
 Przez pierwszą randkę w tym kontekście 
rozumiemy... pierwszą sprzedaż. To ona jest często 
dowodem na to, że klient zdążył nas dobrze poznać,
polubić i nam zaufać. Ale czy to koniec wspólnej 
przygody? 

Moim zdaniem tu cała zabawa dopiero się zaczyna. 
Bo nie o to chodzi, żeby zakończyć znajomość na 
jednorazowej transakcji. Zdecydowanie lepiej 
(i bardziej opłacalnie!) jest sprawić, żeby klient miał 
po co do nas wracać. I żeby robił to z przyjemnością.
Ale najpierw musimy zadbać o to, by za pierwszym 
razem było mu znacznie bliżej do dzikiego zachwytu
niż wielkiego rozczarowania.  

MINIKURS ROZKOCHAJ KLIENTA

DZIE� 3: Pierwsza randka
+ kto dzwoni po?

Mam nadzieję, że poniższe pytania pomogą 
Ci spojrzeć na sprzedaż w Twojej firmie 
 oczami klienta. I że zainspiruje Cię to do 
przyłożenia większej wagi do tych 
pierwszych transakcji.  
 
Pamiętaj, że na IG @biznesowa_skrzydlowa 
też się dzieje pod postem - wpadnij 
dołożyć swoją cegiełkę w dyskusji. 

Czułego wypełniania, 
Karolina 



Pierwszy zakup, kt�ry pamiętasz
Na rozgrzewkę zacznijmy od zanalizowania, o jakiej pierwszej 

transakcji pamiętasz do dziś, choć może minęły od niej już 
miesiące czy nawet lata. To jak to było?

Co to była za marka?

Jak wyglądał Twój pierwszy zakup od tej marki?1.

Co zrobiło na Tobie największe wrażenie?2.

Czy miało to wpływ na Twoją relację z tą marką i dalsze 
zakupy? Jaki?

3.

Jak możesz wykorzystać to doświadczenie w budowaniu 
wspaniałych relacji z Twoimi klientami już od pierwszego 
zakupu?? 

A teraz wracamy do Ciebie:



Przyjrzyjmy się temu, co robisz 
z nowym klientem... 

Jak teraz wygląda pierwszy 
zakup w Twojej firmie?

Jak mógłby wyglądać 
pierwszy zakup?

Czy masz system, który wyłapuje nowych klientów? Jeśli nie 
- jak mógłby działać?1

Czy jest jakaś specjalna procedura wprowadzająca lub 
zapoznająca z marką / produktem / usługą?

2

Jak badasz potrzeby nowych klientów? Jak dbasz o ich realizację
już po zakupie? 3



Klient wie, co 
kupuje i po co

Klient ma 
świadomość, 
z czego 
wynika cena 

Klient zna 
wartości 
marki 

Klient wie, 
gdzie szukać 
wsparcia 
w trakcie 
korzystania 
z oferty 

Zapraszasz 
klienta do 
zapisu na 
newsletter 

Klient jest 
zadowolony 
z obsługi

Klient może 
łatwo 
opłacić 
swoje 
zakupy  

Klient zostaje 
zauważony 
jako nowy 
i jego wybór 
jest 
doceniony

Zapraszasz 
klienta do 
śledzenia FB 
/ IG marki  

Klient 
uzyskuje 
odpowiedzi 
na wszystkie 
swoje pytania

Klient wie, 
gdzie 
zostawić 
opinię 
o produkcie /
 usłudze

Klient czuje 
się swobodnie 
w kontakcie 
z marką 

Klient wie, 
po co może 
wrócić 

Zachęcasz do 
polecenia 
oferty, jeśli 
spełni jego 
oczekiwania

Pozostajesz 
w kontakcie 
z klientem po 
transakcji 

Bingo pierwszej 
sprzedaży

Zakup klienta 
odpowiada 
jego 
potrzebom

Zakreśl te pola, które masz już obcykane i zdecyduj, czym zajmiesz się
w najbliższym czasie. 


