
Cum sa fii prima alegere in mintea clientilor

Introducere

Majoritatea antreprenorilor se uita in directia gresita cand vine vorba de dezvoltarea afacerii lor.
Da, asta te poate include si pe tine!

Hai sa vedem, de ce anume avem nevoie pentru a creste afacerea? Raspuns simplu: Vanzari.

Asa ca este evident ca focusul lor sa fie directionat spre vanzari.

Dar parca ceva se intampla... nu ti se pare? Eforturile sunt tot mai mari iar vanzarile nicidecum nu
cresc.

Unde este problema?

Aceasta intrebare mi-am pus-o si eu cu ceva timp in urma. Din fericire am descoperit ceea ce
urmeaza sa iti dezvalui in acest ebook.

Solutia este, asa cum vei afla, contraintuitiva. De aceea, este normal ca nu ai reusit sa obtii pana
acum rezultatele pe care ti le doresti. Nu ai batut la usa care trebuie.

Nu conteaza cat de mult investesti in reclame, cat de mult te focusezi pe vanzari, atata timp cat nu
esti prima alegere in mintea clientilor nu vei reusi.

De asemenea, solutia nu sta nici in produse mai bune. Van Gogh este unul dintre cei mai mari
pictori din toate timpurile. Tablourile lui se vand acum cu zeci sau sute de milioane. Cu toate
acestea, in timpul vietii lui nu a reusit sa vanda decat un singur tablou.

Asa ca, te invit sa parcurgi acest ebook acum pentru a afla cum sa fii prima alegere in mintea
clientilor.
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Transformarea

Informatiile din acest ebook au avut un impact foarte mare asupra afacerii mele in ultima perioada.

Totul a inceput cu promovarea unui produs. Primeam zilnic leaduri pe care trebuia sa le
convertesc la telefon.

Dupa ce am investit mii de euro in reclama am observat ca abia ieseam pe zero. De multe ori
trebuia sa vin cu 'bani de acasa".

Ma intrebam unde gresesc. Nu stiu sa vand? N-as zice. Am studiat mai toate cursurile de vanzari
si am o experienta indelungata in privinta asta.

Tacticile gen "Lupul de pe Wall Street" functionau foarte bine in perioada respectiva cand nu exista
Google, cand oamenii erau nevoiti sa creada ceea ce le spune vanzatorul. Nu si acum.

Mi-am dat seama ca, daca insistam sa continui asa, in scurt timp urma sa fiu scos din business.
Asa ca am schimbat abordarea. In loc sa vand am lucrat la pozitionarea serviciilor mele in mintea
clientilor. Vroiam ca ei sa se gandeasca la mine de fiecare data cand aveau nevoie de serviciile pe
care le furnizez.

De indata ce am inceput sa fac asta lucrurile au inceput sa se schimbe total. Clientii erau acum cei
care insistau sa apeleze la serviciile sau produsele mele. Cand ofeream scurte consultatii gratuite
uitam sa le vand si tot ei imi spuneau: "Marius, dar eu vreau sa ma ajuti, vreau sa apelez la
serviciile tale".

Atunci mi-am dat seama ca asta chiar functioneaza! Este mult profitabil si mai distractiv sa fii
numarul 1 in mintea clientilor!

Acum, afacerea mea isi dubleaza volumul de vanzari practic in fiecare luna. Este aproape de
necrezut!

Dar cel mai incredibil este ca acum iti furnizez acest secret (fara ghilimele) gratuit in acest ebook!
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Secretul

Am gresit... si presupunerea mea este ca si tu faci aceeasi greseala in acest moment.

Eram focusat pe a obtine cat mai multe vanzari si, daca ai citit Strategia SAM , ai sa observi ca in
principiu ma adresam doar clientilor activi. Asta inseamna 3% din volumul clientilor ideali pentru
afacerea mea. Si pe langa faptul ca acest procent este mic, pretentiile lor sunt foarte mari
deoarece ei sunt in cautare si fac continuu comparatii intre tine si concurenta.

In schimb, ai vazut pe cineva care intra la Apple si intreaba de specificatii tehnice pentru a face
comparatie cu un laptop Acer inainte de a lua o decizie de cumparare? Bineinteles ca nu! Si atunci
de ce eram pus in aceasta ipostaza? Pentru ca nu eram prima alegere in mintea clientilor mei.

Atunci am realizat care este secretul (si nu, nu era Legea Atractiei). Ceea ce trebuia sa fac era sa
ma adresez clientilor care nu cautau in mod activ serviciile si produsele mele, mai exact clientilor
deschisi, constienti si inconstienti. In momentul in care am aplicat planul din acest ebook catre
segmentul de 67%, am inceput in scurt timp sa devin prima alegere in mintea clientilor ideali
pentru afacerea mea. Din nou, daca nu intelegi aceste segmente, citeste si Strategia SAM

Acum nu mai trebuie sa vand, tranzactiile se realizeaza cu mai multa usurinta si sunt in crestere
continua. Unii clienti au ales sa colaboreze imediat cu mine, altii vor alege in viitor, la fel cum este
si Laurentiu (care, apropo, intra in categoria de 30% clienti constienti) :)

Insa partea cea mai importanta aici, este ca acesti clienti nu isi vor pune niciodata intrebarea daca
serviciile noastre sunt mai bune decat ale concurentei. Ei doar platesc si spun "Hai sa facem
istorie impreuna!"
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Planul

Bineinteles ca, daca vrem sa fim numarul 1 in mintea clientului, trebuie sa avem un plan.

Nimic nu se face la intamplare, altfel am da vina pe noroc si nu am mai vedea rostul acestui
material.

Pentru ca aceasta strategie sa functioneze trebuie sa avem in vedere 3 piloni:

1. Vizual
2. Cuvinte
3. Intangibil

Restul ebook-ului va dezvolta aceste 3 subiecte astfel incat sa iti faci o imagine completa si clara a
ceea ce trebuie sa faci in afacerea ta.
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Pilonul 1: Vizual

Credibilitatea companiei tale este judecata in primul rand de atractivitatea ei. Asta inseamna
identitatea vizuala si cuprinde logo, website, materiale de marketing, modul in care sunt
impachetate produsele, etc. Pe baza acestor lucruri clientii vor lua o decizie daca brandul tau se
potriveste pentru ei sau nu.

Asa ca, daca vrei sa fii prima alegere in mintea clientilor, vizualul este primul pilon de care trebuie
sa te ocupi.

Asta inseamna ca tot ceea ce te reprezinta trebuie sa fie de o calitate superioara.

De exemplu, in acest moment trec printr-o noua faza de reconstruire a brandului. Pregatesc un
nou website, un nou logo, etc.

Desi am designer care ar putea sa imi faca logo, am decis sa apelez la 99designs.com unde zeci
de designeri vor veni cu propuneri. Ma costa mai mult, insa asa cum vei vedea in continuare,
partea de vizual nu trebuie ignorata. Daca esti zgarcit la acest capitol vei avea enorm de pierdut.

Ai putea sa spui: "Logo nu este foarte important. Uita-te la Nike, are un logo simplu"

In primul rand, Nike exista de zeci de ani. Oamenii au acum incredere in acest brand.

In al doilea rand, daca logo-ul meu ar fi o virgula si as aloca un buget anual de promovare de
cateva miliarde sunt destul de sigur ca m-ai recunoaste ca fiind "ala cu virgula".

Insa, avand in vedere ca probabil firma ta nu are o vechime atat de mare si nici buget pe masura,
in continuare iti voi arata cum sa ai grija de brandul afacerii tale astfel incat sa fii prima alegere in
mintea clientului si sa obtii vanzarile pe care le doresti.
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Imaginea

Avem tendinta de a avea mai multa incredere in persoanele care sunt atractive. Felul in care se
imbraca, felul in care arata, influenteaza mult judecata noastra. Iar daca sunt de sex opus, acest
efect are un impact si mai mare.

Sa iti dau un exemplu. In urma tragediei din Paris, Facebook a venit cu propunerea de a pune
steagul Frantei la profil. Multi dintre cei care au ales sa accepte aceasta optiune au fost blamati de
catre nationalistii nostri. Insa ce sa vezi, domnisoarele atragatoare primeau comentarii gen "parlez
vous francais?", "Oui, oui".

Impactul frumusetii trece si dincolo de oameni. Ne topim dupa produse atractive, branduri, masini
sport, etc. Ochii nostri sunt "trasi" catre lucrurile pe care le consideram atractive. Atractivitatea
este magnetica. De asemenea, presupunem ca lucrurile cu un design placut sunt mai bune. Vezi
produsele Apple.

Ok, dar cum creezi o imagine atractiva, care sa spuna ceva. Pana la urma nu poti sa lasi totul la
creativitatea designer-ului. Ceea ce transmite brandul tau trebuie sa vina de la tine.

Iata pasii pe care ti-i propun eu:

Pasul 1: Alege o poveste. Gandeste-te la o experienta pe care ai avut-o in interiorul firmei sau
legata de un client. De exemplu, la Marketnet povestea este urmatoarea: Intr-o zi, impreuna cu
echipa mea, faceam branstorming pentru crearea unui titlu la pagina de vanzare a unui client.
Dupa 3 ore toata lumea era epuizata iar optiunile prezentate inca nu ma multumeau. Trebuia sa
fac ceva ca sa ii energizez. Asa ca le-am spus: "Nu vreau orice titlu, vreau sa facem istorie!"
Atunci mi-am dat seama ca am un mesaj, iar sloganul Marketnet a devenit: "Hai sa facem istorie
impreuna!"

Pasul 2: Selecteaza poze. Acum ca ai un mesaj, incepe sa selectezi poze catre reprezinta cel
mai bine mesajul tau. In cazul meu, stiam ca pozele trebuie sa reprezinte mesajul ca serviciile
sunt la inaltime, deasupra serviciilor obisnuite. Asa ca imaginea cea mai buna a fost vulturul.

Pasul 3: Creeaza metafore. Acestea te ajuta sa construiesti restul materialelor de marketing
astfel incat sa reprezinte imaginea ta. Inclusiv te ajuta sa stabilesti tonul mesajelor tale.
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Detaliile

Mai stii melodia aia "Las-o, ba, ca merge asa"?

Ei bine, sunt aici sa iti spun ca nu merge deloc asa. Daca vrei sa reusesti trebuie sa imbunatatesti
continuu.

Din pacate expresia de mai sus rezoneaza cu cei mai multi romani, iar asta consider ca este o
mare problema.

De curand am inceput sa realizam site-uri si pentru clienti din Germania. Ceea ce am observat
este ca ei sunt foarte atenti la detalii.

De exemplu, una din poze era cu 1 pixel mai mare decat celelalte. Aceasta diferenta este
insesizabila la ochiul liber. Trebuie sa dai zoom ca sa observi diferenta.

Programatorul meu nu a observat asta. Clientul din Germania, da. Asta mi-a confirmat inca o data
ca masinile germane sunt cele mai bune.

Insa stai linistit... cand spun detalii nu ma refer ca trebuie sa verifici pozele la pixeli. Asta nu este
un detaliu atat de semnificativ incat sa faca diferenta.

Mai degraba ma refer la detaliile din fiecare pagina. Vrei sa stii care sunt aceste detalii? Uita-te la
liderul pietei. De regula cel care vinde cel mai mult are toate detaliile puse la punct.

Ca sa intelegi ideea iti dau un exemplu din fashion: starshiners.ro. Incearca sa faci tot ce se poate
pe acest site: Aboneaza-te la newsletter si vezi cata atentie a acordat acelei pagini. Incearca sa
comanzi un produs si vezi cat de simplu este formularul de comanda, etc.

In momentul in care esti atent la detaliile fiecarei pagini si te intrebi "Cum as putea sa fac o
experienta cat mai placuta pentru client?", atunci vei reusi sa vinzi mai mult decat cei care spun:
"Lasa aici un formular si se aboneaza ei..."
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Materialele de Marketing

Intr-o zi am avut o intalnire cu un important om de afaceri din Africa. Am avut o discutie
productiva, i-a placut ce i-am propus iar la sfarsit imi intinde cartea lui de vizita si mi-o cere in
schimb pe a mea. Nu aveam carte de vizita, deoarece eram in refacere cu Logo, nu imi placeau
cele pe care le aveam...

In acel moment s-a uitat la mine si mi-a spus ca niciodata sa nu ma prezint la o intalnire de afaceri
fara carte de vizita. Si avea dreptate!

De aceea, cand creezi materialele tale de marketing trebuie sa iei in considerare urmatoarele 2
tipuri:

- obligatorii (cele care se cer conform standardului de afaceri)
- esentiale (cele care convertesc)

Materialele de marketing obligatorii pot fi cartea de vizita, catalogul, site-ul etc.

Materialele de marketing esentiale pot fi paginile de vanzare, paginile de abonare, videoclipurile
sau, cum vezi in acest caz, ebook-urile.
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Prezenta

In trecut trebuia sa ai un buget foarte mare pentru a fi prezent peste tot. Marile corporatii Mass
Media detineau controlul.

Acum lucrurile s-au schimbat mult in favoarea ta. Poti sa fii prezent peste tot la preturi mult mai
mici sau chiar gratuit.

Hai sa vedem ce schimbari au avut loc in ultimul deceniu:

• TV a fost inlocuit cu Youtube
• Live TV a fost inlocuit cu Periscope
• Presa a fost inlocuita cu Blogul
• Radio a fost inlocuit cu Podcast
• Albumul foto a fost inlocuit cu Instagram
• CV-ul a fost inlocuit cu LinkedIn
• Felicitarile de aniversare au fost inlocuite cu Facebook
• Ziarele de Stiri/Barfe au fost inlocuite cu Twitter

Asa ca acum este in puterea ta sa fii prezent acolo unde e audienta ta ideala.
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Pilonul 2: Cuvinte

Cuvintele sunt cele mai puternice arme. Ele pot rasturna guverne, pot stabilii cursul istoriei si pot
chiar sa iti vanda si produsele.

Cu toate acestea, atunci cand cuvintele nu sunt folosite corect, ele pot lucra impotriva ta.

Deseori gasesc materiale de marketing care incearca sa te convinga, sa iti explice cat de bun este
produsul lor. Si totusi efectul lor este nul.

De ce? Pentru ca informatia lor trec prin niste filtre. Prin faptul ca le explici clientilor de ce este mai
bine sa cumpere de la tine ii fortezi sa gandeasca. Iar cand incep sa gandeasca deja te afli pe
teren minat.

Daca vrei sa fii convingator foloseste "scurtaturi". Prin scurtaturi clientul intelege instant de ce
produsul tau este mai bun, fara a fi nevoie sa se gandeasca, sa isi puna intrebari.

De exemplu, daca iti spun "Hai sa facem istorie impreuna", intelegi instant despre ce vorbesc. Nu
mai este nevoie sa iti explic procesul, modul de lucru, avantaje, beneficii, etc.

Cele mai multe decizii le luam la acest nivel de suprafata, pentru ca ar fi un efort prea mare sa
analizam fiecare detaliu. Asa ca, de fiecare data cand creezi un mesaj de marketing, tine cont de
acest detaliu important. Creeaza aceste scurtaturi astfel incat sa nu fie nevoie sa treci prin filtrele
clientilor.

Insa, cuvintele sunt mai mult decat simple mesaje de marketing. Hai sa vedem despre ce e vorba!
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Misiunea

Pentru multi antreprenori Misiunea este un termen ignorat din pacate...

Pentru mine este motivul pentru care ma trezesc de dimineata plin de energie si entuziasm. Este
motivul pentru care scriu aceste ebook-uri. Este inclusiv motivul pentru care ma duc in
supermarket si spionez clientii care trec pe langa produsele clientilor mei. etc.

Sunt condus de misiune, traiesc misiunea, fac totul pentru ea.

Fara o misiune puternica nu ai nici o sansa sa fii primul in mintea clientului.

In cazul nostru, misiunea este sa furnizam clientilor servicii de marketing atat de bune incat sa
ramana in istorie. Si am reusit asta de multe ori, fie prin consultatii, servicii sau chiar prin materiale
ca acesta.

De exemplu, in urma cu 2-3 ani, cand nimeni nu stia ce sa posteze pe pagina de Facebook, am
deschis drumul cu ebook-ul "Formula ACT". Acolo se mentiona ca sunt 3 tipuri de postari pe care
sa le folosesti: de Angajament, de Comunitate si Tranzactionale. Din acel moment, Formula ACT a
reprezentat standardul de postari folosit de multe firme si inclusiv de alte agentii de promovare.

Daca nu ti-ai gasit/stabilit inca misiunea, uite 4 intrebari pe care ti le poti pune:

• Ce facem?
• Cum facem?
• Pentru cine facem?
• Ce valoare oferim?
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Promisiunea

Promisiunea este diferita de Misiune.

Misiunea descrie ce face compania ta dintr-o perspectiva interioara, adesea realizata pentru a
motiva si inspira angajatii.

Promisiunea este focusata spre exterior, catre clienti, si scopul ei este de a mentine standardul
ridicat pentru o buna experienta a clientilor.

Spre deosebire de misiune, promisiunea este folosita de antreprenori, insa cei mai multi au o
promisiune mult prea generala si ineficienta: Cea mai buna calitate! Cel mai mic pret!

In cazul Marketnet, promisiunile le gasesti in paginile de vanzare, de exemplu: http://marketnet.ro/
fbm

Promisiunea contine de regula un beneficiu atragator. De exemplu, promisiunea FedEx este:
"Pachetul tau va fi livrat peste noapte. Garantat!"
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Mesaje

Mesajele dau cele mai mari batai de cap antreprenorilor si pe buna dreptate. Pentru a crea un
mesaj bun ai nevoie de exprienta, strategie, cunoasterea naturii umane. etc. Mesajul trebuie sa fie
extrem de sofisticat astfel incat sa nu fie detectat de radarul "Anti-cumparare" al clientilor.

Pe langa toate acestea este nevoie de foarte multa munca. Iti amintesti cum a luat nastere
sloganul Marketnet? Dupa 3 ore de muncit la un titlu!

Insa, de indata ce ai creat un mesaj bun, efectele se vad imediat.

De exemplu, un email creat de mine pentru unul din clientii mei a dus la o rata de deschidere de
50% si aproximativ 200 cereri pentru serviciul respectiv. Iar lista de abonati era mai mica de 2.000.
Email-ul a fost unul mai personal decat se asteptau clientii cu un bun indemn la actiune.

Pentru un alt client am creat o pagina cu video si lista de beneficii uimitoare ale unui produs. Se
pare ca asta vroia audienta de pe facebook. Acum acea postare are share-uri record si vanzari.

In schimb, pentru o audienta formata din femei, motivatorul principal a fost oportunitatea oferita de
o anumita campanie. Iar asta duce in continuare un ROI de peste 1000% chiar si dupa 2 luni de
promovare continua.

In cazul tau, trebuie sa intelegi ce isi doreste audienta, ce anume o motiveaza si apoi sa comunici
asta prin mesajele si ofertele tale.

Stiu, nu e usor, dar nu ai alta solutie.
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Actiune

Un mesaj bun + actiune simpla = o campanie reusita!

Dupa dezastrul de la Colectiv, multi si-au pus acea poza de profil cu lumanare. Insa sunt cel putin
de 10 ori mai multi cei care si-au pus steagul Frantei. De ce? Actiune simpla.

Cu totii am fost alaturi de cei care au suferit in incidentul Colectiv. Insa actiunea de a schimba
poza de profil se realiza in cativa pasi. Mai intai vedeai la cineva poza. O descarcai. Apoi o
uploadai la profilul tau.

In cazul optiunii Facebook, era doar un buton incearca. Nu trebuia sa uploadezi vreo poza. iti
punea tricolorul pe poza actuala de profil.

Si uite asa o actiune cu 1 pas, a batut actiunea in 3 pasi.

In cazul meu, pot trimite un email legat de o oferta. Ca abonat trebuie sa dai click pe link, apoi sa
completezi un formular. Sunt 2 pasi. Primesc de regula 100 de cereri.

In schimb daca iti zic sa dai reply la email. Este doar 1 pas. Primesc peste 200 cereri.

Ai o problema cu conversia? Acesta s-ar putea sa fie unul din motive. Cum poti oferi clientilor o
actiune mai simpla?
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Implicare

Actiunea se realizeaza inainte de a detine produsul sau serviciul tau si dupa cum am spus, trebuie
sa fie cat mai simpla.

Insa ce se intampla dupa ce clientul detine produsul tau? Cei mai multi ignora aceasta parte,
considera ca episodul este incheiat si profitul incasat. Dar si aici se ascund mari oportunitati.

Un exemplu pe care il stii este Ikea. Iti cumperi mobila de la ei si ti-o montezi singur acasa. Prin
faptul ca te implici in construirea mobilei tale te face sa o iubesti si mai mult.

Un alt exemplu este Photoshop. Este un soft complex pentru care trebuie sa faci training. In
momentul in care apare un soft concurent utilizatorii fideli nu ii acorda atentie deoarece nu sunt
dispusi sa invete un alt soft de la zero.

Asa ca, daca acum livrezi produsul sau serviciul tau dar nu ai o strategie pentru implicarea
clientilor, pierzi mai mult decat iti imaginezi.
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Pilonul 3: Intangibil

Acest pilon se numeste Intangibil deoarece include perceptia si experientele clientului, lucruri
asupra carora nu detinem controlul. Insa putem lucra la o imbunatatire continua.

De exemplu, Kim Kardashian a recunoscut ca face 300 de selfie-uri pana alege 1 pe care o
posteaza in social media. Kylie Jenner face 500 de selfie-uri pana alege 1. Se pare ca ele au
inteles cum sta treaba.

Daca avem controlul asupra pilonului 1 si 2, in cel de al treilea verificam daca am facut o treaba
buna. Pilonul 3 functioneaza ca un ghid pentru succesul afacerii tale.

Acesta este motivul pentru care le cer clientilor mei sa imi furnizeze un rezumat cu feedback-ul
obtinut de la clienti in urma unei campanii facute de noi. In alte cazuri ma duc direct la magazin si
urmaresc felul in care oamenii interactioneaza cu produsul. Cine sunt ei, la ce se uita, ce este
important pentru ei, etc.
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Perceptia clientului

Succesul afacerii tale este stabilit de felul in care clientii percep brandul tau.

Nu te multumi cu faptul ca vanzarile sunt ok, ca feedback-ul din piata e ok. Continua sa
imbunatatesti, sa uimesti clientii, altfel te afli pe un teren periculos.

Daca nu esti prima alegere in mintea clientilor, esti ultima...

Perceptia clientilor poate fi schimbata prin focusarea catre segmentul de 67% si prin imbunatatirea
continua a pilonului 1 si 2.

Nu iti face griji pentru segmentul de 3%. Ei vor cumpara oricum, cam in aceeasi cantitate care a
stabilit plafonul afacerii tale de pana acum.

Cum sa fii prima alegere in mintea clientilor Page 17



Experientele clientului

In urma cu mai bine de 60 de ani Rosser Reeves a venit cu ideea PUV (propunere unica de
vanzare). Aceasta era strategia lui de diferentiere, care a fost preluata apoi de multi advertiseri.

Insa acum aceasta strategie nu mai este la fel de eficienta ca in acele timpuri linistite si simple.
Clientii din zilele noastre sunt mult mai destepti, mai cinici, mai bine informati si este mult mai
dificil sa ii convingi prin PUV.

Daca ne uitam la cele mai cunoscute branduri: Apple sau Starbucks, ele nu au nici o propunere
unica de vanzare. Apple nu o sa spuna niciodata: "Realizam produse electronice cu un aspect
placut si usor de folosit". Ci mai degraba se focuseaza pe experienta pe care o vei avea atunci
cand detii un produs Apple.

Fiecare loc unde clientul intalneste brandul tau este o oportunitate de a crea o experienta
atragatoare. Uita-te la toate punctele de impact: Website, aplicatie, magazin, vanzatori, suport,
produse, materiale de marketing, si orice alte locuri unde clientul intra in contact cu brandul tau.
Gandeste-te cum poti implica clientii si cum poti crea o experienta atragatoare.

Sunt 2 lucruri care fac ca fiecare din aceste puncte sa vanda:

1. O diferentiere clara
2. O experienta atragatoare legata de acea diferentiere

Obiectivul tau aici este sa creezi momente memorabile care vor forma experientele clientului si
asteptarile fata de brand.

Cum sa fii prima alegere in mintea clientilor Page 18



Incheiere

Am scris acest ebook pentru tine. Stiu cat de frustrant este sa muncesti in fiecare luna tot mai mult
doar ca sa vezi acelasi volum de vanzari.

Sper ca acest ebook sa te ajute sa faci o diferenta in afacerea ta. Daca ai nevoie de ajutorul meu,
poti sa completezi acest formular

De asemenea, ca intotdeauna imi face placere sa stiu si parerea ta. Te rog sa imi lasi un
comentariu aici:

Cu prietenie,
Marius Achim
0766.239.334
office@marketnet.ro
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