentialii
clienti pentru a ajunge la acel 1% care vrea cu adevarat?

Ceea ce poti sa faci este sa intorci acest procent in favoarea ta. Iata cum:

Pasul 1: Creezi o lista cu afirmatii, intentii din partea celor 99%. De exemplu: Nu vreau un nou
contabil, pentru ca am deja unul.

Pasul 2: Creezi un titlu care se uneste cu intentia lor. De exemplu: Nu si-a schimbat contabilul
timp de 3 ani.

Pasul 3: Introduci carligul: De exemplu: pana a aflat ca platea taxe uriase la stat.

Pasul 4: Aplici unul din cele 21 principii de influentare (detaliate in cursul Aikido Marketing)

Pasul 5: Inserezi una sau mai multe din tacticile pentru oferte magnetice (detaliate in cursul
Aikido Marketing)

Vezi ce am facut aici? Clientii nu mai au nici o sansa.

Mereu cand urmez acesti pasi zambesc inainte sa incep promovarea, pentru ca stiu ca va avea
succes.

Acum presupun ca vrei sa iti demonstrez cateva principii si tactici, eventual sa iti ofer si cateva
exemple. Sigur, cu mare drag. Sa incepem!
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Prima demonstratie

Principiul nr. 6 din cursul Aikido Marketing este: Schimbarea realitatii.

Clientii vad lucrurile in felul lor. Abordarea gresita este sa ii contrazici, sa insisti, etc. Schimbarea
este oricum dificila si rar agreata de catre clienti. De aceea, nu este cazul sa generezi reactii
negative. Scopul nostru nu este de a lupta cu ei. Nu vrem sa le spunem ca gresesc. Vrem sa le
schimbam convingerile fara a genera o reactie negativa.

Schimbarea realitatii se poate realiza in 4 moduri, insa aici voi expune pe scurt 2 dintre ele:

1. Subminarea convingerilor

Este o tehnica fantastica de convingere si functioneaza astfel:

- Apelezi la emotii precum frica, umor, sau vina (pentru a afecta emisfera dreapta a creierului)
precum si la exemple, statistici sau citate (pentru a afecta emisfera stanga a creierului) cu scopul
de a pune la indoiala vechile convingeri. De exemplu, la pagina pentru contabilitate am spus:
"Obligativitatea contabilului este impusa de stat pentru a se asigura ca isi primeste taxele." Apoi
am vorbit despre Robert si ce anume i s-a intamplat lui.

- Dupa ce le-ai subminat vechile convingeri, ofera-le o cale de iesire, o salvare (respectiv produsul
sau serviciul tau): "Esti sigur de contabilul tau sau vrei si o a doua opinie?"

2. Aplificarea convingerilor

Uneori motivul pentru care nu cumpara produsul tau este ca nu si-l doresc suficient de tare.
Scopul tau este sa amplifici durerea si placerea pentru a-l determina sa treaca la actiune.

O poveste spune ca: Un om intreaba de ce chelancaie cainele. Pentru ca sta pe un cui (primeste
raspunsul). Si de ce nu se ridica? Pentru ca nu il doare suficient de tare.
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A doua demonstratie

Principiul nr. 7 din cursul Aikido Marketing este: Vaccinarea

Am numit acest principiu astfel deoarece functioneaza in mod asemanator cu vaccinarea.

Vaccinul este de fapt un virus slab care odata introdus in corp determina organismul sa lupte
impotriva lui. In felul acesta organismul devine mai puternic si rezistent la acel tip de virus pe viata.

Principiul de influentare Vaccinarea functioneaza in 3 pasi:

1. Are loc atentionarea privind un atac iminent
2. Are loc un atac slab
3. Are loc incurajarea pentru o aparare puternica

Uite cum functioneaza:

Ai o firma de termopan? Poti sa spui asa: "Unele firme cred ca este mai bine sa faca economie
sau sa omita cu buna stiinta anumite materiale din componenta termopanului. Noi nu suntem de
acord! Stim ca este important ca fereastra ta sa aiba o durata de viata indelungata. Celelate firme
considera ca proiectarea (alegerea corecta a materialelor si a dimensiunilor conform proiectului,
deschiderilor, casei, etc.) nu este importanta. Insa noi stim cum poate afecta rezistenta in timp a
geamului tau."

Principiul de influentare "Vaccinarea" este folosit si de William Shakespeare in Iulius Caesar

La curs voi dezvolta mai mult acest principiu si cum il poti folosi in ofertele tale.
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A treia demonstratie

In continuare iti voi expune o tactica pe care daca o folosesti in materialele tale de marketing si in
comunicarile tale nu doar ca vei obtine mai multi clienti, ci ii vei pastra pe viata.

Tactica se numeste "Detaliere extrema" si este atat de eficienta incat concurenta te va uri mai
mult ca niciodata pentru ca o folosesti.

Iar partea buna este ca tactica este foarte simpla si usor de folosit.

Sa presupunem ca ai un restaurant, sun pentru o rezervare si spun asa: "As dori sa vin sambata
cu sotia mea insa ea doreste sa mergem la alt restaurant. Te rog ajuta-ma sa o conving. Spune-mi
ce face ca restaurantul tau sa fie o alegere mai buna?"

Raspunsul pe care l-as primi acum de la tine va fi probabil: "Aaa... nu stiu. Asta ramane sa
decideti voi." sau "Folosim ingrediente mai bune" sau "Calitatea este mai buna la noi".

Nu ma crezi? Suna la orice restaurant si fa asta. Vei afla ca am dreptate.

Cum ar fi putut sa convinga? Iata cum:

"Noi facem painea in fiecare zi. E proaspata si crocanta. Inclusiv preparatele din pasta sunt facute
de noi. Folosim doar legume proaspete in toate retetele. Folosim doar ulei virgin de masline presat
la rece. Servim vin italian iar melodiile romatice se aud discret in imprejurimi. Lumanarile puse pe
masa dau un aer de intimitate."

Indiferent daca pregatesti o oferta, un script telefonic, un email, etc. detalierea extrema va
influenta audienta si vei castiga mai multi clienti.

Acum sa vedem si cateva exemple.
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Cand clientul nu vrea

Ce faci cand clientul nu vrea produsul sau serviciul tau deoarece foloseste deja altceva similar?

Raspuns: Ii dai dreptate, insa il avertizezi privind posibilele riscuri si ii oferi o varianta mai buna.
(Schimbarea realitatii)

Sau aplici principiul vaccinarii. (sau alte principii din cursul Aikido Marketing)

In exemplul de fata am folosit principiul nr. 6: Schimbarea realitatii prin subminarea convingerilor.
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Cand clientul se gandeste

Cand produsul sau serviciul tau rezolva o problema, sa fii sigur ca potentialii clienti se gandesc la
solutia ta.

Asa ca intrebarile sunt cele mai bune in aceste cazuri. Iata cateva exemple in cazul unui cabinet
stomatologic:

- Cand ai fost ultima oara la dentist?
- Te dor dintii la rece?
- Ai un dinte lipsa?

Aceasta abordare este mult mai eficienta decat cele banale pe care le vedem zilnic pe net:
"Implanturi la cel mai mic pret" ,"Avem grija de zambetul tau" etc.
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Cand clientul nu realizeaza beneficiul

Cand clientul nu realizeaza beneficiul, amplifica-l sau scoate in evidenta cea mai buna marturie/
comentariu.
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Cand clientul crede ca toate produsele sunt la fel

Cand clientul crede ca toate produsele sunt la fel, da-i dreptate apoi arata-i ce nu stie si il poate
determina sa isi schimbe parerea.
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Cand clientul nu crede

Degeaba mentionezi beneficiile produsului tau daca potentialii clienti nu mai cred in ele.

In schimb, spune-le cum cineva a esuat (la fel ca si ei) pana cand... a descoperit solutia ta.

Apoi continua cu o explicatie: "Motivul pentru care nu ai reusit sa... este ca..."

In final prezinta solutia: "Ceea ce ar fi trebuit sa faci este sa..."
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Care este reactia audientei

In acest ebook ti-am dat 5 exemple de pagini cu titluri neobisnuite/nemaintalnite.

Acum probabil intrebarea ta este ce efect are reclama pe facebook?

Din testele mele vei obtine mult mai multe click-uri deoarece atrage atentia. Iar costurile sunt de
2-3 ori mai mici per click.
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Da, dar afacerea mea este diferita...

Probabil vei spune: Nu o sa functioneze la mine. Afacerea mea este diferita. Clientii mei sunt
diferiti.

Asculta-ma! Toti clientii sunt la fel! Aceste tehnici functioneaza indiferent de afacere.

Sa iti dau un exemplu. Pentru mine, cea mai plictisitoare afacere este contabilitatea (sa ma scuze
clientii contabili care imi citesc ebook-ul). Dar gandeste-te, sunt doar cifre.

Cu toate acestea, reclama de mai jos a obtinut din prima zi un numar de share-uri apropiat cu cel
de like-uri. Asta inseamna ca le-a atras atentia, i-a facut curiosi. Iar rezultatele se vad la numarul
de solicitari obtinute.
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De ce esti in afaceri?

Spune-mi te rog, de ce esti in afaceri?

Raspunsul corect este: Sa faci bani!

Da, putem sa o luam si pe ocolite, de exemplu: "Sa facem o lume mai buna". Insa la final, totul se
rezuma la bani.

Ok, urmatoarea intrebare: Cum faci mai multi bani in afacerea ta?

Raspuns corect: Prin aplicarea de strategii de marketing si vanzari neconventionale.

Si aici ai putea sa spui, ca de fapt nu, prin oferirea de produse si servicii mai bune, etc. Da stiu,
trebuie sa oferi servicii si produse mai bune, dar daca nu le vinzi, nimeni nu o sa afle ce ai de
oferit.

Ultima intrebare: Vrei sa aplici in continuare strategii de marketing expirate, care lasa clientii
indiferenti sau vrei sa te invat strategii de marketing atat de noi incat a trebuit sa le gasesc un
nume si care fac clientii sa alerge dupa tine strigand ca vor produsul tau?

Eu stiu ca te pot ajuta. Tu ce zici? Vrei?
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Cum te pot ajuta

In curand voi lansa cursul Aikido Marketing. L-am numit astfel din urmatorul motiv: Este singurul
sport care foloseste forta adversarului pentru a-l invinge. La fel, la curs te voi invata sa folosesti
intentiile/convingerile clientilor in beneficiul tau.

In mare cursul tine 3 zile, este LIVE, sunt doar 50 de locuri si parcurge in mare urmatoarele
subiecte:

- Care sunt nevoile de baza si secundare ale oamenilor si cum le putem folosi in marketingul
nostru
- Identificarea intentiilor/convingerilor clientilor si abordarea lor
- 21 principii de influentare special gandite pentru stilul Aikido Marketing
- Tehnici pentru realizarea de oferte magnetice
- Lista de cuvinte care vand (organizate in functie de emotii)
- Lista cu fraze si titluri (organizate in functie de situatii sau domeniu de activitate)
- plus multe altele

La sfarsit vei primi inregistrarile video si materialele (5 ebook-uri)

Vei primi in 3 zile sute de idei, exemple, tehnici pe care le poti aplica in afacerea ta pentru
rezultate imediate.

Tot ce pot sa iti spun este ca functioneaza pentru ca le-am testat pe clientii mei (fara stiinta lor,
ups... dar in beneficiul lor, yey!)

Te voi tine la curent cu lansarea cursului. Tot ce trebuie sa faci este sa te asiguri ca esti inscris in
aceasta lista.
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Pune acum in aplicare

In acest ebook ti-am expus cateva informatii si exemple care par uimitoare, dar oare sunt valabile
si in cazul tau?

Exista un singur mod de afla. Sa testezi acum! Uite ce iti propun:

1. Fa o lista cu intentiile clientilor (ce cred ei despre produsul tau, ce vor sa faca legat de
rezultatul pe care il ofera produsul tau, etc.) Fii sincer, realist. Probabil cele mai multe lucruri la
care se gandesc ei este ca: "Pretul e prea mare, intentionez sa cumpar altceva mai ieftin", "Am
incercat si nu da rezultate, intentionez sa ma las batuta", etc.

2. Incepe titlul cu intentia lor: "A preferat sa cumpere altceva mai ieftin", "Dupa ce a vazut ca nu
da rezultate, s-a lasat batuta", etc.

3. Intoarce situatia in favoarea ta: "A preferat sa cumpere altceva mai ieftin, dar apoi a
descoperit ca...", "Dupa ce a vazut ca nu da rezultate, s-a lasat batuta... insa ce s-a intamplat
dupa aceea..."

Desigur, apoi va trebui sa creezi pagina de vanzare convingatoare si aici te ajuta mult cursul
Aikido Marketing. Insa pana atunci incearca sa o faci asa cum simti.

Iti garantez ca doar aplicand ceea ce ti-am expus aici vei obtine de cel putin 2 ori mai multe
solicitari.
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Incheiere + Concurs

Daca ti-a placut acest material te invit sa te abonezi aici si te voi anunta prin email cand lansez
cursul.

Aikido Marketing poate fi folosit in orice activitate de marketing: Realizare oferte, reclame,
fluturasi, script de vanzare, email, etc.

Iti voi oferi doar solutii practice pe care le poti implementa imediat pentru a obtine mai multe
vanzari.

Acum, desi numarul de locuri la curs este limitat, m-am decis sa fac un Concurs prin care voi oferi
un loc gratuit la curs.

Iata ce trebuie sa faci:

Lasa-mi un comentariu aici: http://marketnet.ro/99 si spune-mi care este domeniul tau de
activitate si de ce doresti sa participi la cursul Aikido Marketing.

Voi anunta castigatorul pe privat saptamana aceasta.

De asemenea, nu ezita sa aplici ceea ce ti-am aratat in acest ebook. Astept cu nerabdare sa imi
spui ce rezultate ai obtinut.

Pe curand,
Marius Achim
office@marketnet.ro
0766.239.334
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