
W Brazylii jest takie powiedzenie: aceita que 
dói menos  czyli coś na kształt: zaakceptuj, 
będzie bolało mniej. I mam wrażenie, że to 
słuszna strategia, jeśli chodzi o odchodzenie 
klientów. Bo oni odchodzą i odchodzić będą. 
To naturalny proces! Pomyśl sama, ile razy 
odchodziłaś od marek. Nie ma co przy tym 
 wylewać łez - każdy taki moment możemy 
obrócić na swoją korzyść i wyciągnąć z niego 
cenną lekcję, która pomoże nam rozwinąć 
markę.  

MINIKURS ROZKOCHAJ KLIENTA

DZIE� 5: Rozstania 
i powroty

Mam nadzieję, że ten ostatni dzień naszego 
minikursu - mimo że porusza trudny temat - 
nie sprawi, że już do mnie nie wrócisz ;) 

Pamiętaj, że na IG @biznesowa_skrzydlowa 
też się dzieje pod postem - wpadnij dołożyć 
swoją cegiełkę w dyskusji. 

Czułego wypełniania, 
Karolina 

https://www.letras.mus.br/marilia-mendonca/aceita-que-doi-menos/
https://www.letras.mus.br/marilia-mendonca/aceita-que-doi-menos/


Czym jest dla Ciebie utrata klienta?

3 rzeczy, które rzeczywiście 
tracisz  

3 rzeczy, które możesz 
zyskać 

Jakie uczucia towarzyszą Ci, kiedy klient 
odchodzi?

1

Co czujesz, kiedy klient nie wraca?2

Co czujesz, kiedy widzisz, że były klient 
korzysta obecnie z oferty konkurencji? 

3



A teraz przyjrzyjmy się jeszcze 
bliżej... 

Jak definiujesz odejście klienta?

Skąd wiesz, że klient od Ciebie odchodzi?

Jak sprawdzasz, dlaczego odszedł?

Co robisz z tą wiedzą?

Co robisz, żeby zatęsknił za Twoją ofertą? 

Jak dbasz o stały napływ nowych klientów, żeby 
ewentualna strata była mniej odczuwalna?



A je�li spotkasz swojego 
byłego klienta...

Przygotuj sobie pytania, które mu zadasz:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Zapisz kilka pomysłów na ofertę dla powracających

Nawet je�li szanse niewielkie, lepiej się przygotowa� ;)



Napisz list do odchodzącego 
klienta

Wykorzystaj poniższe zdania, by pożegnać klienta. Oczywiście nie 
chodzi o to, by mu to wysyłać ;) Ale bardziej, by skontaktować się 

z tym, co naprawdę myślisz i czujesz w związku z tą sytuacją. 

Drogi Kliencie,

na my�l o tym, że nie będziemy już wsp�łpracowa�, czuję...

ponieważ...

A pamiętasz, jak...

Dziękuję Ci za...

Przepraszam Cię za...

Proszę Cię o...

Mam nadzieję, że kiedy�... 

Wszystkiego dobrego,



Przybij sobie piątkę za całokształt!
Tak, ta strona jest po to, żeby odbić/odrysować na niej swoją dłoń, 

a potem móc przybić sobie piątkę po zakończonym minikursie. 
Zasługujesz na to!


