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Introducere

Esti antreprenor? Atunci fac pariu ca esti al naibii de bun la ceea ce faci.

Indiferent daca produci mobila, haine, cuie... daca vinzi pe magazinul tau online farduri,
medicamente sau telefoane. In acest moment stii mai multe decat majoritatea, inclusiv decat mine.

Eu nu stiu care este procesul prin care tu faci cuie sau care sunt cele mai bune farduri. Insa tu stii.
Asta te mentine in pozitia de antreprenor pe nisa ta de piata.

Asa ca in timp ce tu incerci sa devii din ce in ce mai bun la ceea ce faci, la fel se intampla si cu
mine.

Care este rolul meu? Sa analizez in fiecare zi diverse actiuni de promovare si sa inteleg de ce una
a functionat si alta nu.

Pentru ca la finalul zilei, afacerea mea depinde de succesul clientilor mei, la fel cum se intampla si
in cazul tau.

In acest nou ebook iti voi dezvalui o noua strategie care ma ajuta sa obtin rezultate remarcabile
pentru clientii mei.

Am numit-o SAM (Segmente, Abordare, Metode) pentru ca inchide un cerc perfect care
genereaza rezultate in orice campanie de promovare.

Asa ca eu sunt entuziasmat sa ti-o impartasesc, iar tu sper sa fii pregatit sa primesti aceasta noua
strategie.
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Strategia SAM

Hai sa fim seriosi! Metoda de promovare a majoritatii antreprenorilor (posibil si a ta) este slaba si
ineficienta.

Uite de ce cred asta. Ei inca mai cred ca traficul este salvarea. Da, ai nevoie de trafic, dar la
conversia din zilele noastre, nu stiu cum o sa iesi pe profit.

Asa ca ce faci? Cauti o agentie de Adwords sau Facebook ads si speri ca acum rezultatele sa fie
mai bune. Si ghici ce? Nici acum nu o sa vezi rezultate. Iar agentia va spune ca de vina sunt
produsele tale sau site-ul, ca nu converteste.

Apoi ce faci? Incepi sa inveti cate ceva despre conversie si afli de exemplu ca ar fi bine sa pui un
newsletter prin care oferi o reducere la abonare. Si uite ca nici asta nu functioneaza.

Iti spun eu ce trebuie sa faci: Incepe din partea opusa. Porneste cu, clientul. Apoi cu site-ul. Si in
final cu traficul.

In acest material ne vom concentra mai mult pe client si site.

Strategia SAM ne ajuta sa intelegem mult mai profund clientul prin segmentare (lucru de care
avem nevoie intr-o piata sofisticata) . Segmentarea ne ajuta mai departe sa intelegem Abordarea
potrivita. Si, in final, ne ajuta sa alegem Metodele potrivite.
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Segmentarea

Despre Segmentare am vorbit si in acest video: http://marketnet.ro/5segmente

Sunt multe tipuri de segmentare de genul socio-demografica, psihografica, sectoriala, geografica,
etc. Daca vrei sa te pierzi in ceata iti recomand un manual de marketing pe tema asta.

Insa parerea mea este ca aceste tipuri de segmentari au fost facute cu scopul de a transmite date
catre managerii care se inchid in spatele biroului. Nu au fost facute pentru marketerii adevarati.

Daca e sa iti furnizez o informatie de marketing, prefer sa iti dau ceva de care putini au auzit. In
felul acesta informatia este mai valoroasa tocmai prin utilizarea ei redusa.

Asa ca despre ce tip de segmentare vorbim? Este o segmentare a clientilor ideali pentru afacerea
ta.

Ea este impartita astfel:

Clienti activi: 3%
Clienti deschisi 7%
Clienti constienti 30%
Clienti inconstienti 30%
Clienti nepotriviti 30%

Procentele au caracter orientativ si difera de la afacere la afacere. In continuare vom discuta
despre primele 4 segmente, deoarece asa cum am spus, al 5-lea este pur si simplu nepotrivit.
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Abordare Clienti Activi

Clientii activi sunt cei care vor produsul sau serviciul tau ACUM. Ei, de regula, cauta in Google sau
reactioneaza imediat la o reclama pe Facebook.

Ei sunt clientii ideali pentru reclamele obisnuite gen: "30% reducere" sau "Cumperi 1 si mai
primesti 1 gratuit"

Problema este ca procentul lor este de doar 3% din totalul clientilor care ar putea cumpara de la
tine.

Si asta nu este tot. Majoritatea reclamelor sunt adresate lor.

Asa ca abordarea ta va trebui sa fie foarte inteligenta sau sa ai preturi mai mici.

Sa iti dau exemplu de abordare inteligenta:

Concurentii unuia din clientii mei aveau oferte de genul: "Cumpara 3 si mai primesti unul gratuit"

Ceea ce am facut noi este ca am inversat, am spus: "Iti dam unul gratuit, dar mai cumpara 3"

Aceasta simpla schimbare a facut diferenta in volumul de vanzari. Asa ca exista o sansa si in
acest procent, trebuie doar sa fii cu o secunda mai destept :)

Acum gandeste-te la afacerea ta. Unde se afla clientii tai activi? Daca vinzi cuie, cu siguranta vor
cauta in Google. Daca vinzi haine, o buna parte din ei ii vei gasi si pe Facebook.

Tot ce trebuie sa faci este sa ai oferta irezistibila.
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Abordare Clienti Deschisi

Acesti clienti se gandesc sa cumpere produsul tau, insa nu cauta in mod activ.

O reclama de genul "30% reducere" ii lasa reci. Asa ca ce e de facut?

In primul rand ar trebui sa te intrebi de ce se gandesc la produsul tau.

In mod evident ceva ii incita, si-l doresc, dar nu au primit inca imboldul necesar pentru a-l
achizitiona.

Ce e de facut? Creeaza reclame si materiale de marketing care comunica cu ei exact in stadiul in
care se afla.

Daca produsul tau rezolva o problema, vorbeste despre cum produsul tau rezolva problema lor.

Mesajele tale de marketing ar trebui sa ii abordeze din acest punct si nu din cel al reducerilor si
promotiilor.
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Abordare Clienti Constienti

Acesti clienti sunt putin mai analitici, mai reticenti sau poate pur si simplu mai greu de "urnit".

Ei sunt constienti ca la un moment dat or sa aiba nevoie de produsul sau serviciul tau, insa au un
obicei de a lasa lucrurile pe ultima suta de metri.

Abordarea potrivita ar putea fi legata de pericolele/problemele la care se expun pentru ca nu
actioneaza acum sau sa le arati cat de usor, simplu, ieftin este sa inceapa acum.

Pentru ei, o oferta de genul "Free trial" este excelenta deoarece ii implica si in final iau o decizie.

Daca ai un cabinet stomatologic, un client constient este acela care stie ca are probleme dar nu
vine la cabinet pentru ca...

In cazul unei agentii de marketing, un client constient este acela care realizeaza ca promovarea
nu mai functioneaza ca inainte dar nu apeleaza la serviciile unei agentii pentru ca...

Creeaza o lista de motive pentru care clientul tau amana decizia de cumparare apoi creeaza
oferta care comunica cel mai bine cu el.
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Abordare Clienti Inconstienti

De curand am vorbit cu cei de la o clinica care erau inconstienti ca foloseau un landing page
pentru clienti inconstienti :)

Asa ca hai sa discutam si acest segment.

Un client inconstient este acela care presteaza o activitate in care ar avea nevoie de produsul tau,
insa nu este constient de existenta lui.

Pentru el, a afla de produsul tau este o adevarata revelatie. Vor plati imediat de indata ce au
inteles cum il ajuta.

Modul cel mai potrivit de abordare este prin crearea unei conexiuni intre activitatea lui si produsul
tau.

De exemplu, cat de curand lansam aplicatia BlueBee pentru marketing de proximitate.

Unul din modurile de abordare care imi vine acum rapid in minte este sa spun ceva de genul: "Te-
ai saturat sa imprastii fluturasi fara rezultate? Aplicatia BlueBee trimite notificari cu oferte tuturor
clientilor care trec prin fata magazinului tau! Astfel tu vei atrage mai multi clienti la costuri mult mai
mici."
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10 Metode

Am discutat despre Segmente si Abordare, acum este timpul pentru Metode.

In continuare iti voi expune 10 dintre cele mai cunoscute.

Ceea ce trebuie sa intelegi este ca exista mai multe Metode si inclusiv variante de folosire.

Insa, creativitatea ta ar trebui sa porneasca de la Segment si Abordare.

De exemplu, la unul din site-urile pe care le gestionam, am observat ca putem convinge o buna
parte din cliente cu o pagina de produs in format de Upsell (are cronometru de expirare oferta).

Asa ca am creat acea pagina si acum converteste foarte multe din aceste cliente.

In concluzie, Metoda este stabilita dupa Segment si Abordare (si nu invers).
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Landing Page Produse

Daca ne uitam la modul in care interactioneaza utilizatorii in newsfeed-ul Facebook, observam ca
ei dau scroll printre noutati pana se opresc la o postare care le place.

In schimb, cand intra pe site-ul tau trebuie sa ajunga din home in categorie, apoi in produs, nu le
place, iese din pagina produs se intoarce in categorie, intra in alt produs, si tot asa.

Acesta este un proces care ii plictiseste pe cei care vin din Facebook (si in special pe cei care nu
sunt Activi).

Asa ca solutia pentru acestia este sa creezi un Landing Page cu aproximativ 20 de produse.

Astfel ei pot scana toate produsele si se pot opri la ceea ce le place pentru a comanda.

Am folosit acest model de aproape 2 ani pentru clientii nostri si pot sa spun ca inca mai
functioneaza, in special daca ai o colectie noua, o lansare noua de produse.
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Pagina Produs

A trimite trafic din Facebook in pagina de produs este mult mai bine decat a trimite catre home
page.

Cu toate acestea, trebuie sa intelegi ca te adresezi clientilor activi.

Acestei pagini trebuie sa ii acorzi foarte mare atentie, mai ales daca nu ai o conversie prea buna.

De exemplu, pe unul din site-urile pe care l-am preluat de curand, butonul de comanda aparea
dupa ce selectai marimea, iar produsele similare erau in partea superioara. Asta ii determina pe
clienti sa navigheze printre produse fara sa cumpere nimic.

Solutia in cazul lui: Scoate butonul la suprafata, pune produsele similare in subsol.

Si desigur, mai sunt multe de descoperit pe parcurs. Tot ce trebuie sa faci este sa urmaresti ce fac
si ce spun clientii.
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Pagina Abonare Email

Pe mine ma innebuneste ideea de a investi in trafic fara sa il captezi in vreun fel (email sau
retargetare)

Cu retargetarea este bine sa fii atent, sa o folosesti atunci cand clientul a intreprins macar o
anumita actiune pe site.

Pe parte de servicii, dar uneori si la produse, email-ul functioneaza foarte bine, mai ales daca ai
stiut cum sa creezi o relatie cu abonatii.

Asa ca ceea ce fac eu, este un double shot: Adica retargetez doar pe cei care si-au lasat adresa
de email.

In felul acesta, daca nu vad mail-ul, cu siguranta vor observa reclama.

Tot ce trebuie sa fac este sa pozitionez scriptul de retargetare in pagina de multumesc.

Pagina de abonare email trebuie sa fie scurta, la obiect, titlul sa le transmita un mesaj puternic. Se
adreseaza oricarui segment insa cu abordarea potrivita pentru fiecare.

Mai jos ai o pagina de abonare pentru AGR care de aproape 2 ani inca mai converteste la cote
mari, in ciuda faptului ca are un formular cu 8 campuri de completat.
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Pagina Multumesc

Asta probabil ai vazut la mine. Din pagina de abonare te trimit catre pagina de multumesc unde iti
ofer posibilitatea de a obtine o scurta consultatie gratuita cu mine.

De regula conversatia este de 10 minute, o parte decid sa lucreze cu mine, altii nu, insa relatia pe
care am creat-o este fantastica si rata de deschidere la fel.

Acum email-ul nu mai vine de la un formular pe care l-au completat pe un site, ci de la un prieten
cu care au discutat la telefon si au avut o conversatie excelenta.

Ideea este ca pe pagina de multumesc poti sa faci aproape orice iti doresti: Sa vinzi un produs sau
serviciu, sa ii incurajezi sa iti dea share, sa verifice casuta de email, sa intre in legatura cu tine, sa
completeze un sondaj, etc.

Insa din nou, tot ce intreprinzi pe aceasta pagina trebuie legat de Segment si Abordare.
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Landing Page Leaduri

Cand vinzi servicii este mai greu sa vinzi prin plata cu cardul.

Este necesara o discutie, o explicare a serviciilor pe care le oferi si felul in care clientii tai vor
beneficia de el.

De aceea, pentru tine este important sa creezi o pagina de Leaduri, unde captezi contacte cu care
vrei sa intri in legatura.

Aceasta pagina are farmecul de a se putea crea pentru toate cele 4 segmente. Este foarte flexibila
si eficienta.

Deci, cum o cream? Iata un exemplu de abordare pentru fiecare segment, in cazul unei agentii
SEO.

Pentru clienti activi "Vrei ca site-ul tau sa ajunga pe prima pagina in Google? Selecteaza unul
din pachetele de mai jos"

Pentru clienti deschisi "Te-ai saturat ca site-urile concurente sa beneficieze de cei mai buni
clienti pentru ca se afla pe prima pagina in Google? Vino la noi si iti vom spune 7 lucruri pe care
poti sa le faci pentru a impinge site-ul tau pe prima pagina in Google"

Pentru clienti constienti "Nu obtii suficient de mult trafic din Google? Obtine un audit GRATUIT
pentru a afla care sunt cuvintele cheie care iti scapa!"

Pentru clientii inconstienti "Ai un site dar nici un vizitator? Asta inseamna ca site-ul tau nu este
indexat si optimizat pentru Google. Vino la noi si iti spunem exact ce trebuie sa faci pentru a
incepe de maine sa primesti un val proaspat de clienti"
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Articol care sustine produsul

Articolele, bloggingul FUNCTIONEAZA! Doar ca probabil nu stii cum sa il folosesti eficient.

Chiar azi, inainte sa ma apuc sa scriu acest ebook am primit telefon de la cineva entuziasmat care
mi-a spus ca a urmarit inregistrarea de la emisiunea TV in care am aparut si cum ca la minutul 43
am spus ca...

Ieri am primit un email de la cineva care ma intreba de aplicatia BlueBee (pentru ca a citit articolul)
si cat costa.

Articolul: "Cum sa planifici o campanie de promovare in 5 pasi" mi-a adus 3 clienti.

Deci bloggingul functioneaza, trebuie doar sa:

1. Aplici formula SAM
2. Furnizezi cat mai multa valoare.

Nu le vorbi despre cat de tehnic esti, cum le stii pe toate ci vorbeste-le pe limba lor si ofera-le
ajutor real.
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Free Trial

Toata lumea iubeste Free trial.

Sunt multe aplicatii pe care le-am cumparat sau vandut dupa free trial.

Dupa cum am spus ma devreme, aceasta metoda se adreseaza in special clientilor constienti.

Acestia probabil folosesc ceva similar si vor sa vada daca produsul tau este mai bun.

Sau poate pur si simplu nu sunt foarte siguri ca vor obtine rezultate cu produsul tau, iar acum au
sansa sa verifice.

Mai jos ai o captura pentru o pagina de a mea care a avut o conversie fantastica in Facebook.
Adica, daca iti dau cifre si capturi, nu o sa iti vina sa crezi.

Aceasta pagina, desi porneste cu o propunere gratuita, mi-a adus multi clienti high class pentru
aplicatii si site-uri.
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Concursuri

Concunsurile atrag clienti din toate segmentele, chiar si cel al clientilor nepotriviti.

Cu toate acestea, concursurile pot contribui la vizibilitatea produselor tale inclusiv la implicarea
clientilor.

Tot ce trebuie sa faci este sa gandesti un concurs cat mai eficient.

Nu este vorba despre premiu ci despre strategia din spatele concursului.

Pentru ca participantii sunt destul de isteti, strategia ta trebuie sa faca fata.

Am scris mai demult un articol despre cum sa creezi un concurs eficient, asa ca nu o sa mai
dezvolt aici topicul.
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Quiz-uri

Quiz-urile sunt o metoda excelenta de a atrage clienti noi. Nu trebuie decat sa creezi o legatura
intre produsul tau si quiz.

In urma cu aproximativ 2 ani, aplicatia FB Quiz genera pentru clientii nostri si 10.000 de fani/zi la
pagina de facebook.

Acum nu mai sunt la fel de virale, insa efectul lor ramane acelasi.

Alte variante apropiate sunt sondajele sau poll-urile. Clientii se vor implica deoarece vor sa stie ce
au votat altii.

Aceste metode atrag de obicei clientii deschisi.
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Evenimente

Evenimentele sunt foarte importante. Ele dau viata oricarei lansari de produse sau servicii.

Daca vreau sa obtin maximum de rezultate intr-o campanie, voi introduce evenimentele.

Ele capteaza curiozitatea, creeaza anticipatie si cel mai important misca masele de clienti.

Si partea cea mai buna este ca atrage toate segmentele de clienti.

Modul in care lucrezi cu evenimentele este urmatorul:

1. Anunti cand are loc evenimentul
2. Furnizezi noutati care entuziasmeaza participantii (in partea de preeveniment) - Foarte
important acest pas!
3. Lansezi evenimentul si stabilesti o data de inchidere oferta.

Mai jos ai un exemplu perfect de entuziasmare a participantilor inainte de eveniment.
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Bonus - Tipare clienti

Pe langa strategia SAM mai vreau sa iti dau un pont.

Cand vrei sa iti optimizezi pagina pentru mai multe vanzari, tine cont ca sunt 4 tipuri de clienti:

1. Competitiv (Vrea sa vada cu ce este produsul tau mai bun decat al concurentei sau decat
solutia pe care o foloseste deja)
2. Spontan (Spune-i ceva wow si e al tau. Nu vrea cifre, nu vrea dovezi. Emotia il convinge de
fiecare data)
3. Umanist (Vrea sa vada dovada sociala. Cati au dat like? Ce au spus altii despre produs? etc.)
4. Metodic (Este interesat de proces. Cum functioneaza? Cum ajunge la mine? Cum se face
plata? etc.)

Scopul paginii tale de vanzare este de a satisface toate cele 4 tipare de clienti.

Partea buna este ca e destul de usor si are o ordine logica. Trebuie doar sa introduci 4 elemente
care satisfac fiecare tipar in parte.

Poate ca vei incepe cu un titlu captivant pentru spontani, vei continua cu o lista de beneficii pentru
competitivi, vei arata cui i-a mai placut produsul tau pentru umanisti si le vei arata cum
functioneaza pentru metodici.

Strategia SAM - In sfarsit! Reclamele tale vor vinde mai mult! Page 19



Incheiere

Ce iti recomand in continuare...

Incepe sa gandesti intreaga campanie de promovare pornind de la strategia SAM

Vei avea mai multa claritate, vei convinge mai usor clientii si vei vinde mai mult!

Ca de obicei, daca ti-a placut (sau nu) mi-ar face placere daca imi lasi un comentariu aici:
http://marketnet.ro/sam

Arata-mi ca esti un abonat fidel si ca merita sa creez astfel de materiale pentru tine :)

O zi productiva!

Marius Achim
0766239334
office@marketnet.ro
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