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WPROWADZENIE 

 

Cześć! 

Cieszę się, że tu jesteś. To oznacza, że nasz zespół marketingowy skutecznie zrealizował 
swoje zadanie. Dlaczego wspominam o zespole marketingowym, skoro miało być o 
sprzedaży? Ponieważ mimo że nie będę szerzej poruszać żadnych zagadnień związanych z 
inbound marketingiem, to jednak chciałbym, abyś wiedział, że jakość pracy tego działu ma 
bezpośredni wpływ na Twoje wyniki sprzedażowe.  

Załóżmy, że ten e-book to nasze narzędzie sprzedaży i od miesiąca przygotowywaliśmy 
kampanię, w ramach której miał on do Ciebie dotrzeć. Dobrze napisany e-book być może 
będzie w stanie skłonić Ciebie i innych do zakupu naszego produktu. Powiedzmy, że 
konwersja będzie na poziomie 50%. To, czy kupisz czy nie, zależy już tylko od tego poradnika. 
Czy jeśli zatem napiszę drugi poradnik, to nasze szanse na wysoki wynik w ramach całej 
kampanii wzrosną?  

Wzrosną, jeśli ten e-book dotrze do możliwie dużej liczby czytelników. Jeśli grupa 
potencjalnych odbiorców zostanie wcześniej odpowiednio zdefiniowana. Wzrosną, jeśli 
przeczytasz go w najlepszym dla nas czasie. Teraz, kiedy zaraz po przeczytaniu możesz 
wpaść na nasze webinarium, gdzie czekamy na Twój kontakt. Poznamy się, wymienimy 
doświadczeniami. Zbudujemy relacje i być może uda nam się zrobić razem coś fajnego. 

Sprzedaż to proces. Składa się on z wielu ściśle powiązanych ze sobą elementów. Jeśli tylko 
jeden z nich zawiedzie, to cały proces staje się mniej efektywny. Nie jest to już gra 
pojedynczych handlowców i tego, kto pierwszy dodzwoni się do klienta. 



     www.instream.io 

 

    

 

 
Napełnij swój lejek sprzedaży 

Skuteczny proces sprzedaży to taki, w którym zespół nie tylko przynosi wysokie wyniki, ale 
taki, w którym te wyniki jesteśmy w stanie przewidzieć. Ten proces uwzględniający pracę 
zespołu marketingowego jest nieustannie mierzony i opiera się na najbardziej efektywnych 
metodach. Nie polega on już na działaniach jednego handlowca, a jest sumą działań całego 
zespołu. 

Tak wygląda moja wizja idealnego procesu sprzedaży i do takiej wizji zmierzamy w naszej 
firmie.  

Jeżeli interesujesz się sprzedażą, pracujesz w dziale handlowym lub też jesteś CEO firmy, 
która zamierza sprzedawać oprogramowanie w modelu SaaS, to na pewno znajdziesz tutaj 
sporo cennych informacji. 

Chciałbym, abyś widział, że absolutnie nie uważam się za autorytet w tym temacie. Jestem 
zwykłym handlowcem, który zaczynał od pracy na słuchawce. Ostatnie dwa lata spędziłem 
jednak na budowaniu firmy technologicznej od podstaw. Szukałem najefektywniejszych 
rozwiązań, testowałem je i wdrażałem w życie. 

Dzięki temu dzisiaj wiem, co jest skuteczne, a co nie. Dlaczego Cold Calling 2.0 jest lepszy od 
klasycznych metod i jak skutecznie robić Social Selling. Jak budować bazę prospektów bez 
kupowania ich w sieci oraz jak wygląda dobrze napisany Cold Mail. 

Pamiętam jednak, kiedy zaczynaliśmy i właśnie dlatego dzielę się z Tobą tą wiedzą. Co więcej, 
poprosiłem również doświadczonych kolegów, aby wsparli mnie dodatkowymi materiałami, 
które z pewnością dobrze wykorzystasz. Są to dyrektorzy i prezesi świetnie działających na 
rynku polskim i nie tylko firm, takich jak: Brand24, RightHello, Woodpecker.co, LinkedIn, czy 
CallPage. 

Mam nadzieję, że kiedy już przeczytasz tego e-booka, będziemy mogli wymienić się 
doświadczeniami i z pewnością oboje nauczymy się od siebie czegoś nowego. 

Do zobaczenia na ostatniej stronie! 

         Filip Duszczak 
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TERMINOLOGIA I PODSTAWY 

 

Proces sprzedaży dzieli się na kilka etapów. Jeżeli dopiero się tego uczysz, to koniecznie 
zapoznaj się z tym rozdziałem. Jeżeli natomiast doskonale o tym wiesz, bo zajmujesz się 
sprzedażą nie od wczoraj, to może chociaż zerknij na terminologię, jaką stosujemy. Niestety, 
co firma, to inne określenia i czasami można się w tym zagubić. 

Najwygodniejszym sposobem na przedstawienie całego 
procesu sprzedażowego jest zaprezentowanie go w postaci 
lejka. 

Jak widzisz, cały proces dzielimy na 4 główne etapy. Na 
każdym z tych etapów wymagane są inne działania. Na 
każdym z nich komunikacja z klientem wygląda nieco inaczej 
oraz na niektórych potrzebne są też u handlowca dodatkowe 
umiejętności. 

Ważne, abyś planując własny proces, wziął to pod uwagę. Niestety w wielu firmach nadal 
sprzedaż wygląda tak, że zatrudnia się handlowca, daje mu się pakiet startowy(telefon, laptop, 
kupiona baza danych), narzuca się plan i każde pozyskiwać klientów. Taki handlowiec 
odpowiada wtedy za cały proces, od pozyskiwania klienta po jego weryfikację i domykanie 
sprzedaży. Zdecydowanie odradzam takie praktyki. 

Suspects (Unqualified Prospects) to tak naprawdę wygenerowane przez ciebie potencjalne 
kontakty. Jeszcze beż żadnej komunikacji. W dalszej części poradnika przedstawię kilka 
fajnych metod na ich generowanie. Nie są to jednak jeszcze nawet leady. Na etapie ich 
pozyskiwania najważniejsze jest umiejętne zdefiniowanie, kim jest klient. Im lepiej uda ci się 
go opisać, tym wyższa będzie konwersja suspects w leads. Bazę nowych suspects 
codziennie generuje pracownik na stanowisku Outbound Lead Developer. 

W ramach tego rozdziału dowiesz się m.in.: 

 jak darmo generować suspecty i budować ich bazę, 
 jak zdefiniować idealny profil suspecta, 
 dlaczego nie warto kupować gotowych baz danych mailingowych. 

Utworzona własnoręcznie baza z kontaktami zostanie użyta w ramach metody 
pozyskiwania leadów – Cold Mailing/Cold Calling 2.0. 

 

W ramach procesu sprzedaży wprowadź specjalizacje. Efektywny proces uwzględnia co najmniej 4 osobne 
stanowiska: Inbound Lead Developer, Outbound Lead Developer, Sales representative, Account Manager. 
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Lead – osoba, która potencjalnie może być zainteresowana twoją usługą. Najczęściej na lead 
składają się takie informacje, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, firma, telefon. Czyli posiadasz 
dane osoby, z którą warto się skontaktować. Leady, ze względu na ich źródło, dzielimy na 
Inbound Leads i Outbound Leads. 

Inbound Leads – leady generowane w ramach działań marketingowych. Czyli ktoś się do 
ciebie zgłosił, wykazując potencjalne zainteresowanie. Kampanie marketingowe, SEO, 
Adwords, Social Media – to wszystko generuje ruch na stronie i nowe leady. To dlatego 
współpraca marketingu z działem sprzedaży jest tak istotna. Jakość leadów jest często 
zależna od informacji, jakie dział sprzedaży przekazuje zespołowi marketingowemu. Ten, 
korzystając z nich, potrafi przynosić coraz to bardziej wartościowe leady. Uczy się, w jaką 
grupę warto targetować, w jakich godzinach itd. 

Tutaj zatrudniamy kolejną osobę – Inbound Lead Developer. Pracownik działu sprzedaży, 
który weryfikuje leady wygenerowane przez marketing i przekazuje dalej te, które wydają się 
mieć jakąś wartość. 

Outbound Leads – są to leady wygenerowane przez dział sprzedaży. Trzy najbardziej 
powszechnie stosowane metody na generowanie leadów to: 

Cold Calling – klasyczna metoda znana od dziesięcioleci, polegająca na bezpośrednim 
dzwonieniu do firm i próbie nawiązania relacji z potencjalnym klientem. Jest to najstarsza 
metoda. Jej zaletą jest to, że rozmowa bezpośrednia z klientem daje najwyższe rezultaty. 
Niestety, zanim do tej rozmowy dojdzie, handlowiec musi wykonać dziesiątki prób, trudno jest 
przebić się przez sekretariat (gatekeepers). W efekcie rodzi się frustracja u handlowca i spadek 
motywacji. Ta metoda zaczyna być coraz rzadziej stosowana. 

Cold Mailing(Cold Calling 2.0) – metoda, która polega na tym, że pierwszym kontaktem jest 
spersonalizowany e-mail. Jej zaletą jest to, że kontaktujemy się telefonicznie po nawiązaniu 
kontaktu mailowego. Omijamy w ten sposób sekretariat, rozmowa jest zaplanowana i 
potencjalny klient sam wyraził na nią chęć. Odpowiednio zaplanowana kampania Cold 
Mailingowa jest o wiele skuteczniejsza niż klasyczne dzwonienie po firmach. Za kampanie 
Cold Mail jest odpowiedzialny pracownik na stanowisku Outbound Lead Developer.  

Social Selling – metoda, która zakłada pozyskiwanie leadów w oparciu o social media. Biorąc 
pod uwagę fakt, że dzisiaj praktycznie każdy dorosły ma konto na choćby jednej z takich 
platform jak: Facebook, Twitter, LinkedIn, gdzie bardzo często sprawy biznesowe przeplatają 
się z prywatnymi, nie wolno bagatelizować tego źródła.  

W ramach tego rozdziału dowiesz się m.in: 

 jak pozyskiwać leady metodą Cold Mailing, 
 jak przygotować się do rozmowy z klientem, 
 jak wygląda dobry Cold Mail, 
 jak wykorzystać social media w ramach Social Selling. 
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Opportunities(prospects) – szanse sprzedaży. Są to pozytywnie zweryfikowane leady. Na tym 
etapie buduje się już relacja z klientem. To etap, w trakcie którego prowadzi się pierwsze 
demo czy spotyka z klientem. Przede wszystkim należy tu umiejętnie zbadać potrzeby klienta 
i zdobyć jego zaufanie. Proces ten kończy się złożeniem oferty i prowadzi do negocjacji. 
Procesowanie szans sprzedaży wymaga sporego zaangażowania się czasowego w relacje z 
klientem. 

W ramach tego etapu powinniśmy zatem zatrudnić kolejnego pracownika na stanowisko 
Sales Representative. Dzięki temu, że nie skupia się on w ogóle na weryfikacji leadów, jest 
w stanie w 100% skupić się jedynie na szansach sprzedaży, co podnosi 
prawdopodobieństwo ich domknięcia. 

W ramach tego rozdziału dowiesz się: 

 jak definiować potrzeby klienta, 
 jak budować relacje z klientami, 
 dlaczego empatia jest tak bardzo pożądaną cechą wśród handlowców, 
 kiedy warto zapytać o kasę. 

 

 

 

 

 

 

 

Deals – domykanie sprzedaży. Etap, na którym podchodzimy już do negocjacji i domykania 
procesu. Na tym etapie najważniejsze jest, aby mieć pewność, że klient otrzymał to, o co 
prosił. Jest to ostatni element lejka. Ulubiony przez handlowców, gdyż kończy proces i 
przynosi opłatnych klientów. 

W ten właśnie sposób od potencjalnego klienta przechodzimy do klienta, który płaci za nasze 
rozwiązanie. Lejek idealnie pasuje do tego procesu, gdyż im więcej leadów zgromadzimy na 
początku, tym więcej klientów płacących jesteśmy w stanie pozyskać. 

Z racji tego, że każdy z tych etapów wymaga ogromnego zaangażowania, specjalizowanie 
zespołu na pewno zwiększy wyniki całej firmy. Co ważne, takie procesowe podejście do 
sprzedaży chroni nas przed efektem polegania na handlowcu i problemem z jego odejściem. 
Jeżeli odpowiednio zaprojektuje się cały proces, nie polega się na jednej osobie, a na całym 
zespole marketingu i sprzedaży. 
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Jak widzisz, sprzedaż to proces, który składa się z wielu ściśle powiązanych ze sobą etapów. 
Dlatego tak ważne jest, aby go dobrze zaplanować, nieustannie mierzyć wyniki i co 
najważniejsze, specjalizować pracowników tak, aby każdy realizował 100% planu w ramach 
poszczególnych etapów. 

Oczywiście możesz robić to w klasyczny sposób, zatrudniając handlowca, który zajmie się 
procesem od początku do końca. To rozwiązanie ma jednak wiele wad: 

 Stosując klasyczny Cold Calling, jesteś mniej efektywny. 
 Najlepsi handlowcy świetnie czują się w domykaniu sprzedaży, nienawidzą jednak 

generowania leadów. Ta część będzie zawsze w takiej sytuacji mniej efektywna. 
 Polegając na jednym handlowcu, trudniej jest móc planować i przewidywać wyniki. 
 Specjalizując pracowników, wyraźnie wytyczasz im cele. Osoba generująca leady 

skupia się właśnie na tym i za to zostaje wynagradzana. Sales Rep buduje relacje 

i nie martwi się, czy za tydzień będzie mieć z czego robić sprzedaż.  

STRONA WWW 
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SUSPECTS 

KIM JEST TWÓJ KLIENT? – JAK OPRACOWAĆ PROFIL KLIENTA? 

 

Zanim przejdziemy do omówienia procesów Inbound i Outbound, chciałbym omówić kwestię 
generowania bazy mailowej. Będzie ona wykorzystana w ramach metody Cold Calling 2.0. 
Zdecydowanie odradzam kupowanie gotowych baz, gdyż nie jest to mass mailing.  

Budując bazę mailingową, należy zacząć od zdefiniowania profilu klienta. Im lepiej nam to 
wyjdzie, tym wyższa będzie konwersja. 

Kim jest twój klient? Jakie są jego służbowe obowiązki? W jaki sposób twój produkt 
rozwiązuje jego problemy? Jakie korzyści otrzyma, korzystając z twojego rozwiązania? Jakimi 
emocjami kieruje się na co dzień w pracy? Co sprawia, że jest zadowolony, a czym się 
stresuje? Jak do niego trafić? Kim jest osoba decyzyjna, a kim twoi sprzymierzeńcy? 

Jeżeli jeszcze nie znasz odpowiedzi na te pytania, to źle. Zarówno dla ciebie, jak i całego 
twojego zespołu. Podstawą skutecznej sprzedaży jest zrozumienie potrzeb twoich klientów. 
Musisz pamiętać, że ludzie nie kupują produktów czy usług. 

 

W tej części postaram się pokazać kilka fajnych metod na definiowanie potrzeb twoich 
klientów. Nie są to moje metody. Nie wpadłem na nie sam. Stosuje je jednak regularnie i 
polecam ci zrobić to samo. 

Tworząc start-up, zapewne otarłeś się o Lean Canvas. Potrafisz zatem określić swój rynek, 
model biznesowy i potencjalnego klienta. Jeśli nie, to polecam poszukać tej frazy w Google. 

Jestem jednak ciekaw, czy poświeciłeś odpowiednio dużo czasu, aby zastanowić się nieco 
więcej na temat tego, kim tak dokładnie jest twój klient? Jaki jest? Co lubi i jak z nim 
rozmawiać? Jakie są jego potrzeby? 

Istnieje tylko jedna w 100% skuteczna metoda na poznanie swoich klientów. 

 

Szczerze, nie znam lepszej. Naucz się słuchać i bądź otwarty na wszystko, co usłyszysz. 
Analizuj i wyciągaj wnioski. Wyłącz komputer, weź notatnik i umów się na kawę z kilkoma 
klientami. 

Ludzie kupują rozwiązania, korzyści, wizję, którą powinieneś umieć w nich zaszczepić. 

Jeśli chcesz poznać potrzeby swojego klienta, to go o nie zapytaj! 
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Brian Chesky – współzałożyciel Airbnb – na początku ich działalności spotykał się z każdym 
klientem, wypytując o wszelkie szczegóły związane z jego potrzebami. Robił to nie dlatego, że 
musiał. Robił to, ponieważ chciał, aby jego produkt naprawdę rozwiązywał czyjeś problemy. 

Stefan Batory, założyciel iTaxi oraz Booksy, opowiadał kiedyś na Hive61 w Poznaniu, że przed 
założeniem firmy biegał od taksówki do taksówki, zadając każdemu kierowcy ponad 100 
pytań. Chciał mieć pewność, czy rozumie branżę i czy problem, który dostrzega, jest realny. 

Nie bój się swoich klientów. Oni naprawdę bardzo chętnie odpowiedzą na twoje pytania. Co 
więcej, w ten sposób budujesz już relacje i zdobywasz pierwszych potencjalnych klientów. 

 

Kiedy nasz produkt wchodził na rynek, dokładnie analizowaliśmy naszych pierwszych 
klientów. Zebrana wiedza pomaga nam dziś budować z nimi lepsze relacje. Znamy ich i 
wiemy, jak możemy im pomóc. 

Oto, jak do tego doszliśmy. 

Nasz zespół opracował kilka ogólnych profili potencjalnych klientów. Wcześniej ustaliliśmy 
kilka kryteriów, takich jak: wielkość firmy, branża, kraj, osoba decyzyjna. 

W efekcie powstała nam lista, która mniej więcej wyglądała tak: 

 Małe i średnie firmy, oferujące produkty SaaS, Polska, VP of Sales. 
 Małe i średnie firmy, długoterminowe usługi, Polska, VP of Sales. 
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 Małe i średnie firmy, oprogramowanie dla biznesu, Polska, VP of Sales. 

 

Posiadając wstępne profile, zaczęliśmy dokładniej je analizować. 

Potrzebować będziesz kartki A4, czegoś do pisania, mogą przydać się też karteczki 
samoprzylepne. 

Weźmy sobie pierwszy profil firmy. 

 Małe i średnie firmy, oferujące produkty SaaS, Polska, VP of Sales 

Na samym środku kartki A4 napisz wybrany profil. 

 

 

 

 

Analizować będziemy 4 czynniki, które mają bezpośredni wpływ na naszych klientów. 

 Otoczenie – ich biznesowe otoczenie, partnerzy, klienci, rynek. 
 Procesy – jakie procesy biznesowe powiązane z naszym rozwiązaniem zachodzą u 

nich w firmie. 
 Problemy – z jakimi problemami spotykają się w ramach tych procesów. 
 Rozwiązanie – jakiego rozwiązania mogą poszukiwać. 

 

Nie spiesz się z tym zadaniem. Zrób to na spokojnie. Im więcej osób weźmie udział w tym 
ćwiczeniu, tym lepsze będą jego efekty. 

Schemat znajdziesz na kolejnej stronie. 

 

 

 

 

Analiza profilu klienta – metoda nr 1  

Małe i średnie firmy, 
oferujące produkty 
SaaS, Polska, VP of 
Sales 
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Posegregowanie w ten sposób informacji pomogło nam bliżej zrozumieć potrzeby klientów o 
opisanym wcześniej profilu. Prowadząc z nimi rozmowę telefoniczną czy korespondencję 
mailową, nasz zespół potrafi skutecznie definiować potrzeby, zadając odpowiednie pytania. 

Prezentując produkt, skupiamy się na procesach, jakie zachodzą u klienta, przytaczamy 
przykłady problemów, jakie w tej branży udało nam się wcześniej zdefiniować. Podajemy 
praktyczne rozwiązania. 

Oczywiście każdy klient ma inne wymagania, spotyka się z innymi problemami. Jednakże 
usystematyzowanie tej wiedzy sprawia, że łatwiej nam jest zrozumieć ich pozycje. W 
sprzedaży empatia jest podstawą. Zawsze powtarzam: 

 

 

 

Małe i średnie firmy, 
oferujące produkty 
SaaS, Polska, VP of 
Sales 

Jak wygląda otoczenie 
biznesowe twojego klienta? 
Wypisz wszystkie możliwe 
opcje. W naszym przypadku to: 

-klienci biznesowi 
-Partnerzy biznesowi 
-Dystrybutorzy 
-Konkurencja 

Czego może szukać jako 
rozwiązanie? 

-posiadanie wszystkich 
informacji w jednym miejscu, 
 -łatwy dostęp, brak 
konieczności dodawania 
informacji ręcznie 
-Monitorowanie komunikacji, 
automatyczny rejestr maili i 
połączeń 

Efektywne zarządzanie 

Z jakimi problemami spotyka się 
na co dzień nasz klient w 
ramach wyszczególnionych 
procesów? I tu kolejno: 

-gromadzenie i zarządzanie 
danymi klientów 
-Monitorowania aktywności 
pracowników handlowych 
-Współdzielę informacji w 
zespole 

Niska sprzedaż 

Jakie procesy biznesowe 
powiązane z naszym 
rozwiązaniem zachodzą u 
klienta? My zdefiniowaliśmy: 

-pozyskiwanie nowych klientów 
-Obsługa szans sprzedaży 
-Utrzymanie klientów 
-Support/Help Desk 
-Współpraca z partnerami i 
dystrybutorami 

Przestań sprzedawać. Zacznij słuchać! 
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Drugą metodę możecie znaleźć w książce Business Model Generation Alexa Osterwaldera. 

Metoda proponowana przez autorów tej książki pozwala zrozumieć klienta od strony 
emocjonalnej. Ta wiedza również świetnie przydaje się w rozmowie. Dzięki niej potrafimy 
zrozumieć wagę problemu, z jakim boryka się klient i jakie emocje za tym idą. Co wpływa na 
jego decyzję i z jakimi obawami klient walczy. 

Narzędzie, z jakiego skorzystamy, nazywa się mapą empatii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobnie jak w pierwszej metodzie wykorzystamy nasz zdefiniowany już profil potencjalnego 
klienta. 

 

 

 

 

Korzystając z przygotowanej mapy będziemy uzupełniać poszczególne pola, odpowiadając na 
6 prostych pytań. 

Analiza profilu klienta – metoda nr 2 

Małe i średnie firmy, 
oferujące produkty 
SaaS, Polska, VP of 
Sales 
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Jak to wygląda w praktyce? 

Zbierz zespół, zamówcie pizzę, uchylcie okno, aby mieć dostęp do świeżego powietrza. 
Powieście dużą kartkę z mapą na ścianie. Weźcie karteczki samoprzylepne i naklejajcie 
wszystkie pomysły w odpowiednie miejsca. Na koniec przeanalizujcie wszystko i spiszcie. 

Pamiętaj, nie ma głupich pomysłów! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzenie tego rodzaju ćwiczenia przynosi następujące korzyści: 

 Zebrane materiały pomogą twojemu zespołowi zrozumieć klienta. 
 Są świetnym materiałem treningowym dla nowych pracowników sprzedaży. 
 Twój zespół uczy się języka korzyści, potrafi definiować potrzeby klienta. 
 Każda minuta, jaką spędzacie, myśląc o kliencie, powoduje, że wasz produkt jest 

jeszcze bardziej dla nich. 

 

Co klient słyszy? – o czym mówi branża, co 
mówią koledzy w pracy, Jakie opinie 

wywierają na niego wpływ? Czyje są to 
opinie? Których kanałów medialnych słucha? 

Bolączki – obawy, frustracje, przeszkody. Co 
go najbardziej frustruje? Jakie problemy 

stoją mu na drodze i czego się obawia? 

 

 

 

Co
 k

lie
nt

 w
id

zi
? 

– 
ot

oc
ze

ni
e, 

of
er

ta
 r

yn
ku

 z
 ja

ki
m

i p
ro

du
kt

am
i 

sp
ot

yk
a 

się
 n

a 
co

 d
zi

eń
, j

ak
ie 

of
er

ty
 d

o 
ni

eg
o 

tr
af

ia
ją

? 
Co

 d
zi

ej
ę 

się
 w

 b
ra

nż
y?

 Ja
ki

e 
ro

zw
ią

za
ni

a 
są

 o
be

cn
ie 

po
pu

la
rn

e?
 C

o 
ro

bi
ą 

je
go

 w
sp

ół
pr

ac
ow

ni
cy

?’
 

Korzyści – potrzeby i pragnienia, miara 
sukcesu. Co jest dla niego miarą sukcesu? Na 

co liczy? Jak będzie mierzył swój sukces? 
Jakie cele musi zrealizować? 

Co mów
i i robi? – jaką postaw

ę 
prezentuje? Co może mów

ić 
innym? Zw

róć uw
agę na to co 

m
yśli, co go stresuje a co może 

pow
tarzać i mów

ić ludziom na 
zew

nątrz. 

Co myśli i czuje? –co jest dla niego obecnie najważniejsze, 
nad czym obecnie pracuje, czym się stresuje? Jakie są jego 

plany, do czego zmierza? Jakie emocje kierują jego 
decyzjami? Czym się obecnie stresuje? Jakie zadanie przed 

nim czeka? Jakiego rezultatu się spodziewa? 

 

Storytelling - podsumowanie 
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Ostatnie ćwiczenie, jakie przeprowadziliśmy to storytelling. To jedna z moich ulubionych 
metod. Świetnie nadaje się jako podsumowanie wszystkich ćwiczeń. Już w dzieciństwie 
opowiadano nam bajki, a my wyobrażaliśmy sobie ich głównych bohaterów. Tego rodzaju 
ćwiczenia rozwijają w nas umiejętności współodczuwania, słuchania i rozumienia czyichś 
potrzeb. 

Każdy członek naszego zespołu dostał zadanie, aby na podstawie zebranych informacji 
opowiedział nam historię klienta, opisując kolejno wszystkie istotne czynniki, jakie sobie 
wcześniej opisaliśmy. 

Poniżej przykład. 

 

 

Pan Tomasz zarządza zespołem sprzedaży w firmie ForBiznes Sp. Zo.o. Firma specjalizuje się w 
oprogramowaniu dla biznesu. W dziale pana Tomasza pracuje 11 osób. Głównie są to młodzi 
handlowcy w wieku 22–30 lat. Ich główny produkt, system do monitorowania czasu pracy, jest 
oferowany firmom na całym świecie. Jako że firma jest stosunkowo młoda, nadal szybko się 
rozwija. Pan Tomasz ma w chwili obecnej problem ze sprawnym zarządzaniem wszystkimi 
procesami. System CRM, który miał im pomóc w prowadzeniu firmy i w który zainwestowali sporo 
czasu, okazuje się bardzo nieskuteczny. Wszystkie dane trzeba wprowadzać ręcznie, pracownicy 
tego nie robią lub robią to niestarannie. Baza danych zaczyna być nieaktualna i zapełniona 
bezwartościowymi danymi. 

System nie jest zintegrowany z pocztą e-mail, przez co pracownicy tracą sporo czasu na rejestrację 
komunikacji lub nie rejestrują jej wcale. Pan Tomasz obawia się tego, co może stać się w kolejnych 
miesiącach. Zespół świetnie radzi sobie z pozyskiwaniem klientów, aczkolwiek brak odpowiedniego 
narzędzia kosztuje ich sporo pracy. Pan Tomasz widzi, że jego zespół bardzo negatywnie 
wypowiada się o obecnym rozwiązaniu. Chciałby wdrożyć nowe rozwiązanie, jednakże ma obawy, 
czy w chwili obecnej jest na to czas. Co więcej, nie znalazł jeszcze na rynku rozwiązania, które 
spełniłoby wszystkie ich potrzeby. Chciałby zautomatyzować wszystkie procesy. Mieć pewność, że 
zespół pracuje na 110% swoich możliwości. Koledzy z branży sporo ostatnio opowiadają o 
rozwiązaniach SaaS, aczkolwiek pan Tomasz ma pewnie wątpliwości co do bezpieczeństwa tych 
rozwiązań. 

Małe i średnie firmy, 
oferujące produkty 
SaaS, Polska, VP of 
Sales, Pan TOMASZ, VP 
OF SALES 
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Po wysłuchaniu historii jednego z członków zespołu pozostała część musiała zaproponować 
odpowiednie rozwiązanie, stosując język korzyści. Wcześniej musieli też zadać odpowiednie 
pytania tak, aby zebrać istotne informacje.  

Na jakie emocje się powołać? Jakie korzyści przedstawić jako główne? Jakich efektów 
mógłby się spodziewać pan Tomasz, korzystając z naszego rozwiązania? Pamiętaj: 

Mam nadzieję, że te metody pomogą ci lepiej zrozumieć swoich klientów. Jeżeli zależy ci na 
dobrych relacjach, klientach polecających twój produkt, to upewnij się, że naprawdę 
rozumiesz ich potrzeby. Wiedząc dokładnie, kim jest twój klient, zbudujesz dobrą bazę 
mailingową. 

Pamiętaj, że w każdej firmie oprócz osoby decyzyjnej są jeszcze tzw. sprzymierzeńcy. 
Najczęściej to oni właśnie są użytkownikami końcowymi twojego rozwiązania. Pamiętaj o 
kilku istotnych rzeczach: 

 Pokaż sprzymierzeńcom, że rozumiesz ich pracę i jesteś tu, żeby im pomóc. Nie 
sprzedawaj. Bądź w tym szczery. 

 Osoba decyzyjna, w dużej liczbie przypadków, podejmując swoją decyzję, pyta się 
zespołu, co ten sądzi o rozwiązaniu. Mając po swojej stronie sprzymierzeńców, masz 
większa szanse sprzedaż. 

 Pokaż sprzymierzeńcom, że twoje rozwiązanie nie tylko jest dla osoby decyzyjnej, ale 
przede wszystkim dla nich. Bądź ich partnerem. 

 

Skoro wiesz już, kim jest twój klient, czas zbudować pierwsza bazę mailingową. 
 

  

Przestań sprzedawać. Zacznij słuchać! 
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DLACZEGO NIE WARTO KUPOWAĆ BAZ MAILINGOWYCH? 

 
Profesjonalnie zrobione kampanie Cold E-mail: 

 Nie są w żadnym wypadku spamem. 
 Nie prowadzą do blokowania twojej firmowej domeny. 
 Nie powodują moralnych strat – kłamstwo i naciąganie w Cold E-mailach 

nie przynosi efektów. 
 W idealnych przypadkach generuje wielokrotnie więcej przychodu niż 

wynoszą koszty kampanii. 
 Sprawia, że sprzedaż robi się bardziej przewidywalna. 
 Skraca czas potrzebny na zdobywanie nowych projektów . 

Nie kupuj gotowych list z adresami e-mail: 

 Nie są targetowane na twoją grupę docelową klientów – w przypadku 
gotowych list jest największe ryzyko, że będziesz wysyłać emaile do ludzi, którzy w 
ogóle nie są zainteresowani twoją ofertą . 

 Używanie gotowych list z adresami e-mail do masowej, 
niestargetowanej wysyłki to spam. Usługodawcy internetowi będą za to blokować 
twoją domenę, co utrudni i ostatecznie uniemożliwi ci wysyłkę e-maili w 
przyszłości. 

 Na gotowych listach są pułapki – usługodawcy internetowi 
przygotowują pułapki w postaci nieaktywnych adresów e-mail, które często trafiają 
na gotowe listy adresów. Wysyłanie do nich wiadomości również powoduje, że 
twoja domena zostanie zablokowana i będzie bezużyteczna do dalszej wysyłki  
e-maili. 

Potrzebujesz sposobu, aby znajdować na bieżąco adresy e-mail do klientów, którzy pasują do 
twojej grupy docelowej. 

Jakość listy adresów, do której wysyłasz kampanię Cold E-mail jest bardzo ważna. Im lepsza 
jakość, tym mniej kontaktów potrzeba, aby osiągnąć dobry rezultat i zwiększyć zyski przez 
pozyskanie nowych klientów. To sprawia, że każdy następny krok w organizowaniu kampanii 
Cold E-mail staje się łatwiejszy: 

 Pisanie personalizowanych e-maili (masz adresy do osób decyzyjnych na 
podobnych stanowiskach, w podobnych firmach itp.). 

RightHello generuje 
leady sprzedażowe, 
używając Cold  
E-maili. Nasi klienci 
poznają nowe rynki, 
znajdują najbardziej 
obiecujące grupy 
docelowe klientów, 
generują leady 
sprzedażowe i 
dopinają dużo 
zyskownych umów, 
dzięki temu co 
robimy. 

Jeśli chcesz generować leady sprzedażowe, używając Cold  
E-mailingu, nie możesz ryzykować - używać gotowych list 

http://righthello.com/case-study/streamlining-mezzolabs-cold-email-lead-generation/
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 Wysyłasz znacznie mniej e-maili (setki zamiast tysięcy), osiągając znacznie lepsze 
efekty i nie ryzykując blokady domeny. 

 Budujesz kontakty biznesowe, poznajesz nowych klientów, generujesz leady 
sprzedażowe i pozyskujesz więcej klientów w krótszym czasie. 

 Opinia twojej firmy nie ucierpi (tak jak może ucierpieć przy masowej wysyłce  
e-maili do osób, które nie są nawet zainteresowane). 
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JAK ZA DARMO ZBUDOWAĆ BAZĘ MAILINGOWĄ? 

 

Tak jak wspomniał Piotr, jeśli liczysz na dobre rezultaty, nie kupuj gotowej bazy mailingowej. 
W tym rozdziale pokażę ci metody, w ramach których Outbound Lead Developer każdego dnia 
w ramach swoich obowiązków sumiennie pozyskuje nowe adresy i na ich podstawie prowadzi 
później kampanie Cold Calling 2.0. 

Wiedz jednak, że pomimo iż będzie się to wydawać bardzo proste, zdecydowanie nie traktuj 
tego jak dodatkowe zadanie dla twojego handlowca. Proces budowania bazy jest tak samo 
ważny jak kontaktowanie się z osobami. Wymaga on sporo czasu, sumienności i rzetelnego 
sprawdzania wszystkich rekordów, aby nie zmarnować źródeł. 

Jeżeli prowadzisz firmę, która nie posiada typowego działu sprzedaży, odradzam zlecać to 
zadanie jako dodatkowe komuś w zespole. Albo zatrudnisz w ramach całego procesu osobę, 
która będzie je generować i procesować dalej, albo zleć to profesjonalistom jak zespół 
RightHello. 

Zanim zaczniemy, przygotuj sobie bazę danych. Wystarczy prosty dokument Excel, z takimi 
kolumnami jak: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Firma. 

 

Na naszym blogu w artykule poświęconym temu tematowi znajdziesz przykładowy dokument 
do pobrania, w którym dodatkowo wyświetlane są duplikaty. 

W ramach tego działania każdego dnia Outbound Lead Developer pozyskuje dla nas od 50– 
75 maili dziennie. Nie warto gromadzić więcej. Taka liczba spokojnie ci wystarczy. Pamiętaj 
też, że nie jest to jedyny obwiązek tej osoby. Pozyskanie e-maili to dopiero początek, 
pozostanie jeszcze kontakt mailowy i weryfikacja pozytywnych leadów.  
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W ramach tej metody potrzebować będziemy następujących narzędzi: 

 konto Gmail, 
 wtyczka do Chrome – Rapportive, 
 otwarta strona www.instream.io/pl/generator-leadow, 
 konto na platformie LinkedIn. 

Naszą bazą do generowania e-maili będzie baza danych LinkedIn. Jest tam naprawdę sporo 
fajnych danych, wystarczy tylko po nie sięgnąć. 

Przygotujmy sobie profil klienta: 

Zaloguj się do LinkedIn i w wyszukiwarce wpisz słowo klucz. 

 

Następnie w lewym pasku bocznym zawęź wyszukiwanie. 

 Zaznacz: Companies. 
 Wybierz region. 
 Wybierz pozostałe istotne kryteria. 

Przejdź do profilu pierwszej firmy na liście. 

Metoda nr 1. Gmail + rapportive + Lead generator+ LinkedIN 

CEO, firma oferująca 
rozwiązania 
informatyczne, 11-50 
pracowników, Polska 

http://www.instream.io/pl/generator-leadow
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Zwróć uwagę, że w prawej części profilu firmy można zobaczyć wszystkich jej pracowników. 
Wystarczy kliknąć See all, a otworzy się lista z pełnymi nazwiskami i podstawowymi 
informacjami, jak np. stanowisko. 

 

 

 

Już na pierwszej pozycji znajduje się osoba, której szukamy. Otwórz jej profil. Spróbujemy 
zdobyć do niej e-mail. 
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Czasami ludzie udostępniają dane kontaktowe bezpośrednio na swoim profilu. Wystarczy 
kliknąć w zakładkę Contact Info. 

 

Nie zawsze jednak będzie tak łatwo. Przygotuj się na pozyskiwanie e-maili dodatkowymi 
sposobami. 

Pierwszą informację już masz. CEO firmy, której szukasz, nazywa się Filip Duszczak. 

Aby zdobyć jego adres mailowy potrzebować będziesz jeszcze @domenę, jakiej używa ta 
firma. 

W tym celu wróć do profilu firmy na LinkedIn.  
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Wiele firm w swoim opisie podaje adres e-mail biura, działu sprzedaży czy marketingu. Jeżeli 
akurat nie, to zauważ, że podana jest strona www. Wystarczy wejść na stronę, a tam już na 
pewno jest jakiś kontaktowy adres e-mail. 

 

A zatem firma używa domeny instream.io. 

Podsumujmy, CEO nazywa się Filip Duszczak, a domena to instream.io. Jego adres mailowy 
to zapewne kombinacja imię+nazwisko@instream.io.  

Jak zatem dowiedzieć się, jak ostatecznie wygląda adres e-mail tej osoby? 

Wejdź na stronę http://instream.io/pl/generator-leadow/. 

Znajdziesz tam zbudowany przez nas generator, który stworzy najbardziej prawdopodobne 
kombinacje dla tego adresu. 

Wprowadź znalezione dane: imię, nazwisko, domenę. 

Nasz generator stworzy najbardziej prawdopodobne kombinacje. Skopiuj je do schowka. 

http://instream.io/pl/generator-leadow/
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Wejdź na konto Gmail, gdzie masz zainstalowaną wtyczkę Rapportive i stwórz nową 
wiadomość e-mail. 

Wklej wszystkich prawdopodobnych adresatów i powoli najeżdżaj na każdego kursorem. 
Rapportive automatycznie szuka dla nich istniejących kont w social media. Jeśli znajdzie, to 
masz w 100% aktualny adres e-mail twojego kontaktu. 

 

Zauważ, że ta metoda pozwala przeszukiwać ci różne bazy danych jak np. Panorama Firm czy 
Golden Line. Jedyne, co zawsze musisz znaleźć, to imię i nazwisko osoby na stanowisku, 
które cię interesuje oraz firmową domenę. 

Domenę firmy najszybciej znajdziesz na: 

 stronie www firmy, 
 profilu na LinkedIn, 
 Google+, wpisując w wyszukiwarkę Google frazę firma+kontakt+e-mail  

Pamiętaj. Budowanie bazy do żmudny proces. Nie traktuj tego jak dodatkowe zadanie. 
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Druga metoda również jest darmowa. Będziemy musieli wejść na stronę aplikacji 
Findanyemail.com. 

 

To alternatywna metoda. Skuteczna w sytuacji, kiedy nasz kontakt nie ma podpiętej 
służbowej skrzynki pod konta social media i Rapportive wtedy zawodzi. 

Tak samo jak w naszym generatorze wystarczy podać: imię, nazwisko i domenę, a aplikacja 
na stronie znajdzie nam prawidłowy adres e-mail tej osoby. 

Ta aplikacja wymaga jednak zalogowania się przez konto Gmail i ma ograniczenie do 10 
wyszukiwań dziennie.  

 

Trzecia metoda. Moja ulubiona i najbardziej skuteczna. 

Email Hunter – genialna wtyczka do Chrome, która automatycznie wyszukuje nam adres  
e-mail. To skuteczniejsza wersja Findanyemail. Jest ona jednak płatna (w wersji darmowej 
mamy 150 wyszukiwań miesięcznie).  

Mimo wszystko Email Hunter kosztuje jedynie 50$ za 2000 zapytań + 2 użytkowników. 

To świetna cena, biorąc pod uwagę, że wciąż to nadal my decydujemy, kto dokładnie jest 
naszym kontaktem i mamy wiarygodne, sprawdzone dane. 

A zatem Email Hunter świetnie sprawdza się w kilku sytuacjach: 

Metoda nr 2: findanymail.com 

Metoda nr 3: E-mail Hunter 
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1. LinkedIn – przy każdym profilu automatycznie wyszukuje adres e-mail, wystarczy nacisnąć 
przycisk z logiem aplikacji. 

 

 
Uruchomi się okno, w którym aplikacja poda aktualny adres mailowy. 

 
 

W ten sposób zdobywamy e-maile do osób na dowolnym stanowisku w dowolnej firmie na 
świecie. Wystarczy odpowiednio nakładać filtry w wyszukiwarce LinkedIn, aby branża po 
branży, kraj po kraju przeszukiwać bazy i generować adresy mailowe. 

Nie kupujemy żadnych niepewnych baz ze starymi e-mailami, wszystko aktualne i w 100% 
zgodne z naszym profilem idealnego klienta. 
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2. Email Hunter pomaga też poza platformą LinkedIn. Aplikacja pozwala znaleźć adresy 
mailowe bezpośrednio na stronie www. Nawet jeśli są one ukryte w tle. 

Wystarczy, będąc na stronie danej firmy, kliknąć na wtyczki i nacisnąć ikonę aplikacji  
Email Hunter. 

 

Reszta dzieje się już automatycznie. 

 

Email Hunter jest bardzo wygodny i prosty w obłudze. W ramach codziennego obowiązku 
Outbound Lead Developer może w ten sposób budować bazę mailingową, codziennie 
dodając tymi metodami od 50 do 100 adresów e-mail. Pamiętaj, więcej nie jest ci 
potrzebne. 
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Ostatnie narzędzie, z jakiego korzystamy, to Lusha. Lusha jest alternatywą dla aplikacji Email 
Hunter. Ma ona jednak większe limity oraz działa jedynie na LinkedIn. 

Warto jednak mieć ją zainstalowaną, w sytuacji kiedy Email Hunter nie znajduje e-maila lub też 
nie ma pewności większej niż 50%, że e-mail jest prawdziwy.  

Ikona aplikacji Lusha znajduje się po lewej stronie ekranu. Wystarczy ją nacisnąć, będąc na 
profilu naszego kontaktu. 

 

 
 

W tym przypadku Lusha znalazła nie tylko dwa adresy e-mail, ale też telefon bezpośrednio do 
CEO firmy Yahoo! 

Wiesz już zatem, jak budować bazę mailingową własnymi siłami. Czas na sprzedaż. 

Metoda nr 3: Lusha 
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LEADS 

INBOUND LEADS – JAK KWALIFIKOWAĆ LEADY? 

 

Inbound Leads – potencjalnie zainteresowane osoby, które zarejestrowały się na naszej 
platformie, uzupełniły formularz kontaktowy, zapisały się na demo, webinarium czy 
newsletter. Generalnie dzięki działaniom marketingowym mamy do nich kontakt i prawo 
zakładać, że są zainteresowane naszym rozwiązaniem. 

Wadą Inbound Leads jest to, że nie wiemy o nich zbyt wiele, dopóki nie nawiążemy z nimi 
kontaktu. Istnieje jednak szereg sposobów, aby jak najbliżej poznać osobę, której dane 
posiadamy jeszcze bez wykonania do niej telefonu czy napisania e-maila. 

W ramach całego procesu Inbound Sales kluczowym etapem jest właśnie weryfikacja leadów. 
To, w jaki sposób twoja firma będzie je kwalifikować, ma bezpośredni wpływ na końcowy 
rezultat.  

Istnieje kilka sposobów na kwalifikację leadów. 

Jeżeli posiadasz model freemium, na pewno z twojego produktu korzysta sporo darmowych 
użytkowników. Jeżeli dziennie masz 30–50 rejestracji to oddzielenie potencjalnych płatnych 
klientów od tych darmowych może być trudne. Komunikacja ze wszystkimi użytkownikami 
sporo kosztuje, a skoro z góry wiemy, że nie dla wszystkich ma ona sens, to lepiej ją 
ograniczyć. 

W tym celu stosuje się kilka skutecznych rozwiązań, które pozwolą ci oddzielić leady z 
potencjałem od tych bez. Są to np.: 

 Formularz rejestracyjny, w którym należy wybrać kraj, wielkość firmy, branżę, 
stanowisko. Tego rodzaju kryteria stanowią podstawę do dalszego procesowania. 
Jeżeli ktoś na starcie zaznacza, że interesuje go wersja free dla 2 userów i nie 
zamierza zapraszać więcej użytkowników, to zaoszczędza nam czas na kontakt z nim. 

 Śledzenie aktywności użytkownika i zakładanie ścieżki sukcesu w oparciu o czynności, 
jakie wykonuje na platformie. Jeżeli np. uruchomił 30-dniowy trial na funkcje premium, 
daje ci tym samym znać, że darmowa wersja nie spełnia wszystkich jego wymagań. 
Jeżeli zaprosił drugiego użytkownika, warto zapytać, czy nie planuje jednak zaprosić 
kogoś jeszcze? 

Proponując wersję freemium, na pewno otrzymywać będziesz mnóstwo rejestracji, z których 
dane kontaktowe niewiele będą mówić ci na temat użytkownika. Co zrobić, jeśli ktoś rejestruje 
się, używając adresu qwert123@gmail.com? 

Założenia związane z funkcjonalnością produktu/cennikiem. 

mailto:qwert123@gmail.com
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Skorzystaj z Rapportive. Być może ta osoba faktycznie korzysta z tegoe- maila do rejestracji 
na różnych stronach i może ma to konto powiązane z LinkedIn. Kiedyś taki e-mail okazał się u 
nas należeć do jednego z dyrektorów Tata Global Communications. 

 

Kiedy już wiemy, że pracujemy z wartościowymi leadami bądź też w ogóle nie oferujemy 
darmowej wersji, zatem pozbywamy się problemu, należy wypracować jakiś stały model 
kwalifikacji leadów. Ważne, aby leady przekazywane do Sales Rep naprawdę miały potencjał 
sprzedażowy. Jak to zweryfikować? 

Jednym z podstawowych błędów popełnianych przez firmy jest nacisk na zespoły 
sprzedażowe, aby walczyć do ostatniej kropli krwi o każdy lead. Bardzo często takie podejście 
powoduje, że poświęcane są tygodnie na próby zbudowania relacji z osobą, która nigdy nie 
była prawdziwie zainteresowana produktem, czy też nigdy nie miała na niego budżetu. Tym 
samym brakuje czasu na kontakt z tymi, którzy faktycznie chętnie by z niego skorzystali. 

Do weryfikacji leadów przychodzących doskonale nadaje się metoda B.A.N.T. 

 

 

Budżet (Budget) – czy masz 100% pewności, że rozmawiasz z klientem, który jest gotowy ci 
płacić, ma określony budżet na wdrożenie twojego rozwiązania? Czy klient wie, że twoje 
usługi/produkty nie są darmowe? 

Autorytet (Authority) – czy na pewno rozmawiasz z odpowiednią osobą? Jest ona osobą 
decyzyjną czy użytkownikiem końcowym? Zawsze staraj się dotrzeć do osoby decyzyjnej. 

Kwalifikacja B.A.N.T. 
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Potrzeba (Need) – czy twój produkt rozwiązuje problem klienta? Czego klient spodziewa się po 
wdrożeniu twojego rozwiązania? Jakie dokładnie powinno być poszukiwane rozwiązanie? 
Czego obecnie im brakuje, w czym tkwi problem? 

Czas (Time) – czy klient ma obecnie czas, aby testować twoje rozwiązanie? Czy decydując się 
na zakup, jest przygotowany do implementacji twoich narzędzi? Czy planuje zakup za tydzień 
czy w bliżej nieokreślonej przyszłości? 

Bartosz Majewski VP of Sales w firmie RightHello zapytany w ramach naszego wywiadu, 
kiedy jego zdaniem lead jest uznany jako zakwalifikowany, odpowiedział: 

 

Na samym wstępie podkreślałem, jak bardzo istotna jest dobra komunikacja pomiędzy 
działem sprzedaży a działem marketingu. W jej efekcie istnieje szansa, że wpadać do nas 
będzie więcej leadów o wysokim potencjale sprzedaży. Dział marketingowy jest świetny w 
pozyskiwaniu leadów, ale to dział sprzedaży zna najlepiej klienta. Kiedy połączymy wiedzę obu 
tych działów w całość, może to wygenerować naprawdę dobry efekt.  

Nie każda firma stosuje kwalifikacje w oparciu o metodologię B.A.N.T. Zawsze jednak jest w 
tym jakaś analogia. Różnią się pewne kryteria oraz ramy czasowe. U nas w InStream na 
weryfikację leadu ma się 14 dni. Jako że dziennie otrzymujemy ok. 30–40 nowych kont, 
utrzymanie płynności w całym procesie jest tutaj konieczne.Mick Griffin, CRO w Brand24, 
zapytany przeze mnie, jak to u nich wygląda, odpowiedział: 

Budget – czyli czy klient ma co najmniej tyle kasy, ile kosztuje nasz najmniejszy pakiet. Jeżeli nie, to 

prawdopodobnie nie mamy o czym rozmawiać, warto zaoszczędzić i sobie i klientowi na czasie. Z drugiej 

strony Authority – i to jest bardzo często mylone przez handlowców z funkcją. Ponieważ jeżeli ktoś jest 

prezesem, to nie znaczy, że ma Authority. Czasami prezesi potrzebują na przykład kontrasygnaty dyrektora 

finansowego albo potrzebują na przykład powyżej pięćdziesięciu tysięcy złotych, żeby ich decyzja została 

zaakceptowana przez radę nadzorczą, bo to wynika czasami z zapisów umowy inwestycyjnej. W przypadku 

Need – to dość proste: jeżeli ktoś wyszedł do nas, rozmawia z nami, odbiera nasze e-maile i tak dalej to 

prawdopodobnie widzi nas jako rozwiązanie jakiegoś swojego problemu albo widzi nas jako wykorzystanie 

jakiejś szansy, jako szansa na kolejną podwyżkę. I ta potrzeba tam jest. Time Frame – to jest rzecz z kolei, o 

której bardzo często handlowcy zapominają w ogóle. A więc zadanie pytania klientowi „na kiedy ty nas 

potrzebujesz’” jeżeli masz kasę, masz władzę do tego, żeby podjąć decyzję oraz masz potrzebę. To kiedy – 

możemy to zrobić na przyszły kwartał albo przyszły rok. W momencie, jak mamy kontrolowane, jak wygląda u 

nich proces decyzyjny – czy są decyzyjni, czy mają kasę, czy mają potrzebę i kiedy ją mają, wtedy jesteśmy 

w stanie mówić o skwalifikowanym leadzie.  

       Bartek Majewski, VP of Sales w RighHello 

For me this is our qualification stage, and this is when you know that, you believe that the lead has an 

opportunity to use your system and then they show you the same interaction, so you must’ve started some 

kind of conversation. So the lead has to return the conversation, but not only return it, but show that yes, we 

were right to think that they had some value from our tool. 

         Mick Griffin, CRO w Brand24 
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W niektórych firmach liczba przychodzących telefonów od potencjalnych klientów 
przekłada się proporcjonalnie na liczbę pozyskanych klientów i na przychody 
generowane przez firmę. W naszej firmie codziennie zastanawiamy się nad pytaniem, 
jak otrzymywać więcej potencjalnych klientów przez telefon. Dlatego dzielimy się 
kilkoma poradami. 

Dodaj numer telefonu na swojej stronie w widocznym miejscu. Bardzo ważne, żeby 
odwiedzający stronę mogli łatwo odnaleźć telefon kontaktowy. 

 

Spraw, żeby numer telefonu na stronie był podlinkowany. To jest bardzo ważny 

element, szczególnie jeśli potencjalny klient wchodzi na twoją stronę ze smartfona. 

Inbound LEADS -  Zwiększ Liczbę Telefonów od potencjalnych klientów 

CallPage 
pomagama firmom 
zwiększać sprzedaż 
i usprawniać 
kontakt z klientami. 
Dzięki CallPage nasi 
klienci poprawiają 
konwersję na 
stronie firmowej o 
75%. Oferujemy 
prosty widget do 
zainstalowania na 
stronie 
internetowej, 
umożliwiający 
kontakt z 
potencjalnym 
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Dodaj numer telefonu na profilu firmowym na Facebooku. 

 

Dodaj swoją firmę do Google Maps i Google Business. 
To jest niezbędne dla firm lokalnych, ale również ważne dla każdej firmy, która chce dostawać 
więcej telefonów od klientów. 

 

Zbieraj numery telefonów potencjalnych klientów po godzinach pracy. 

Nie jest tajemnicą, że większość ludzi szuka czegoś w internecie wieczorem, kiedy firmy są 
już zamknięte i nie odbierają telefonów. Fajnym rozwiązaniem będzie zbieranie od 
potencjalnych klientów numerów telefonów i oferowanie im kontaktu w najbliższym dniu 
roboczym. 

Zamień Bounce Rate w leady telefoniczne dzięki technologii Exit Popup. 

Exit Popup to technologia, która pozwala pokazywać użytkownikom komunikat w okienku 
przed samym opuszczeniem strony. Klienci, którzy używają CallPage swoim klientom 
pokazują następujący komunikat przy opuszczeniu strony. 
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Wykorzystaj mocny lub kuszący Call-to-Action, żeby zachęcić ludzi do kontaktu. 

W naszej firmie zrobiliśmy to w następujący sposób – kiedy użytkownik wchodzi na 
podstronę cenniku, pokazujemy mu następujący komunikat: 

 

To kilkukrotnie zwiększyło liczbę telefonów, które dostajemy od odwiedzających daną 
podstronę. 

odsumowując, chciałbym dodać że firma która stara się zwiększyć ilość przychodzących 
telefonów i leadów, powinna zawsze dbać o doświadczenia, które otrzyma potencjalny klient 
przy telefonicznym kontakcie z firmą. Nie martwicie swoich potencjalnych klientów długim 
oczekiwaniem na linii lub potrzebą dzwonienia kilka razy przez to, że nikt nie odebrał telefonu. 
Podczas rozmowy możesz zyskać, jak i stracić klienta. Niezależnie od tego, czy odbierasz 
telefon w biurze, w samochodzie czy w sklepie, zadbaj o wysoką jakość obsługi. 

Klienci chętnie wybierają telefoniczny kontakt z firmą i raczej nie zmieni to się szybko. Dlatego 
zamiast unikać tej formy kontaktu na rzecz maila lub chatu, postaraj się być mistrzem świata 
rozmów telefonicznych.  
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Generowanie 
adresów 

e-mail

Kampania 
Cold Mail

Weryfikacja 
leadów

Konwersja 
Lead na 

Opportunities

OUTBOUND LEADS – COLD CALLING 2.0 

 

W ramach tej metody rezygnuje się z klasycznego dzwonienia do klientów i wprowadza się 
personalizowane e-maile, do małej grupy odbiorców. Podstawą tej metody jest książka 
Predictible Revenue, którą napisał Aaron Ross, jeden z ludzi, którzy stoją za sukcesem firmy 
SalesForce. 

Sfrustrowany sytuacją, jaka miała miejsce u nich firmie, postanowił wypracować rozwiązanie, 
które omija konieczność przebijania się przez sekretarkę, oczekiwania w kolejce czy męczenia 
się z odrzuconymi połączeniami. 

W związku z tym, że wyczerpał w swojej książce ten temat w pełni, nie będę rozpisywać się na 
temat przewag tej metody nad innymi ani robić szczegółowych analiz. Po prostu polecam tę 
lekturę jako dobry wstęp do planowania własnych procesów w firmie. 

Nasz proces Cold Calling 2.0 wygląda następująco: 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy etap, czyli generowanie adresów e-mail, już znasz. Każdego dnia pracownik na 
stanowisku Outbound Lead Developer generuje od 50 do 100 adresów mailowych, rzetelnie 
przy tym wpisując je do bazy danych wraz z dodatkowymi informacjami. Dla nas to imię, 
nazwisko, firma.  
 
Kiedy uzbiera już odpowiednią liczbę suspectów, importuje je do aplikacji Woodpecker.co. 
Jest to świetne narzędzie zbudowane właśnie w celu prowadzenia kampanii Cold Mail. 
Pozwala zaplanować kampanię, zredagować pierwszy e-mail wraz z kolejnymi follow-upami 
oraz ustawić czas i warunki ich wysyłki. 

Jak wspominał Piotr z RightHello, to nie jest mass mailing. W ramach tej kampanii wysyłane 
są spersonalizowane e-maile, które uwzględniają bardzo mocno to, do kogo piszemy, z jakiej 
branży jest ta osoba itd. 

Cold Mail musi być krótki i na temat. Bez żadnych marketingowych upiększeń. W odniesieniu 
do Cold Maila mówi się często o zasadzie BlackBerry. Czyli że napisany przez ciebie e-mail 
musi zmieścić się na wyświetlaczu tego telefonu. W innym przypadku jest zbyt długi. 

W przypadku kampanii Cold Mail liczy się naprawdę wszystko. Oprócz samego e-maila i jego 
długości, ważny jest tytuł. Ma on bowiem bezpośredni wpływ na Open Rate w ramach całej 
kampanii. Co więcej, istnieje już wiele analiz dotyczących tego, o której godzinie najlepiej jest 
je wysyłać itd. 
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Woodpecker.co 
ułatwia firmom B2B 
bezpośredni 
kontakt z 
potencjalnymi 
klientami dzięki 
automatyzacji 
wysyłki zapytań 
typu cold email i 
sekwencji follow-
upów. 

 

Cold emailing: co dziś zmienić, żeby zwiększyć skuteczność? 

Czy cold emailing nadal działa? Tak, pod warunkiem, że rozsądnie przygotujemy 
naszą kampanię i wybierzemy odpowiednią grupę docelową. Trendy w sprzedaży 
outboundowej zmieniają się bardzo dynamicznie, dlatego chcąc dziś uzyskać 
pożądane efekty, powinniśmy wziąć pod uwagę 4 bardzo ważne tendencje. 

Dziś to jakość kampanii cold emailowej decyduje o jej skuteczności. Wysyłanie tysięcy 
e-maili dziennie na adresy z zakupionych baz nie przynosi już żadnych pozytywnych 
efektów. Może za to negatywnie wpływać na reputację Twojej domeny. 

Wysyłaj 50 zamiast 5000 dziennie 

Około 50 wiadomości dziennie wysłanych z imiennej skrzynki sprzedawcy wystarczy, 
jeśli zadbasz o jakość bazy odbiorców oraz przesyłanych treści. Zapomnij o wysyłaniu 
tysięcy e-maili dziennie na adresy ogólne typu info@ lub kontakt@. Pisz do 
konkretnych osób i wysyłaj e-maile na ich imienne skrzynki firmowe, np. 
jan.kowalski@acme.pl. 

Pisz tylko do „klienta idealnego” 

Zdefiniuj profil swojego klienta idealnego. Określ typ biznesów, z którymi najkorzystniej będzie 
nawiązać współpracę. Zbadaj, kto w danym typie firm decyduje o zakupie rozwiązań 
podobnych do twojego.  

Poznaj swoją grupę docelową, jej przekonania na temat produktów i usług danego typu. 
Dowiedz się jak najwięcej o tym, jak i kiedy kupują, na czyich opiniach polegają, co jest dla 
nich ważne w procesie sprzedażowym – na czym najbardziej im zależy, a czego się boją. 
Dopiero z tak zebraną wiedzą, zacznij tworzyć swoją bazę konkretnych firm i odbiorców oraz 
napisz treści e-maili, które będą oparte na Twoich obserwacjach. 

 

Wysyłanie pełnej oferty sprzedażowej w pierwszym e-mailu rzadko spowoduje, że ktoś 
zainteresowany ci odpisze. To Ty musisz wykazać zainteresowanie nawiązaniem kontaktu. 
Unikaj sprzedawania w pierwszym e-mailu – bezpośrednim celem twojej kampanii nie 
powinna być sprzedaż, ale nawiązanie wartościowej relacji z potencjalnym klientem. 

JAK Napisać Skuteczny Cold Email 

Inwestuj w jakość bazy i wysyłanych treści 

Nie sprzedawaj – nawiąż relację 
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Pisz do osoby 

Ponieważ e-maila wysyłasz na adres imienny, twoja wiadomość powinna być skierowana do 
konkretnej osoby. I nie chodzi tutaj tylko o użycie imienia w powitaniu. Znajdź adekwatną 
informację na stronie firmowej, blogu lub w mediach społecznościowych i odnieś się do niej w 
swojej wiadomości. W ten sposób pokażesz, że naprawdę zależy ci na kontakcie z adresatem 
oraz udowodnisz, że zainteresowałeś się jego firmą zanim napisałeś e-maila. Zadaj proste 
pytanie na końcu wiadomości – to ułatwi odbiorcy odpowiedź. Przykład poniżej. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tak spersonalizowany e-mail może być wysłany automatycznie: 

 

Odnieś się do korzyści lub zaproponuj rozwiązanie problemu 

W opisie swojego rozwiązania w e-mailu unikaj długich wywodów! Cała Twoja wiadomość 
powinna się zmieścić w około 4–6 zdaniach. Wybierz jedną, najważniejszą korzyść 
dopasowaną do konkretnego profilu klienta i opisz ją bardzo krótko (najlepiej w jednym 
zdaniu). Możesz też zaproponować rozwiązanie konkretnego problemu. 

Przypominaj się, jeśli nie otrzymasz odpowiedzi! 
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Zaplanuj sekwencję przypomnień (follow-ups), którą wyślesz, jeśli nie otrzymasz odpowiedzi 
na pierwszego e-maila. Twoja pierwsza wiadomość może zostać przypadkowo pominięta lub 
świadomie zignorowana. 

 

Wiadomość z krótkim, wartościowym przypomnieniem pokaże odbiorcy, że naprawdę zależy 
ci na kontakcie. W Woodpecker.co najczęściej obserwujemy wyższe współczynniki 
odpowiadalności na follow-upy niż na wiadomość otwierającą. 

Sekwencję przypomnień także możemy spersonalizować i wysyłać wcześniej przygotowane 
treści automatycznie. 

 

Odpowiednie dobranie grupy docelowej, opracowanie skutecznych treści i dobór optymalnych 
ustawień wysyłki może zająć kilka tygodni, a nawet miesięcy. Najważniejsze to nie poddać się 
po pierwszej próbie. 

Nie ma złotego rozwiązania, które na pewno zadziała. Bardzo wiele zależy od tego, jaki 
produkt ostatecznie oferujemy oraz z kim próbujemy nawiązać kontakt. Na podstawie 
otrzymanych współczynników otwarć i odpowiedzi należy wyciągać wnioski i modyfikować 
kampanie. 

  

Testuj! Testuj! Testuj! 
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W ramach kampanii Cold Mail wysyłamy łącznie po 3 e-maile do tej samej osoby. W 
przypadku kiedy otrzymujemy pozytywną odpowiedź, kontaktujemy się z klientem 
telefonicznie. 

Dzięki takiemu podejściu nasze rozmowy telefoniczne są planowane i mile widziane przez 
klienta. Mamy do czego się odnieść i powołujemy się na jego wiadomość. To dodaje nam 
wiarygodności i pozwala zbudować szczerą relację już od samego początku. 

Co więcej, nasi handlowcy nie muszą przebijać się przez sekretarki, czekać na linii czy 
próbować na szybko coś zdziałać. Dzwonimy wtedy, kiedy klient ma czas, jest na to 
przygotowany i chce rozmawiać. Niczego mu nie sprzedajemy. Rozmawiamy o jego biznesie i 
o tym, jak możemy sobie wspólnie pomóc. 

Woodpecker.co pozwala nam w bardzo łatwy sposób analizować nasze wyniki i poprawiać 
jakość kolejnych kampanii. 

 

 

Wszystkie pozytywne odpowiedzi trafiają do InStream jako Outbound Leads. Tam Outbound 
Lead Developer komunikuje się już z klientem bezpośrednio i weryfikuje, na ile jest to szansa 
sprzedaży. Jeżeli w trakcie rozmowy pojawia się potencjał, taka osoba zapraszana jest na 
demo online. 

Ten moment to chwila, kiedy Lead staje się u nas Opportunity. W tym momencie klienta 
przechwytuje Sales Representative. To on prowadzi demo, buduje z klientem głębszą relację. 
Dba o weryfikację potrzeb, uczy klienta, że mamy wspólny cel. Domyka sprzedaż. Tymczasem 
Outbound Lead Developer zostaje wynagrodzony za umówienie kolejnego demo, od czego 
zależy jego prowizja. Wraca do weryfikacji kolejnych leadów i generowania suspectów. 

Kwalifikacja 
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OUTBOUND LEADS – SOCIAL SELLING 

Kolejną metodą, która służy do generowania leadów w ramach działu sprzedaży, jest Social 
Selling. Jest to bez wątpienia najmłodsza z obecnie stosowanych metod.  

Polega ona na budowanie relacji z klientami w oparciu o kanały social media, takie jak: 
Facebook, Twitter czy LinkedIn. 

Na rynku istnieją narzędzia, które pozawalają przeszukiwać sieć www i wyłapywać osoby, 
które mogą potencjalnie być zainteresowane naszym rozwiązaniem. Takie osoby szukają 
pomocy na forach i platformach społecznościowych. Co więcej, korzystając ze znajomości 
pozyskanych online, można bardzo sprawnie prowadzić sprzedaż w oparciu o np. LinkedIn. 

Znajdź miejsca, gdzie tematy związane z twoją branża pojawiają się dość często. Jeśli 
będziesz miał okazję się tam wypowiadać, promuj swoje rozwiązanie, ale oczywiście z 
umiarem.  

 

Koniecznie zanim zaczniesz sprzedawać 
swoje rozwiązanie, postaraj się 
wypracować sobie autorytet w 
konkretnym temacie. Wtedy nawet jeden 
twój post może być skuteczniejszy od 
całego dnia pisania komentarzy pod 
postami innych. 

Staraj się udzielać nie tylko w tematach 

Quora 
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związanych z twoim produktem. Jeśli ludzie zobaczą, że udzielasz konkretnych odpowiedzi, 
sami zaczną prosić cię o wypowiedź w jakimś temacie. 

Jeden z naszych pierwszych klientów, który później zainwestował w InStream 100 tys. euro, 
znalazł naszą firmę, właśnie czytając moje komentarze na Quora. Warto zatem poświecić na 
to czas. 

Wymaga to jednak zaangażowania i pochłania sporo czasu. Osobiście uważam, że jeśli ma to 
przynosić efekty, potrzebna jest osoba, która na full time w ten sposób pozyskuje klientów. 

Oczywiście nie tylko na Quora, ale ogólnie w ramach metody Social Selling 

Znajdź grupy, w których wypowiadają się twoi potencjalni klienci. Rozmowy o start-upach, 
branża HR, rozmowy o druku czy grafice. Facebook jest pełen branżowych kanałów. Jest 
zatem świetnym miejscem do znalezienia potencjalnych klientów. 

 

Nie sprzedawaj. Bądź sobą i buduj relacje.  

Klient ze zdjęcia szukający rozwiązania jest dziś klientem InStream. Nie dlatego, że jesteśmy 
lepsi od innych. Dlatego, że zanim w ogóle zaoferowaliśmy nasze rozwiązanie, dokładnie 
sprawdziliśmy, czego klient potrzebował. Porozmawialiśmy, dowiedzieliśmy się, w czym jest 
problem. Zaproponowaliśmy pomoc i 
rozwiązanie. 

 

 

 

Social Media 
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Firmy sprzedające obecnie SaaS mają jeden z dwóch problemów, albo borykają się ze 
zbyt duża ilością leadów i marnotrawią czas na rozmowy, które do niczego nie 
prowadzą, albo ich ilość jest niewystarczająca. Na przykład ich produkt czy 
rozwiązanie odnosi się do małej, skończonej liczby klientów. Niezależnie po której 
stronie jesteś, tradycyjne praktyki sprzedażowe nic tu nie pomogą. Podniesienie 
słuchawki czy telefon do osoby, która na formularzu napisała, że jest dyrektorem i 
przekonanie się po kilku próbach dodzwonienia, że rozmawiasz z praktykantem też 
jest kosztem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, policz, jaki jest prawdziwy koszt 
połączenia z prospektem, wliczając w to czas potrzebny na przygotowanie do 
rozmowy itd. Przemnóż to przez ilość ludzi i dni w roku – pewnie złapiesz się za 
głowę. Social media mogą być tu najbardziej pomocne i platformy takie jak LinkedIn 
dają ci doskonałą możliwość sprawdzenia, do kogo tak właściwie próbujesz się 
dostać. 

Masz kontakt i co dalej? 

Z badań, które przeprowadził CEB, wynika, że w środowisku B2B potrzeba 5,4 osób do 
podjęcia decyzji o zakupie. A my dalej uparcie mówimy o osobie decyzyjnej. Spójrz 
szczerze na wszystkie swoje deale i zobacz, z iloma osobami rozmawiasz w firmie. 
Hunterowi, któremu udało się dostać do osoby przedstawiającej obraz decyzyjności 
od razu się wydaje, że deal prawie może forecastować. Jak jeszcze ktoś wspomni, że 

przedstawi projekt wyżej, staje się championem. Czujemy się tak, jakbyśmy złapali Pana Boga 
za nogi. Efekt jest taki, że na kolejnym spotkaniu z naszym managerem przedstawiamy deal 
jako prawie zamknięty. Przecież nie tylko mamy decyzyjność, ale również sponsora, który tak 
naprawdę powinien być tylko na początku naszego pipelinu. Jeśli masz szczęście i 
sprzedajesz do krajów takich jak US, w których proces sprzedaży jest bardziej otwarty i ludzie 
chętnie odpowiedzą nam na pytanie „kto jeszcze powinien być zaangażowany w rozmowę?”, 
to życzę ci powodzenia. Jeśli operujesz np. w Europie Środkowo-Wschodniej, to gorzej, tu 
nawet praktykant potrafi powiedzieć, że on sam w zupełności wystarczy. 

Z drugiej strony mamy farmerów, którzy zostali przedstawieni osobie po zamknięciu i budują 
relację z obecnym klientem. Oczywiście, znów będzie to jedna osoba, która najczęściej 
przejmuje odpowiedzialność za projekt. Budujemy relację i im dłużej się znamy, tym bardziej 
jesteśmy przekonani, że ta osoba nam zupełnie wystarczy do utrzymania i pewnie 
zwiększenia ich zaangażowania. Super, tylko pojawia się problem, kiedy ta osoba zmieni 
pracę. Pewnie, fajnie by było gdyby wszyscy wysyłali nam o tym informację najlepiej z 
przedstawieniem do osoby, która przejmuje obowiązki, ale może zdarza się to raz na dziesięć 

LinkedIn to 
największa na 
świecie platforma 
społecznościowa o 
charakterze czysto 
biznesowym. 
Pozwala budować 
sieć kontaktów, 
rekrutować, 
sprzedawać i 
promować swój 
biznes. Wszystko w 
jednym miejscu. 

Social Selling w służbie konwersji 

Chciałem tylko sprawdzić - czyli standardowe maile na koniec kwarty 
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przypadków. Wykorzystaj sieci społecznościowe, żeby zbudować mapę organizacji i 
zrozumieć zależności. Wiedząc, kto jest kim w firmie, znacznie łatwiej rozpocząć rozmowę, 
mieć dobry powód, żeby poprosić o przedstawienie osobie z innej funkcji itd. Narzędzia, takie 
jak nasz Sales Navigator, doskonale się do tego nadają i wpisują specyfikę działań zarówno 
Huntera, jak i Farmera.  

Kolejnym powodem, dla którego nie zamykamy tyle, ile byśmy chcieli, jest to, że rzadko kiedy 
potrafimy powiedzieć coś, co w danym momencie doda wartości naszemu prospektowi. 
Przecież nie siedzimy w jego głowie i nie rozmawiamy z nim codziennie. Większość osób, 
podejmujących decyzję o zakupie, uważa, że handlowcy nie rozumieją ich biznesu i nie 
potrafią dopasować rozwiązania do ich obecnych priorytetów. A gdyby mieć informację o tym, 
co go zaprząta w danej chwili, może mielibyśmy gotowe rozwiązanie? 

Żeby lepiej słuchać, zacznij od konta na Twitterze. Jeśli go nie masz, to załóż. Twitter jest 
skarbnicą informacji o tym, co się dzieje tu i teraz. Bardzo często pozwala nie tylko zobaczyć 
zaangażowanie treściami okołobiznesowymi danej osoby, co prowadzi do pogłębienia relacji, 
ale dodaj do tego LinkedIn i już masz widoczność tego, co ważne jest dla twojego prospecta. 
Pominę już podstawę taką jak Google alert odnośnie firm i twoich kluczowych sektorów. Bo 
bez tego możesz próbować sprzedać firmie, która właśnie ogłosiła bankructwo, albo ominie 
cię informacja o dużej rundzie inwestycyjnej, którą właśnie wygrała. Do tego dochodzi nam 
jeszcze czysta relacyjność biznesu – polecenia są, były i będą najlepszym źródłem 
pozyskania klienta. Pytanie „czy znasz kogoś, kto…” spotyka się najczęściej z krótką 
odpowiedzią „nie” albo dłuższym nie – czyli pomyślę. A teraz wyobraź sobie sytuację, że 
możesz zobaczyć, kto może cię przedstawić osobie, do której próbujesz się dostać. O ile 
łatwiej będzie nam zapytać „widziałem, że znasz Kowalskiego, więc czy możesz mnie jemu 
przedstawić?” 

Chyba każdy z nas ma w pipeline takie opportunities, przy których nie wiemy, co się dzieje, bo 
nasz kontakt nagle przestał odpowiadać na nasze e-maile czy telefony. Stajemy się wtedy 
coraz bardziej kreatywni, próbując napisać coś, co wymusi odpowiedź. Dzwonimy, a tu i tak 
cisza w słuchawce. Czasem dochodzimy do punktu, w którym stanęlibyśmy chętnie pod jego 
biurem, żeby tylko usłyszeć sakramentalne NIE, które wyciągnie nas z agonii. Tu też z pomocą 
mogą nam przyjść social media, z których w stosunkowo łatwy sposób dowiemy się, czy nasz 
kontakt np. dalej tam jeszcze pracuje. Możemy zobaczyć, co go obecnie zajmuje i spróbować 
zaangażować się w dyskusję, dzięki czemu o nas sobie przypomni, czy w końcu dotrzeć do 
kogoś innego w organizacji, kto pomoże nam dalej pociągnąć temat.  

 

Tak naprawdę Social Selling jest niczym nowym, jest to bardziej powrót do sprzedaży, która zbudowana jest na relacji 
opartej o wiedzę i zrozumienie. Jest wykorzystaniem informacji, która w danej chwili ma wpływ na powodzenia naszych 
rozmów i kontaktu ze wszystkimi osobami mającymi coś do powiedzenia w temacie ewentualnej współpracy. 
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Zgadzam się z Piotrem, że niewykorzystywanie social mediów do wzmocnienia relacji 

biznesowych to duży błąd. Nasz zespół już dawno nauczył się, jak skutecznie wykorzystać 

zdobyte wcześniej kontakty biznesowe w celu pozyskania nowych klientów. 

Załóżmy, że w grupie kontaktów na LinkedIn posiadasz jednego ze swoich zadowolonych 

klientów. Macie dobre relacje, a on zna sporo osób z branży. Dlaczego by nie poprosić go o 

polecenie? 

Przygotuj sobie listę, czego oczekujesz i do jakiego rodzaju potencjalnego klienta chcesz 

trafić. To pomoże ci dokładnie opracować target i wyszukać konkretne osoby na LinkedIn. 

Wejdź na LinkedIn i otwórz Moje Kontakty (Connections). 

 

Znajdź tam wybranego klienta, otwórz profil tej osoby, a następnie wejdź w jej kontakty. 

Refferals, czyli jak wykorzystać swoje znajomości na LinkedIn? 
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Skorzystaj z wyszukiwania i wprowadź interesujące cię słowa klucze. Może to być np. nazwa 

stanowiska. 

 

Jeżeli zależy ci na tym, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki, skorzystaj z zaawansowanego 

wyszukiwania. 
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W ten sposób zawęzisz listę osób. Najlepiej jest wybrać sobie 4–6 osób z tej listy, a 

następnie poprosić o polecenie. Wystarczy wejść na profil interesującej nas osoby, a 

następnie skorzystać z funkcji LinkedIn Get Introduced. Możesz też po prostu zebrać listę 

osób, które was interesują i skierować się z nią do klienta. 

 

To naprawdę działa. Możesz zaproponować, ze sam również polecisz kilku osobom produkt 

twojego klienta. Możesz też po prostu poprosić o polecenie. 

 

 

  

Panie X, 

Zauważyłem, iż w Pana sieci znajomych na LinkedIn znajduje się kilka osób, do których staram się od dłuższego 
czasu trafić, niestety bezskutecznie. Czy mógłby Pan nas sobie przedstawić? 

Oczywiście w ramach przysługi również bardzo chętnie… 



     www.instream.io 

 

    

 

 
Napełnij swój lejek sprzedaży 

Brand24 to 
najlepsze w Polsce 
narzędzie do 
monitoringu 
Internetu ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
mediów 
społecznościowych
. To najszybszy 
sposób dotarcia do 
dyskusji 
związanych z twoją 
marką, produktem 
lub interesującym 
cię tematem. 

 

Working at Brand24, I'm a Social Selling advocate, and simply I believe in it. As 
someone who has entertained many forms of lead generation over the years, it's one of 
the most natural and cost effective ways to date. However everyday I hear from my 
clients: 

 

So I start to investigate these circumstances. What it translates too, is 'I have been 
monitoring Social Media now for a couple of months. I reply to people but we didn't 
convert anyone into a sale'  

What I want to try and explain is that Social Media is not a sales pipeline. It's a Lead 
Generation tool that performs excellently as exactly that. You can't expect Social Media 
to be the entire process.  

When you have a lead, as a sale team, you follow up 3 - 7 times via email or call. Most 
sales teams do. Why would the psychology be any different for social. It's possible that 
person just cleaned all his smart phone notifications that day, maybe they got 10 
responses that day. Follow up again, with a different value proposition.  

Leads are never more pre-qualified then via social media. If you monitor people who mention 
your competitor, the top event in your industry or maybe the problem you solve, it means that 
you can be sure that they could use your service effectively. Yet so many companies are 
replying to that tweet, and letting fate decide if Social Selling is effective.  

The people who are doing this right are using tested sales processes integrated with their new 
favourite lead gen source. Here are some tips how to setup your process. 

1. Add your social media leads to your CRM system. Manage them. Give them the 
attention they deserve.  

2. Create a human follow up cycle based around the channel you found them. Social is 
great because touch points don't have to be just replies or comments. They can be 
likes, shares, getting other people from your team to do the same. All generate 
attention and impressions on your brand name. Keep following up.  

3. Have a toolbox of sales tools you can share via that channel. Such as tutorials, 
slidedecks, even gifs. Every channel is friendly to certain media types. Know which of 
your content fits that channel best 

Dlaczego nie odnosisz korzyści  z Social Sellingu? 

„Social Selling Didn’t work for me” 
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4. Know the point in which transition to a different channel is needed. I.e. Email, Phone 
etc and think about how to make it as easy as possible. Users will not like to share that 
info with you publicly, so use tools like Calendly, so you can give them a secure 
environment to move forward in the funnel.   

5. Don't be afraid to go back to the source if transition doesn't work. We have all had a 
verbal agreement never close, and then emails and calls don't connect. Go back to 
twitter or facebook etc if you lose contact. You already know it's where they hang out, 
and have a strong chance of bring that lead back to the table.  

6. I hope these tips helped, and i'd love to hear your stories of social selling, or talk to you 
one on one about your brand and how to best setup your campaign.   
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LEAD MANAGEMENT 

 

Podstawą efektywnej pracy związanej z kwalifikowaniem leadów jest oczywiście odpowiedni 
system CRM. Każdy Lead wygenerowany w ramach jednej z metod powinien trafić do 
systemu, gdzie następnie trafi do przeprocesowania. 

Wybierając odpowiednie narzędzie do zarządzania leadami i procesami sprzedażowymi, 
powinieneś uwzględnić: 

 Czy to narzędzie podniesie twoją efektywność? Jak? 
 Czy to narzędzie pozwoli ci zarządzać dużą grupą leadów? 
 Czy twój zespół lubi to narzędzie? 
 Czy firma, która oferuje to narzędzie, daje ci jakiekolwiek wsparcie? 
 Czy jako team leader, VP będziesz miał nadzór nad pracą zespołu handlowego? 
 Czy to narzędzie bezpośrednio zagwarantuje ci wyższe wyniki? 

W InStream leady dzielimy na Inboudowe i Outboundowe. Dodając nowy lead, należy 
wprowadzić jego źródło. Ma to bezpośrednie powiązanie z raportowaniem. Dzięki temu jesteś 
w stanie w łatwy sposób mierzyć wyniki dla Outbound i Inbound Lead Deveopera.  

Czasami, kiedy leadów Inboudowych nie ma jeszcze zbyt wiele, ich weryfikacją zajmuje się 
jedna osoba. Dzięki temu podziałowi możesz je łatwo od siebie oddzielić. 

 

Co więcej, InStream na bieżąco monitoruje całą komunikacje z klientami. Dzięki temu w łatwy 
sposób możesz zobaczyć, kiedy była ostatnia komunikacja z klientem i jakiego rodzaju był to 
kontakt. 

Widok, który prezentuje zebrane leady, posiada pola Business Intelligence, które np. pokazują 
od ilu dni nic się w procesie nie zadziało lub ile minęło dni od zmiany statusu. 

Takie informacje są przydatne, kiedy w ramach weryfikacji leadów zespół ma określony czas 
na tę weryfikację. Np. 7 dni na kontakt z klientem, później proces jest zamknięty. 
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Zależało nam też na tym, aby w łatwy sposób móc podglądać całą historię komunikacji z 
klientem. 

 

Kiedy poprzedni widok systemu pokazywał wszystkie procesy i aktywność, jaka się na nich 
odbywała, drugi widok pokazuje komunikację zgromadzoną dla każdego procesu. Dzięki temu 
możemy monitorować nie tylko aktywność pracownika, ale też jakość jego komunikacji z 
klientem. 

On sam zaoszczędza też mnóstwo czasu, gdyż wszystko rejestruje się w systemie 
automatycznie. 

Wszystkie jego działania mają wpływ na wynik końcowy całego zespołu, dlatego też 
zadbaliśmy o element grywalizacji. Oprócz klasycznych raportów sprzedażowych 
zbudowaliśmy raport, który motywuje każdego pracownika do aktywnej sprzedaży. 
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Weryfikacja 
potrzeb

Prezentacja 
rozwiązania

Negocjacje
Domykanie 
sprzedaży

OPPORTUNITIES -DEALS 

POMÓŻ SWOJEMU KLIENTOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES  

 

Kiedy lead okazuje się wartościowy i zostaje zakwalifikowany jako ‘Hot’ – staję się 
potencjalną szansą sprzedaży.  

Ten etap wymaga większego zaangażowania i zbudowania mocnej relacji z klientem. 
Kluczem do sukcesu jest tutaj umiejętność słuchania, empatia i szczere chęci.  

U nas etap ten dzieli się na 4 części. 

  

 

 

Tak naprawdę większość procesu to u nas pierwszy element czyli weryfikacja potrzeb. Jako, 
że mamy produkt SaaS, z łatwo dostępnym cennikiem ciężko tu mówić o negocjacjach. W 
każdym razie kiedy wpadają do nas gorące leady, w pierwszym  kroku spotykamy się z 
klientem na skype i rozmawiamy na temat jego potrzeb.  

Nie robimy sprzedaży. Rozmawiamy o ich biznesie. U nas naprawdę wierzymy w siłę dobrych 
intencji i długoterminowe relacje. 

Budowanie takich relacji w biznesie wymaga jednak odpowiednich umiejętności. Niestety, 
często zdarza się, że klienci nie ufają konsultantom sprzedaży. Dlaczego? 

Obawy przed podjęciem złej decyzji zakupowej, niejasne intencje sprzedawcy czy brak 
odpowiedniej komunikacji – to tylko kilka z możliwych powodów. Zadaniem konsultanta jest 
przede wszystkim uświadomić klienta, że oboje mamy ten sam wspólny cel. 

Tak naprawdę zarówno klient, jak i sprzedawca dążą do zaspokojenia potrzeb tego 
pierwszego. Realizacja tego celu niesie korzyści dla obu stron. Pomagając klientowi w 
odniesieniu sukcesu, sprzedawca również osiąga swój cel. Dlatego też w swojej pracy zawsze 
starałem się na wstępie przestawić klientowi swoje intencje, aby zapewnić go, że oboje 

dążymy do tego samego. 

Budowanie silnych relacji wymaga obustronnego zaufania. Klient musi znać twoje intencje, a 
te muszę być szczere. Klienci na kilometr wyczują, jeśli będziesz chciał coś na siłę sprzedać. 

Ty i klient macie wspólny cel! Twoim zadaniem jest mu to uświadomić 
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Przede wszystkim, jeśli działasz w branży B2B, zapomnij o technikach sprzedażowych. 
Dobrze jest je znać, ale tak naprawdę liczą się intencje. 

 

 

Wiele osób omylnie uważa, że idealny konsultant sprzedaży to rozgadany, pewny siebie gość, 
który potrafi sprzedać praktycznie wszystko. Wchodzi on na spotkanie, czaruje swoim 
produktem, zapewniając, że jego firma jest najlepsza, po czym płynnie przechodzi do oferty. 
Prezentacja udana w 100%. Nie było trudnych pytań ze strony klienta. Wszyscy żegnają się z 
uśmiechem. Po tygodniu okazuje się jednak ,że „klient zdecydował się na inną ofertę”. Gdzie 
ten “super sprzedawca” popełnił błąd? 

Idealny sprzedawca to taki, który nie ma nic do sprzedania! Jak to możliwe? Idealny 
sprzedawca rozwiązuje problemy. Jest doradcą, partnerem. Oferuje wartość, nie produkt. 
Skupia się na potrzebach klienta. Zadaje pytania, jest zainteresowany i potrafi słuchać. Stara 
się zrozumieć klienta, wejść w jego buty. Poświęca czas na przygotowanie odpowiedniej 
oferty i upewnia się, że obie strony tak samo interpretują zdefiniowany problem. Aby 
uświadomić, jak nawet niedoświadczony sprzedawca może przynosić dobre przychody firmie, 
poznajcie poniższą historię. 

Kilka lat temu pewna firma handlowa zatrudniła młodego sprzedawcę bez doświadczenia. Już w 
pierwszym tygodniu pracy, młody sprzedawca został wysłany w teren do klienta. Nie znając dobrze 
produktu i branży oraz nie mając doświadczenia w sprzedaży, ‘świeżak’ został rzucony od razu na 
głęboką wodę. Przerażony wizją klienta zadającego kłopotliwe pytania, co mogłoby zdemaskować 
jego brak profesjonalizmu i niewiedzę, przez całe spotkanie zadawał pytania tak, aby dotrwać jakoś 
do końca. Spotkanie jakoś udało się przetrwać. 

Jeszcze w tym samym miesiącu klient zgłosił się do firmy z prośbą o przygotowanie propozycji 
współpracy. Kiedy przełożeni zapytali klienta, co spowodowało, że ten zdecydował się na 
współpracę, ten odpowiedział: „Oprócz Państwa prezentacji, widzieliśmy jeszcze 10 podobnych 
produktów. Wszystkie wyglądają bardzo podobnie i są w podobnej cenie. Jednakże tylko Państwa 
firma wydawała się naprawdę interesować naszymi potrzebami. Państwa pracownik zadał 
mnóstwo trafnych pytań i pomógł nam samym zrozumieć, w czym tkwi problem”. 

 

Jeśli jesteś konsultantem sprzedaży i zależy ci na budowaniu silnych relacji z rynkiem, przede 
wszystkim powinieneś nauczyć się definiować potrzeby swoich klientów. Twój cel to 
umiejętnie zdefiniowanie problemu, a następnie wskazanie odpowiedniego rozwiązania. 

Zapomnij o technikach. Liczą się intencję. Przestań sprzedawać. Naucz się słuchać 
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Pomagając klientowi w odniesieniu sukcesu, także osiągniesz osobisty sukces. 

W tym celu oczywiście niezbędne są dobre intencje, umiejętność słuchania oraz chęć 
rozwiązania problemu klienta. Niestety, nie zawsze jest tak łatwo jakby się wydawało. Szczere 
intencje nie gwarantują sukcesu za każdym razem. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że 
klienci nie ufają konsultantom sprzedaży. Oprócz braku zaufania, jest jednak jeszcze jeden 
bardzo „ludzki” czynnik, który ma na to wpływ. 

 

Większość ludzi nie lubi przyznawać się do tego, że ma z czymś problem. Bardzo niechętnie 
przyznajemy się do porażki, szczególnie jeśli pracujemy w dużych organizacjach, 
odpowiedzialnych za duże projekty. Oprócz tego mógłbym wskazać kilka innych typów 
‘trudnych klientów’. Są to m.in. tacy, którzy: 

 nie zawsze rozumieją swoje potrzeby, żądając przy tym gotowego rozwiązania; 
 znają swoje potrzeby, ale mają problem z ich przekazaniem; 
 szukają szybkiego rozwiązania i nie chcą inwestować zbyt wiele czasu i pieniędzy. 

Jak zatem zdefiniować potrzeby klienta, który niekoniecznie chce się z nami nimi podzielić? 
Umiejętność wydobycia potrzebnych informacji od tego typu trudnych klientów jest bezcenna. 
Niestety, wielu młodych konsultantów miewa z tym duży problem. 

Przede wszystkim:  

 

Spotkanie z ‘trudnymi klientami’ wymaga sporo wyczucia. Wyczuwalne jest duże napięcie, 
wyczuwamy pewną niechęć, dystans po drugiej stronie stołu. Klient nie bardzo zamierza sam 
podzielić się problemami, a zasugerowanie mu czegokolwiek grozi oburzeniem. W efekcie, 
klient czeka aż sami trafnie zdefiniujemy jego potrzeby i zaprezentujemy najlepsze 
rozwiązanie. 

W takiej sytuacji, młodzi konsultanci tracą pewność siebie. Widząc niekoniecznie pozytywną 
reakcję klienta, niechętnie zadają kolejne, szczegółowe pytania. Niestety, każdy z pewnością 
usłyszy kiedyś: „A dlaczego mnie pan o to pyta? To pan jest tutaj specjalistą”. Zamiast dogłębnie 
analizować problem i potrzeby klienta, po natrafieniu na opór, niedoświadczeni konsultanci 
zaczynają zgadywać, co klient miał właściwie na myśli. 

„Potrzebujemy w pełni automatyczny system do monitorowania specjalnych zamówień” – 
mówi klient. Czy jesteś pewien, co klient miał na myśli mówiąc “w pełni automatyczny”? Co 
oznacza termin “specjalne zamówienia”? W jakim zakresie mają one być monitorowane? 

Nie zgaduj! 
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Jeśli nie zadamy tych i wielu innych pytań, w momencie przygotowywania oferty pozostanie 
jedynie zgadywać, co klient miał na myśli. Pamiętaj! To, co słyszymy z ust klienta, to jedynie 
czubek góry lodowej, która kryje pod wodą prawdziwy problem oraz ukryte potrzeby. Twoim 
zadaniem jest je zdefiniować. Zawsze dąż do tego, aby obie strony miały pewność, co do 
interpretacji słów klienta. Nie zgaduj. 

Jeśli klient nie chce rozmawiać o swoich problemach, postaraj się aby poznał twoje intencje i 
był świadomy, że oboje macie wspólny cel. Pytaj tak długo, aż nabierzesz 100% pewności, że 
oboje rozumiecie jego potrzeby w ten sam sposób. Jeśli nie chcesz sugerować mu danego 
problemu, spróbuj powołać się na firmę, z którą współpracowałeś opisując jej problem. Nawet 
jeśli jest fikcyjny. 

 

„Nasza firma współpracuje z firmą X , która również działa w Państwa branży. Pomogliśmy im w 
rozwiązaniu problemu przy integracji bazy danych ze stroną internetową. Gdybyście Państwo w 
przyszłości potrzebowali takiego rozwiązania, mamy je gotowe i sprawdzone!”.  

Nie ma głupich pytań. Im bardziej poznasz potrzeby klienta, tym większe 
prawdopodobieństwo, że zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie spełni jego oczekiwania.  

Kiedy już uda Ci się nawiązać z klientem relacje, w której obaj jesteście świadomi wspólnego 
celu i zaczyniacie pracować nad jego zdefiniowaniem, przyda Ci się lista pytań, które pozwolą 
Ci bliżej poznać potrzeby klienta. 

1. Skąd klient wie, że ma problem? 

W jaki sposób to odkrył? Jak istotny jest to problem dla jego działalności? Dzięki tym 
pytaniom, będziesz w stanie określić jak ważny jest dany problem dla klienta. Dowiesz się też, 
czy wymagane jest jego natychmiastowe rozwiązanie, co może pomóc ci w przekonaniu 
klienta do skorzystania z Twojej oferty. 

2. W oparciu o jakie czynniki klient jest w stanie stwierdzić, że problem został rozwiązany? 

Warto wiedzieć, na co klient liczy i w oparciu o jakie czynniki będzie mierzyć stopień 
osiągnięcia sukcesu w tym zakresie. 

3. Na co lub kogo problem najbardziej wpływa? 

Kto w organizacji najbardziej cierpi z powodu braku odpowiedniego rozwiązania? Szukaj 
sprzymierzeńców. Kto podejmuje ostateczną decyzję, a kogo problem najbardziej dotyka. Kto 
jest w stanie dostarczyć najbardziej rzetelnych informacji. 

4. Czy klient posiada środki finansowe oraz odpowiednie zasoby, aby rozwiązać problem? 

Uważam, że jest to jedno z najważniejszych pytań. Wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, 
kiedy konsultanci nie weryfikowali, czy klient posiada środki na realizację proponowanego 
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rozwiązania. W efekcie czego, po 2-3 miesięcznym okresie negocjacji, klient kończył rozmowy 
ze względu na brak odpowiednich środków. Jest to olbrzymie marnotrawstwo czasu i wysiłku, 
jaki konsultant włożył w daną relację. Dlatego też, nie należy bać się pytania o to, czy klient 
posiada środki i ile jest w stanie za dane rozwiązanie zapłacić. Jeśli klient jest przygotowany 
na koszty, oznacza to, że jest świadom swojego problemu i jest gotowy na wdrożenie 
odpowiedniego rozwiązania. 

Bartosz Majewski z Right Hello, apytany o to kiedy należy pytać klienta o budżet odpowiedział: 

5. Jak wygląda proces decyzyjny w sprawie wyboru odpowiedniego rozwiązania? 

Kiedy klient zamierza wybrać odpowiednie rozwiązanie? Jako konsultant sprzedaży z 
pewnością odpowiadasz za realizacje planu sprzedażowego. Umiejętnie zbudowany lejek 
sprzedaży to klucz do dobrych wyników. Aby jednak móc planować, musisz znać terminy, 
według których pracują twoi klienci. Dowiedz się również, jak przebiega cały proces decyzyjny. 
Kim jest osoba podejmująca ostateczną decyzje? 

6. Jakie kryteria klient stosuje w procesie wyboru odpowiedniego rozwiązania? 

Zweryfikuj czy chodzi tylko o cenę czy również inne czynniki. Skup się na tym, co dla klienta 
stanowi największą wartość. 

Zbuduj relacje z klientem i upewnij, że oboje zmierzacie w tym samym celu. Sprzedaż to 
budowanie relacji. Jeżeli zależy Ci na długoterminowych klientach, nie spiesz się z poznaniem 
go. 

  

„Nie ma jednej odpowiedzi. Z jednej strony możemy usunąć koszty poprzez wrzucenie cennika na strone. Po 

prostu wtedy rozmawia się tylko i wyłącznie z klientami, którzy mieli szansę zobaczyć ten cennik. . Z drugiej 

strony są sytuacje, w których przekazanie kosztów od stron jest niemożliwe, ponieważ sprzedajemy bardzo 

spersonalizowaną usługę, która waha się w najmniejszym przypadku od tysiąca złotych, a w największym do 

pięciu milionów złotych. Zdarzają się takie sytuacje, aczkolwiek rzadko. Więc nie da się powiedzieć zawsze … 

albo zawsze na samym końcu. Trzeba to sprowadzić do klienta, grupy docelowej, personalizowania usługi.”

        Bartek Majewski, Right Hello 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Wiesz już w jaki sposób generujemy bazy, pozyskujemy leady, kwalifikujemy je i budujemy na 
ich podstawie relacje z klientami. 

To złożony proces, w którym każdy element jest tak samo istotny. Zbuduj taki proces, w 
którym sprzedaż nie polega na jednym handlowcu a jest generowana w ramach działań 
całego zespołu. Analizuj wyniki i modyfikuj go.  

W zarządzaniu całym procesem nie tylko polegamy na sobie ale też bardzo pomaga nam 
InStream. 

Nasze rozwiązanie ma wspierać cały twój zespół. Automatycznie monitorując komunikacje 
ma zaoszczędzić Wam wiele czasu na wprowadzanie informacji ręcznie. Pobieranie danych z 
Social Media jak Tweety i Posty ma pomóc Ci przełamywać pierwszy kontakt, budować 
relacje bez konieczności szukania się po social media. 

Wbudowane mechanizmy Business Intelligence mają dać Ci pewność, że wiesz na jakim 
etapie procesu jesteś i co jeszcze trzeba zrobić aby klient był w pełni zadowolony. 
Innowacyjne podejście do raportowanie połączonego z grywalizacją ma za zadanie 
motywować twój zespół i podnosić co miesiąc wasze możliwości. 

Jeżeli jesteś znudzony klasycznymi systemami CRM, wpadnij do nas. Zapisz się na demo, 
załóż darmowe konto. Odezwiemy się do Ciebie i mam nadzieję pozwolisz nam poznać Twój 
biznes lepiej. 

Co więcej mam nadzieję, ze jeśli przeczytałeś już całego e-booka mogę liczyć na twój 
komentarz. Chętnie dowiem się co myślisz. 

Skoro już znasz metodę na generowanie adresów email, nie ma chyba co się ukrywać. Napisz 
do mnie na filip.duszczak@instream.io 

Do usłużenia! 
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