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Branża e-commerce jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi na rynku,          
 a coraz więcej osób robi zakupy przez Internet. Jednak przy tak dużej dostępności   
i konkurencyjności pojawiają się również problemy, takie jak m.in.: niski
współczynnik konwersji, brak zaufania wśród klientów, problemy                     
 z bezpieczeństwem itp.

Jak rozwiązać te problemy i sprawić, aby Twój sklep internetowy odniósł sukces?
Odpowiedź brzmi: musisz zainwestować w marketing. Marketing jest siłą
napędową każdej firmy, i nie inaczej jest w przypadku handlu elektronicznego.
Istnieje kilka sposobów, aby efektywnie docierać do potencjalnych klientów, ale
strategię marketingową musisz dopasować do swoich indywidualnych potrzeb          
i możliwości.

Jak to zrobić? Trzymasz w rękach narzędzie, które Ci w tym pomoże. W tym           
 e-booku znajdziesz zarówno zagadnienia czysto techniczne, jak i marketingowe,
bo oba elementy wzajemnie się uzupełniają. Książka została podzielona na dwie
części. Pierwsza z nich dotyczy przede wszystkim technikaliów, czyli skupia się na
temacie funkcjonowania sklepu online. Część druga to czysty marketing.

Zachęcamy, aby czytać e-booka po kolei, ale jeśli chcesz sprawdzić konkretny
temat, skorzystaj ze spisu treści.  

W naszym e-booku znajdziesz porady, jak najlepiej zoptymalizować witrynę pod
kątem wyszukiwarek, jakie kanały komunikacji z klientami wybrać, jak generować
ruch na stronie i wiele innych. Dzięki lekturze tego e-booka będziesz w stanie
wybrać najlepszą strategię marketingową dla swojego biznesu i – w dalszej
perspektywie – odnieść sukces w branży e-commerce.
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warstwę wizualną,
łatwość obsługi,
przejrzystość.

Stworzenie profesjonalnego sklepu internetowego jest ważne, jeśli chcesz być
poważnie traktowany jako firma. W końcu pierwsze wrażenie możesz zrobić tylko
raz, a zdecydowana większość potencjalnych klientów oceni:

To właśnie te cechy potencjalny klient spostrzeże zaraz po odwiedzeniu Twojego
sklepu internetowego. Jeśli zobaczy przestarzały design, zrazi się. Jeśli nawigacja
na stronie będzie utrudniona, użytkownik przejdzie na inną – konkurencyjną –
witrynę.

Nieprofesjonalna i źle zaprojektowana witryna e-commerce może odstraszyć
klientów i zmniejszyć liczbę konwersji. Jeśli do stworzenia swojego sklepu
internetowego używasz gotowego kreatora, jednej z ogólnodostępnych platform,
a nawet autorskiego systemu zarządzania treścią (CMS), upewnij się, że wybrałeś
takie rozwiązania, które spełniają współczesne wymogi.

Upewnij się, że Twój sklep jest responsywny, czyli przyjazny urządzeniom
mobilnym, łatwy w nawigacji i atrakcyjny wizualnie. Dodaj również do witryny
przyciski udostępniania w serwisach społecznościowych, aby ułatwić
potencjalnym klientom dzielenie się treściami w sieci.

Ponadto zadbaj także o bezpieczeństwo – w końcu obracasz pieniędzmi. Upewnij
się więc, że Twoja witryna jest bezpieczna. Skonfiguruj protokół HTTPS i korzystaj  
 z usług zaufanego dostawcy. Pamiętaj również o polityce prywatności – umieść ją
w dobrze widocznym miejscu.

Wszystko to nie tylko zwiększy zaufanie do Twojej firmy, ale także sprawi, że sklep
internetowy będzie profesjonalny i przyjazny dla użytkownika, co z kolei przełoży
się na wzrost konwersji i sprzedaży.

Zadbaj o profesjonalny sklep internetowy
 

CZĘŚĆ PIERWSZA
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gotowe rozwiązania w systemie Open Source lub software as a service (np.      
 Shoper, PrestaShop lub WooCommerce),
sklep dedykowany.

Tworząc swój sklep internetowy, możesz skorzystać z kilku opcji, które można       
 w zasadzie podzielić na dwie kategorie:

W przypadku sklepu dedykowanego, wszystkie rozwiązania są dopasowywane do
Twoich potrzeb i możliwości, ponieważ całość jest tworzona od zera. Należy przy
tym pamiętać, że ta druga opcja jest znacznie droższa od pierwszej. Wynika to        
 z faktu, że tworzenie oprogramowania dedykowanego kosztuje bardzo dużo –
zarówno czasu, jak i energii.

Dlatego też spora część osób, zwłaszcza tych, które dopiero rozpoczynają
działalność w branży e-commerce, sięga po gotowe rozwiązania w postaci
ogólnodostępnych platform. Nie należy jednak zapominać, że każde
oprogramowanie ma swoje mocne i słabe strony, co może wpływać na przyszłe
działania np. marketingowe.

Kolejną kwestią jest fakt gotowych szablonów. Większość platform oferuje
ograniczony wybór gotowych szablonów, które można od razu wykorzystać.
Oznacza to, że w internecie można znaleźć dziesiątki, jeśli nie setki, podobnych do
siebie sklepów, które niczym nie wyróżniają się na tle konkurencji.

Aby stworzyć coś unikalnego, nawet w przypadku gotowych rozwiązań, trzeba
zainwestować w to trochę czasu i wysiłku. Nie wszystkie platformy umożliwiają
wprowadzanie dużych zmian, ale już modyfikacja kolorów, układu strony czy
odmienny sposób prezentacji produktów (własne zdjęcia zamiast tych
ściągniętych od dostawcy) pozwala zindywidualizować swój sklep, a tym samym
odróżnić się od innych witryn w danej branży.

Bądź kreatywny, korzystając z wyżej wymienionych elementów, a zobaczysz,       
 jak łatwo jest wyróżnić swój sklep z tłumu.

Modyfikacja sklepu internetowego
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Wybór odpowiedniej platformy dla Twojego sklepu internetowego jest istotnym
elementem jego sukcesu. Właściwe oprogramowanie pozwoli Ci zaoszczędzić
czas i wysiłek oraz pozwoli skupić się na rzeczach, które są naprawdę ważne.

Czasami jednak nie wiesz od razu, w którą stronę rozwinie się Twój biznes, a wybór
zbyt ograniczonego rozwiązania, może zablokować Twoje działania w przyszłości.
Dlatego dobrze jest wybrać platformę, która oferuje pewną elastyczność i może
być rozbudowywana w miarę rozwoju firmy.

Trudno w tym miejscu wskazać jednoznacznie, które platformy e-commerce dają
największą swobodę zmian, ponieważ ich oferta ciągle się zmienia. Warto więc
porównać pakiety i dostępne funkcjonalności wybranych opcji, a nawet
skontaktować się z biurem obsługi klienta danego dostawcy, aby uzyskać jasną
odpowiedź.

Istnieje także inna możliwość, czyli przejście z jednej platformy e-commerce na
drugą. W zależności od stopnia złożoności Twojej witryny i posiadanych zasobów,
proces ten może potrwać od kilku dni do nawet kilku tygodni. Co więcej, wiąże się
z pewnymi kosztami, więc warto od początku sięgać po te rozwiązania, które
zapewniają sporą swobodę dalszej rozbudowy sklepu.

Zaleca się również utworzenie kopii zapasowej przed zmianą platformy,                
 aby uniknąć utraty danych.

Możliwości późniejszej rozbudowy
sklepu www
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Handel elektroniczny rozwija się w ekspresowym tempie, a płatności online               
i szybka wysyłka mają kluczowe znaczenie dla jego sukcesu. Sprzedawcy, którzy
chcą zapewnić klientom bezproblemowe dokonywanie zakupów, muszą zadbać
m.in. o szybkie ładowanie stron, bezpieczny transfer danych i brak kłopotów
podczas dokonywania płatności.

Aby to osiągnąć, muszą być w stanie szybko przetwarzać transakcje. Jeśli klient
będzie czekał dłużej niż kilka sekund na załadowanie się strony, prawdopodobnie
zrezygnuje z zakupu i wybierze konkurencyjną firmę. Handlowcy muszą także
zadbać o bezpieczeństwo swoich stron internetowych i ochronę danych klientów.

Jeśli dojdzie do naruszenia danych lub bezpieczeństwa, może to poważnie
zaszkodzić reputacji firmy, spowodować znaczną utratę klientów, a nawet
doprowadzić do całkowitego zamknięcia działalności. Dlatego też wybór
bezpiecznej platformy e-commerce ma zasadnicze znaczenie, podobnie jak
instalowanie aktualizacji zabezpieczeń i tworzenie kopii zapasowych.

Co więcej, z punktu widzenia klienta ważne jest, aby mieć kilka różnych opcji
płatności do wyboru (karta, PayPal, Blik) i kilka dostawy. Niezbędnym minimum
jest dostawa do domu (np. kurier) i paczkomaty, a jeśli masz taką możliwość,          
 to także opcja odbioru osobistego (np. w siedzibie firmy lub w jednej z jej
placówek).

Większość sklepów internetowych oferuje podstawowe funkcje, ale te najlepsze
mają dodatkowe opcje, które pozwolą Ci ulepszyć poziom obsługi klienta.              
 Im więcej opcji do wyboru zaproponujesz, tym większa szansa sfinalizowania
zakupu przez użytkownika.

Płatności online i wysyłka
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Zróżnicowanie produktów jest ważną strategią marketingową od dziesięcioleci        
i nadal jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w handlu elektronicznym. Jest to
szczególnie ważne, aby wyróżnić się na zatłoczonym rynku, takim jak rodzime
Allegro czy światowy Amazon, jednak ma także znaczenie w przypadku
prowadzenia własnego sklepu internetowego.

Zróżnicowanie polega na oferowaniu czegoś, czego nie oferuje konkurencja,
niezależnie od tego, czy jest to unikalny towar, czy też lepsze doświadczenie dla
klientów. Jeśli sprzedajesz te same produkty co inni detaliści, zawsze istnieje
ryzyko, że ktoś zaoferuje niższą cenę i tym samym odciągnie klientów od Twojej
oferty.

Różnicowanie to także oryginalne przedstawienie swojej oferty – zamiast
prezentować gotowe zdjęcia z bazy dostawcy, wykonaj sesję produktową i pokaż
asortyment w atrakcyjnej formie. Zamiast przekopiowywać gotowe opisy                  
 z hurtowni, stwórz je od nowa (pamiętaj o uwzględnieniu słów i fraz kluczowych,
co pozwoli lepiej pozycjonować Twoją witrynę w wyszukiwarce).

Oczywiście do tematu możesz podejść w dosłowny sposób i stworzyć ofertę jakiej
nie ma nikt inny. To trudne, ale nie niemożliwe. Obserwuj więc potrzeby
odbiorców, ludzi z otoczenia, a nawet bezpośrednio pytaj, czego potrzebują,              
i spróbuj wyjść im naprzeciw. Jako pionier, możesz wtedy dyktować warunki.

Robiąc coś wyjątkowego, możesz wyróżnić swoją markę na tle konkurencji, co jest
niezwykle istotne na zatłoczonym rynku. Kreatywne podejście sprawdza się także
w przypadku działań marketingowych, o czym trochę później.

Zróżnicuj swoją ofertę produktową
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Wraz z rosnącą popularnością zakupów w Internecie, rośnie również ryzyko
związane z robieniem zakupów w sieci. Jeśli witryna, z której korzystają klienci, nie
jest bezpieczna, może dojść do kradzieży informacji o nich lub ujawnienia numeru
karty kredytowej. Handlowcy, którzy sprzedają swoje produkty online, muszą
zadbać o to, aby ich witryna była zabezpieczona przed hakerami, oszustwami          
 i innymi złośliwymi podmiotami.

Sklep internetowy można zabezpieczyć na wiele sposobów. Pierwszym krokiem
jest wybór renomowanego i wiarygodnego dostawcy usług hostingowych. Dobry
dostawca będzie dysponował zabezpieczeniami, które ochronią Twoją witrynę
przed cyber-zagrożeniami oraz zespołem ekspertów, którzy mogą pomóc               
 w przypadku, gdy witryna zostanie zagrożona.

Innym sposobem na zabezpieczenie sklepu internetowego jest stosowanie silnego
hasła i włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania. Dwuskładnikowe
uwierzytelnianie stanowi dodatkową warstwę zabezpieczeń, ponieważ oprócz
hasła wymaga podania drugiego czynnika, np. kodu wysyłanego na telefon.

Kolejną kwestią, o którą powinieneś zadbać jest systematyczne aktualizowanie
oprogramowania. Przestarzałe oprogramowanie może zawierać luki                     
 w zabezpieczeniach, które są niczym otwarta furtka dla hakerów.

Na koniec warto rozważyć zastosowanie certyfikatu SSL. SSL to skrót od
angielskiego Secure Sockets Layer i jest to protokół szyfrujący dane przesyłane
pomiędzy witryną a przeglądarkami odwiedzających ją użytkowników. Dzięki temu
hakerzy mają znacznie utrudnione zadanie przechwycenia i odczytania
przesyłanych danych. Certyfikat SSL pokazuje również odwiedzającym, że
poważnie traktujesz ich bezpieczeństwo i że zależy Ci na ochronie danych
osobowych.

Powyższe przykłady to podstawy, o które obowiązkowo musisz zadbać, jeśli
chcesz zapewnić swoim klientom bezpieczne zakupy, a sobie ograniczyć ryzyko
problemów.

Zabezpiecz sklep internetowy
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Optymalizacja strony internetowej, to podstawowy, ale kluczowy element
układanki. Twoja oferta może być świetna, ale jeśli nikt nie może jej znaleźć, nie
przyniesie Ci oczekiwanych zysków. Optymalizacja strony to nie tylko stworzenie
treści nasyconych słowami kluczowymi, ale również szereg innych działań.

Wszystko zaczyna się od wyboru odpowiedniego systemu CMS. CMS to skrót od
angielskiego określenia content management system (system zarządzania treścią)
i jest to oprogramowanie, które zasila Twoją stronę internetową. W zależności od
potrzeb możesz wybrać jeden z różnych rodzajów CMS – gotowy od popularnych
dostawców lub autorski.

Następnie należy przeprowadzić badanie słów kluczowych. Musisz znaleźć słowa    
i frazy, których używają Twoi docelowi odbiorcy, gdy szukają produktów lub usług
podobnych do Twoich. Można do tego celu wykorzystać różne narzędzia (np.
Google Search Console, Answer the Public), ale należy pamiętać, że terminy
wyszukiwania zmieniają się z czasem. Musisz być na bieżąco z najnowszymi
trendami i sprawdzać swoje rankingi słów kluczowych. Jeśli chcesz pójść o krok
dalej, możesz również stworzyć słowa kluczowe o długim ogonie, czyli takie frazy,
które składają się z trzech lub więcej słów.

Kolejnym krokiem jest optymalizacja treści, czyli tworzenie opisów produktów        
 i kategorii, treści na stronie oraz artykułów blogowych zawierających wyszukane
wcześniej słowa kluczowe. Pamiętaj przy tym, że liczy się nie tylko ilość, ale
również jakość, dlatego teksty powinny być angażujące dla czytelnika                     
 i wartościowe z jego punktu widzenia.

Boty indeksujące biorą pod uwagę nie tylko słowa kluczowe, ale również szereg
innych czynników, w tym:

Zoptymalizuj swoją stronę
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strukturę strony (tytuł, adres URL, meta opis, nagłówki itp.)

 responsywność,

szybkość ładowania strony głównej i podstron,

linkowanie zewnętrzne i wewnętrzne,

jakość i autorytet witryn, które zamieszczają linki do strony, na której
opublikowano treść,

aktywność odwiedzających.

Zaprojektowanie witryny to za mało. Pamiętaj, aby na bieżąco aktualizować treść     
i śledzić zachowania użytkowników – dzięki temu będziesz powoli udoskonalać
swój sklep online, aby stał się idealnym odzwierciedleniem potrzeb odbiorców.



12

Wiele sklepów internetowych stosuje obecnie automatyzację procesów sprzedaży
i marketingu. Pomaga to zaoszczędzić czas i poprawić efektywność.
Automatyzacja może być wykorzystywana do wielu zadań, w tym do e-mail
marketingu, kampanii w mediach społecznościowych, a nawet do realizacji
zamówień.

Procesy te można zaprogramować tak, aby zachodziły o określonych porach lub
po spełnieniu określonych warunków. Na przykład możesz skonfigurować
kampanię e-mailową w taki sposób, aby rozpoczynała wysyłanie e-maili o północy
lub w momencie zapisania się nowej osoby do newslettera.

Aby w pełni wykorzystać możliwości automatyzacji procesów, należy upewnić się,
że jest ona połączona z informacjami z witryny internetowej. Dzięki temu
oprogramowanie będzie mogło stale aktualizować się o nowe dane bez Twojego
bezpośredniego nadzoru.

Które procesy w firmie wymagają automatyzacji? Wszystkie powtarzalne,          
 czyli takie, które wykonujesz systematycznie (wystawianie faktur, wysyłka
newslettera, aktualizacja stanów magazynowych i cen itd.).

Dzięki automatyzacji tych zadań można zaoszczędzić czas i wysiłek, a także
poprawić ogólną jakość świadczonych usług. Po wprowadzeniu automatyzacji
procesów można skupić się na innych obszarach działalności firmy,                     
 które wymagają większej uwagi.

Automatyzuj procesy sprzedażowe        
 i marketingowe
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Ważne jest, aby pamiętać, że automatyzacja procesów nigdy nie powinna
zastępować interakcji z ludźmi. Jeśli chodzi o działania o wysokiej wartości, takie
jak przyjmowanie nowych klientów, należy upewnić się, że po drugiej stronie
procesu znajduje się prawdziwy człowiek, co pozwoli odpowiednio zadbać               
 o jakość świadczonych usług. Nie oznacza to jednak, że i tych działań nie możesz    
w pewnym stopniu zautomatyzować.

Jak? To całkiem proste: twórz procedury, którymi pracownicy – nawet ci
zaczynający pracę na danym stanowisku – będą mogli się kierować podczas
wykonywania tych zadań.
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Wiedza na temat klientów jest niezbędna do stworzenia skutecznego procesu
sprzedaży. Zbieranie informacji o klientach, takich jak wzorce zakupowe,
zainteresowania czy dane demograficzne, pomaga skrócić drogę zakupową
użytkownika, poprzez dopasowanie jej do konkretnych potrzeb. Pozwala to
również na stworzenie bardziej spersonalizowanych doświadczeń, co sprawi,        
 że odbiorcy będą chętniej wracać do Twojego sklepu, a także polecą go innym.

Skuteczny proces sprzedaży rozpoczyna się od określenia profilu grupy docelowej.
Dotyczy to takich kwestii, jak zwyczaje zakupowe, dane demograficzne czy
zainteresowania. Im więcej wiesz o swoich potencjalnych klientach, tym łatwiej
będzie Ci stworzyć tzw. brand personę, czyli wizualizację idealnego odbiorcy. A to
z kolei pomaga dopasować zarówno ofertę, jak i formę jej prezentacji czy przekaz
marketingowy.

Ważnym aspektem profilowania odbiorców jest zrozumienie ich potrzeb. Jakie są
ich największe problemy i pragnienia? Czego najbardziej potrzebują od Twojego
produktu? Dysponując szczegółowymi informacjami o klientach, można stworzyć
doświadczenie oparte na ich zainteresowaniach i zaprojektować prawdziwie
unikalną ścieżkę zakupową.

Warto pójść jeszcze o krok dalej i analizować swoich obecnych klientów (jeżeli ich
posiadasz). Dowiedz się, co im się podobało, a co nie podobało w Twoim produkcie
i procesie zakupowym. Jakie były główne powody, dla których skorzystali lub nie
skorzystali z Twojej usługi? Czego jeszcze oczekują od sklepu?
Jak uzyskać odpowiedzi na te pytania? Świetnym i prostym rozwiązaniem jest
ankieta – wyślij ją do tygodnia po dokonaniu zakupu, aby doświadczenie ciągle
było świeże w głowie klienta. Niech ta ankieta będzie krótka i zwięzła, a jej
wypełnienie możesz nagrodzić rabatem na kolejne zakupy w Twoim sklepie
internetowym.

Poznaj swoich klientów

CZĘŚĆ DRUGA
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Ważne, aby pamiętać, że dane to nie tylko liczby czy statystyki. To prawdziwi
ludzie z prawdziwymi pragnieniami. Dowiedz się, czego Twoi klienci oczekują od
produktów i jak możesz najlepiej zaspokoić ich potrzeby, a masz szansę stworzyć
sklep, do którego będą chętnie wracać.
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reklama (telewizyjna, radiowa, internetowa, drukowana itp.),

public relations i kontakty z mediami

marketing internetowy (SEO, SEM, e-mail marketing, media społecznościowe
itp.),

marketing bezpośredni (poczta, ulotki, telemarketing itp.),

Istnieje wiele różnych kanałów marketingowych, które firmy mogą wykorzystać,
aby dotrzeć do swoich docelowych odbiorców i trudno wskazać jednoznacznie,
który z nich jest najlepszy, ponieważ wszystko zależy od branży, profilu danej
marki, możliwości finansowych i celów biznesowych.

Niektóre najpopularniejsze kanały marketingowe to:

Każdy kanał marketingowy ma swoje mocne i słabe strony, dlatego ważne jest,
aby testować różne rozwiązania i sprawdzać, które z nich dają najlepszy efekt        
 w danym przypadku. Niektóre kanały, takie jak media społecznościowe, można
wdrożyć za darmo, inne wymagają inwestycji finansowej, więc warto zabezpieczyć
w budżecie stałą kwotę na działania promocyjne firmy.

Jak znaleźć najlepsze kanały marketingowe dla swojej marki? To niejako metoda
prób i błędów, ale możesz zmaksymalizować swoje szanse na właściwy wybór. Oto
kilka wskazówek:

Testuj różne kanały marketingowe
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Sprawdź, gdzie Twoja grupa docelowa jest najbardziej aktywna w sieci i tam
skoncentruj swoje wysiłki (np. YouTube, Facebook, LinkedIn),

wykorzystaj reklamy typu pay-per-click (PPC), aby dotrzeć do osób, które
aktywnie poszukują produktów lub usług podobnych do Twoich,

wykorzystaj dane z witryny internetowej w celu określenia, skąd trafiają do
Ciebie klienci,

przeprowadzaj testy A/B na różnych kanałach marketingowych,                     
 aby sprawdzić, który z nich przynosi najlepsze rezultaty.

Proces ten może wydawać się czasochłonny, ale jest konieczny, jeśli chcesz
uzyskać jak najlepszy zwrot z działań marketingowych. W przeciwnym wypadku
będziesz przepalać budżet na nieefektywne działania i przepłacać na reklamę,         
z której nie odniesiesz korzyści.

Pamiętaj, że zdecydowana większość kanałów marketingowych opiera się na
dopracowanych kreacjach graficznych. To właśnie one przykuwają wzrok
odbiorców i decydują o tym, czy potencjalny klient zainteresuje się ofertą.
Zadbaj więc o to, aby wszystkie grafiki, które prezentujesz, wyglądały
profesjonalnie. Jak to zrobić? Są dwie opcje. Pierwsza z nich zakłada współpracę    
 z grafikiem, druga – własną pracę. 

Co jednak, jeśli nigdy wcześniej nie tworzyłeś profesjonalnych grafik? Nic
straconego, ponieważ wiele programów umożliwia ich przygotowanie na wysokim
poziomie, a jednym z ogólnodostępnych narzędzi jest Canva.

Canva jest stosunkowo łatwa w obsłudze, ale wymaga pewnego wdrożenia, aby
posługiwać się nią jak specjalista. Możesz postawić na metodę prób i błędów          
 i samodzielną naukę lub przeczytać naszego e-booka o Canvie. A jako nasz klient
otrzymujesz rabat -15% na tę książkę.

Skorzystaj z kodu “mrcanva” i kup naszego e-booka taniej już teraz!

KUP TERAZ

https://www.mr-digital.pl/p/e-book-kurs-canva/
https://www.mr-digital.pl/p/e-book-kurs-canva/
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Jeśli chcesz wzbudzić większe zainteresowanie swoimi produktami lub usługami,
nawiąż kontakt z influencerami z mediów społecznościowych. Znajdź blogerów,
vlogerów lub instagramerów, którzy interesują się Twoją branżą i są aktywni na
Twoim rynku docelowym.

Takie osoby mają bardzo zaangażowanych i lojalnych zwolenników, więc możesz
być pewien, że każda rekomendacja zostanie wysłuchana i doceniona.
Współpraca z influencerami sprawi, że Twoja marka dotrze do nowej publiczności,
dzięki czemu zwiększysz swój zasięg.

Współpracując z influencerami, należy pamiętać jednak o kilku rzeczach.

Po pierwsze, upewnij się, że wybrana osoba dobrze pasuje do Twojej marki i/lub
branży. Jej odbiorcy powinni być zainteresowani tym, co masz do zaoferowania. W
przeciwnym razie taka reklama nie odniesie oczekiwanego skutku, ponieważ nie
trafisz w potrzeby swojej grupy docelowej.

Po drugie, jasno określ, co chcesz osiągnąć w ramach współpracy. Jakiego rodzaju
treści zostaną stworzone? W jaki sposób będą one promowane? Pozwoli to
uniknąć wszelkich nieporozumień, które mogłyby zaszkodzić Twojej marce.

Po trzecie, ustal budżet i wszelkie inne warunki współpracy. Część influencerów
nie oczekuje wynagrodzenia finansowego (ponieważ korzystają z podarowanych
przez Ciebie produktów lub usług), inni mają z góry ustalone wynagrodzenie.
Sprawdź warunki przed podjęciem współpracy.

I wreszcie po czwarte, bądź przygotowany na pozostawienie influencerowi pewnej
swobody twórczej, ponieważ zna on swoich odbiorców lepiej niż Ty, więc pozwól
mu tworzyć treści, które trafią do jego zwolenników. Oczywiście w ramach
ustalonych wcześniej warunków współpracy, ale nie narzucaj zbyt mocno swojej
wizji.

Współpracuj z influencerami
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Content marketing to wykorzystywane przez wiele firm narzędzie, które pozwala
na zwiększenie zasięgu i pozycji strony internetowej poprzez bardziej
zindywidualizowaną formę komunikacji z odbiorcami. To niezwykle skuteczny
sposób na budowanie wiarygodności w oczach Google.

Postaw na konkretne, wiarygodne informacje. Najlepsze teksty to te, które są
przeznaczone dla konkretnego odbiorcy i odpowiadają na jego potrzeby oraz są
pisane w przystępnym dla niego języku – inaczej będziesz zwracać się do osób       
 z pokolenia Z, czyli urodzonych po 1995 roku i przyzwyczajonych do digitalizacji
świata, a inaczej do osób w sile wieku lub starszych.

Content marketing ma jednak wiele twarzy. Mogą to być artykuły na blogu, ale
także filmy wideo, infografiki lub coraz popularniejsze podcasty. Dopasowanie do
idealnego klienta polega więc nie tylko na dostosowaniu języka przekazu,            
 ale także jego formy i kanału komunikacji.

Im oryginalniejsze i trafniejsze treści oraz im większa ich wartość dla odbiorców
docelowych, tym większy wpływ na algorytmy Google. Celem jest publikowanie
treści, które są wszechstronne, szczegółowe i wyczerpujące dany temat, bo w ten
sposób zatrzymasz internautów na dłużej.

Podobnie jak w przypadku każdej innej formy marketingu, kluczowym czynnikiem
jest tutaj jakość. Po podjęciu decyzji o wyborze tematu, zrób dokładny research         
i opracuj zarys treści. Jeśli tworzysz film wideo, napisz scenariusz, a jeśli
publikujesz wpis na blogu, nakreśl jego główne punkty. Pamiętaj również                 
 o słowach i frazach kluczowych, dzięki czemu użytkownicy zainteresowani danym
tematem, łatwiej do Ciebie trafią.

Wybór jednej formy z marketingu treści nie zamyka Ci drzwi do skorzystania              
z innych możliwości. Co to oznacza? Jeśli zdecydowałeś się na filmy na YouTube,
możesz transkrypcję nagrania opublikować w formie wpisu blogowego na swojej
stronie internetowej. Z kolei linki do nagrania wideo i artykułu możesz umieścić     
 w mediach społecznościowych – w ten sposób uzyskasz dodatkowy ruch                     
i zwiększysz zasięg swoich treści. 

Zadbaj o content
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kontakt z odbiorcami,

budowanie relacji z odbiorcami,

promocja nowych produktów i usług,

zbieranie opinii klientów,

generowanie powtarzalności transakcji,

segmentacja bazy.

Biuletyny internetowe, czyli newslettery, to świetny sposób na utrzymanie
kontaktu z klientami i informowanie ich na bieżąco o nowych produktach                   
 i trendach w Twoim sklepie internetowym.

E-mail jest jednym z najczęściej używanych kanałów komunikacji, a większość
konsumentów woli otrzymywać informacje za pośrednictwem poczty
elektronicznej – zwłaszcza gdy są to informacje handlowe, do których mogą
wrócić w późniejszym czasie.

Co więcej, poczta elektroniczna jest jednym z najbardziej efektywnych kosztowo
sposobów dotarcia do odbiorców. Kampanię e-mail marketingową można
stworzyć i zarządzać nią przy minimalnych kosztach, co pozwala na dotarcie do
tysięcy klientów już za kilka-kilkanaście złotych dziennie (w zależności od
wielkości bazy). Dodatkowo, jest to prosta metoda na budowanie lojalności wobec
marki i sprawianie, że klienci będą wracać do Twojego sklepu.

Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których warto prowadzić newsletter
sklepu internetowego:

Newsletter



Wystarczy, że umieścisz na swojej stronie internetowej formularz i zachęcisz
odwiedzających do zapisania się do newslettera. Jak?

Popularnym rozwiązaniem w przypadku sklepów online są rabaty na zakupy, ale
możesz zaoferować np. e-book o pielęgnacji obuwia skórzanego, jeśli sprzedajesz
takie produkty, lub naturalne sposoby dbania o zdrowie, gdy prowadzisz sklep ze
zdrową żywnością.

Możliwości jest mnóstwo, ale upewnij się, że lead magnet, czyli tzw. magnes na
klientów w newsletterze, jest dla nich atrakcyjny.

Pamiętaj również, że najlepsze newslettery nie tylko sprzedają. Wprost przeciwnie
– jeśli chcesz budować dobre relacje z klientami i zdobyć ich lojalność, oferuj
darmową, ale jakościową wartość. Dlatego wysyłaj biuletyn systematycznie i nie
tylko informuj o wyprzedażach czy nowych produktach, ale np. dziel się
ciekawostkami z branży lub poradami na temat swoich produktów.

Treść newslettera jest równie ważna, jak czas jego wysyłania. Możesz zaplanować
wysyłanie newsletterów o określonych porach dnia lub tygodnia. Pamiętaj,            
 że ludzie mają różne preferencje i nie zapomnij przetestować różnych terminów,     
aby sprawdzić, który z nich działa najlepiej.

NEWSLETTER

21



22

Cross-selling (sprzedaż krzyżowa) i up-selling to techniki marketingowe, które
pozwalają sprzedawać więcej tym samym odbiorcom. Jak działają w praktyce?

Sprzedaż krzyżowa polega na przekonywaniu klientów do zakupu produktów lub
usług, które uzupełniają produkty lub usługi już przez nich zakupione. Na przykład
firma produkująca telefony komórkowe może próbować sprzedawać swoim
klientom nowe etui lub polisę ubezpieczeniową do ich telefonu.

Z kolei up-selling polega na przekonywaniu klientów do zakupu droższych lub
ulepszonych wersji produktów lub usług, które już nabyli. Na przykład, hotel może
próbować sprzedawać swoim gościom za dodatkową opłatą apartament                   
 z lepszym widokiem.

W obu przypadkach głównym założeniem jest zwiększenie średniej wartości
zamówienia sprzedawanych produktów oraz skłonienie klientów do częstszego
dokonywania zakupów w Twojej firmie.

Cross-selling i up-selling są szczególnie korzystne, jeśli firma działa w niszy,          
 w której klienci mogą mieć powody do wahania się przed zakupem produktów lub
usług. Jeśli klienci mają określone obawy związane z produktami lub usługami
firmy, możesz im pomóc w ich rozwiązaniu, oferując uzupełniające produkty,
których celem jest złagodzenie tych obaw (np. wspomniane ubezpieczenie).

Oczywiście niektóre nisze mogą być bardziej podatne na sprzedaż krzyżową lub
up-selling niż inne, ale każda firma może skorzystać z tych strategii.

Jak wprowadzić takie rozwiązanie w sklepie internetowym?

Cross-selling i up-selling
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W przypadku sprzedaży krzyżowej można umieścić powiązane produkty na
stronach produktów lub umieścić w sklepie blok "podobne produkty", którzy
klienci łatwo zauważą. Z kolei w celu zwiększenia wartości sprzedaży poprzez up-
selling możesz oferować pakiety lub te same produkty/usługi w wersji PRO.

Oczywiście, te techniki marketingowe nie wykluczają się wzajemnie i można
stosować obie, aby zmaksymalizować ich skuteczność. Ostatecznie wszystko
sprowadza się do ustalenia, czego chcą klienci, a następnie zaprojektowania
produktów i usług w taki sposób, aby spełniały te potrzeby.
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Dane dotyczące sprzedaży to jedna z najważniejszych informacji, jakie może
śledzić firma. Dzięki nim dowiesz się, jakie produkty dobrze się sprzedają, jakie
kampanie marketingowe są skuteczne i gdzie należy wprowadzić ulepszenia.

Dane dotyczące sprzedaży można śledzić ręcznie lub za pomocą oprogramowania.
Ręczne śledzenie sprawdza się w przypadku małego zespołu i niewielkiej
sprzedaży. Jest to również dobre rozwiązanie, jeśli potrzebujesz tylko
podstawowych raportów. Niestety, takie zadanie jest czasochłonne i trudne do
skalowania. Oprogramowanie sprawdzi się lepiej w przypadku większych firm         
 i pozwoli na efektywniejszą, często automatyczną, analizę danych.

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi sprzedaży, od prostych po bardzo
złożone. Wybór najlepszego dla Twojej firmy zależy od jej wielkości, potrzeb              
i budżetu – często są to oprogramowania dedykowane danej platformie
sprzedażowej, ale na własny użytek możesz korzystać z innych opcji, które lepiej
odpowiadają Twoim potrzebom.

Kluczem do skutecznego procesu sprzedaży jest śledzenie każdej aktywności
sprzedażowej i każdego leadu, a następnie analizowanie ich.                     
 Bez usystematyzowanego procesu zespół sprzedaży popadnie w chaotyczną
rutynę, która nie przyniesie zadowalających wyników.

Analiza wyników dotyczy także innych obszarów Twojej działalności: kampanii
marketingowych, e-mail marketingu, skuteczności poszczególnych kanałów
komunikacji w mediach społecznościowych czy reklam w wyszukiwarce.

Te wskaźniki dadzą Ci informację o tym, jak dobrze radzi sobie Twoja firma i co
możesz zrobić, aby poprawić jej wyniki. Te dane możesz śledzić za pomocą m.in.
Google Analytics, Google Search Console czy statystyk dostępnych z poziomu
konta firmowego w social mediach.

Śledź i analizuj dane dotyczące
sprzedaży
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Jeśli chcesz stworzyć stronę, która będzie przydatna i angażująca dla
użytkowników, a przy tym zyskowna, musisz stale monitorować zachowanie
klientów i zbierać ich opinie. Jeśli zauważysz, że odwiedzający szybko opuszczają
Twoją witrynę lub mają trudności ze znalezieniem tego, czego szukają, to znak,    
 że masz nad czym pracować.

Może to być przestarzały projekt, zagmatwany układ strony lub zbyt
skomplikowana nawigacja. Może zbyt dużo pól w formularzu zakupu lub brak
najwygodniejszych form płatności. Monitorowanie zachowań użytkowników             
 i zbieranie informacji zwrotnych pomoże Ci zidentyfikować te problemy                     
i wprowadzić zmiany, które poprawią doświadczenia użytkowników,
a w konsekwencji zwiększą konwersję.

Pomocnym narzędziem są tu również testy A/B. Kiedy próbujesz określić, jakie
zmiany należy wprowadzić, możesz stworzyć jedną wersję strony ze zmianami        
 i drugą bez zmian, aby sprawdzić, która działa najlepiej. Możesz również
monitorować, co klikają użytkownicy, jak długo pozostają na poszczególnych
stronach i co czytają, dzięki czemu łatwiej określisz, w jakich obszarach konieczne
jest wprowadzenie poprawek.

Tworząc testy A/B, upewnij się, że dysponujesz wystarczająco dużą próbką              
 i dajesz testowi wystarczająco dużo czasu, aby dokładnie określić jego wyniki.
Jeśli nie jesteś pewien, jakie zmiany wprowadzić, możesz również poprosić swoich
klientów o opinię. Można to zrobić za pomocą ankiet, kampanii e-mailowych lub
zapytań w mediach społecznościowych.

Zwracaj uwagę na zachowania
użytkowników i informacje zwrotne
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Zbierając informacje zwrotne, staraj się unikać pytań naprowadzających, a zamiast
tego skup się na pytaniach otwartych. Na przykład, jeśli próbujesz ustalić,
dlaczego pewien odsetek klientów opuszcza Twój lejek sprzedażowy na danym
etapie, zapytaj, co sprawiło, że zrezygnowali z zakupu.

Zwracaj także uwagę na opinie w mediach społecznościowych czy pod wizytówką
firmy w Google. Reaguj na każdą, a jeśli pojawią się negatywne, zastanów się, czy
możesz w jakiś sposób wynagrodzić klientowi przykre doświadczenia związane      
 z Twoją marką. To pokaże, że poważnie podchodzisz do zdania każdego Twojego
odbiorcy.
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Obsługa klienta polega przede wszystkim na tworzeniu relacji z odbiorcami
opartej na zaufaniu i niezawodności. Zapewniając rzetelną obsługę klienta,
budujesz zaufanie wśród odbiorców i pokazujesz, że jesteś wiarygodną firmą, na
którą mogą liczyć.

Istnieje wiele sposobów na zapewnienie dobrej jakości obsługi klienta, ale do
najważniejszych należą: szybkość reakcji, dotrzymywanie obietnic i wywiązywanie
się z zobowiązań. Nie wszyscy Twoi klienci chcą tego samego – część preferuje
kontakt e-mail, inni wolą rozmowę telefoniczną – a Twoim zadaniem jest
zapewnienie takiej samej jakości każdej z form.

Odpowiadając szybko i wyczerpująco na e-maile i telefony, pokazujesz klientom,
że zależy Ci na ich problemach i chcesz je rozwiązać. Dotrzymywanie obietnic          
 i wywiązywanie się z zobowiązań również pokazuje klientom, że jesteś wiarygodny   
i godny zaufania.

Jak jednak usprawnić ten proces? Przecież im większa sprzedaż, tym więcej
zapytań od potencjalnych klientów, więcej reklamacji, wiadomości i telefonów.

Stworzenie profesjonalnego biura obsługi klienta to podstawa, ale nawet jego
pracę można usprawnić poprzez automatyzację pewnych procesów. Stwórz
chatboty na stronie internetowej i w social mediach, które będą automatycznie
odpowiadać na najczęściej pojawiające się pytania. Napisz artykuł FAQ (ang.
frequently asked questions – często zadawane pytania) i wyeksponuj go                  
 w witrynie sklepu www. Stwórz procedury, które pozwolą pracownikom szybciej
reagować na konkretne sytuacje (np. procedura dotycząca reklamacji).

Zadbaj o niezawodną obsługę klienta
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Wykorzystaj także swój blog i posty social mediach, aby usprawnić obsługę
klienta. Jeżeli jakieś pytanie pojawia się nad wyraz często, poświęć mu artykuł na
blogu lub wpis w mediach społecznościowych, aby rozwiać wątpliwości
potencjalnego klienta. Oczywiście, nie każdy z odbiorców do niego dotrze, część
osób preferuje odpowiedzi czarno na białym od obsługi klienta, ale takie podejście
znacznie obniży odsetek zapytań, dzięki czemu Twoi pracownicy skupią się na
innych kwestiach.

Pamiętaj, że obsługa klienta to nie tylko reagowanie na jego problemy, ale także –
a może przede wszystkim – działania prewencyjne, które zduszą w zarodku
możliwość pojawienia się niedogodności zakupowych.
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Marketing firmy i budowanie silnej pozycji marki to nie to samo. Budowanie marki
wymaga czasu i konsekwencji, a wszystko zaczyna się od unikalnej propozycji
wartości Twojej firmy. Należy jasno określić, co odróżnia Twoją firmę od
konkurencji i w jaki sposób możesz rozwiązać problemy swoich odbiorców
docelowych. Jaka jest jedna, najważniejsza rzecz, bez której Twoi klienci nie mogą
się obejść?

Gdy odpowiesz sobie na te pytania, będziesz w stanie lepiej wyeksponować
wyróżniki swojej marki i budować na nich reputację.

Bądź autentyczny i wierny temu, kim jesteś i za czym się opowiadasz. Nie staraj się
być kimś, kim nie jesteś. Ludzie potrafią to wyczuć, co podważy Twoją
wiarygodność. Bądź również przejrzysty. Dziel się informacjami otwarcie i szczerze.
Nie próbuj niczego ukrywać, ponieważ ludzie będą Cię bardziej szanować, jeśli
będą mieli poczucie, że mogą Ci zaufać.

Aby zbudować silną markę, trzeba zainwestować w to czas i wysiłek. To nie jest
szybki i łatwy proces. Skup się na wartościach i celach swojej marki. Zaplanuj
kolejne kroki i dalszy rozwój firmy, tworząc dalekosiężny plan marketingowy.
Regularnie komunikuj wartości i cele marki swoim pracownikom, ale bądź również
otwarty na ich propozycje.

Budowanie marki to również identyfikacja wizualna, dlatego zadbaj o to, aby logo,
kolorystyka sklepu internetowego czy projekty opakowań produktów były ze sobą
spójne. Dzięki temu utrwalisz skojarzenia z Twoją firmą, co zaprocentuje                  
 w przyszłości. Prezentuj symbole swojej marki na stronie, w social mediach, na
odzieży pracowników i wizytówkach. W ten sposób będziesz powoli oswajać
otoczenie z wizerunkiem firmy i wzmacniać swoją pozycję na rynku.

Buduj markę godną zaufania
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Jeśli chcesz rozwijać swój biznes w branży e-commerce, musisz skupić się na
generowaniu leadów i konwersji. Są to dwa kluczowe czynniki, które pomogą Ci
zwiększyć sprzedaż. Wymagają one jednak solidnych fundamentów w postaci
sprawnie działającej witryny internetowej, spójnego przekazu marki oraz działań
marketingowych na różnych płaszczyznach.

Zaplanuj te wszystkie prace w czasie i zadbaj o systematyczny rozwój swojej firmy.
Niektóre elementy przyniosą praktycznie natychmiastowy zwrot (np. dobrze
skonfigurowana reklama w mediach społecznościowych), inne z kolei będą
wymagać czasu (np. pozycjonowanie czy budowanie silnej pozycji marki). Nie ma
ważnych i nieważnych zadań, ponieważ sprawne działanie sklepu internetowego
to maszyna składająca się z wielu elementów – brak jednego może doprowadzić
do katastrofy.

Mamy nadzieję, że dzięki tej książce uda Ci się rozwinąć swój sklep online,
sprzedawać więcej i nieustanne pozyskiwać nowych klientów. A jeśli potrzebujesz
pomocy w konkretnych działaniach, skontaktuj się z nami – nasza firma pomoże Ci
jeszcze sprawniej zarządzać Twoim biznesem.

Życzymy powodzenia i wielu sukcesów sprzedażowych!

Podsumowanie
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