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OPINIE
Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch szkoleniach Angeliki. Z obydwu wyszłam z mega pozytywnymi wrażeniami. Za każdym razem dostałam ogromną porcję konkretów, podpowiedzi
i rozwiązań okraszonych dawką spokoju oraz humoru. Wszystko z wyczuciem i dostosowaniem
do grupy, a także według planu. Bez udawanego i zbędnego pośpiechu, a za to z możliwością
zadawania pytań na każdym etapie szkolenia. Angelika jest takim ekspertem, który przekazuje
treści, w sposób, który uwielbiam najbardziej: konkretnie, spokojnie, z uśmiechem. Nie zostawia
także swoich podopiecznych bez pomocy po szkoleniu. Ja na zadane pytanie dostałam szybką
odpowiedź w postaci krótkiego szkolenia wideo!
Edyta Ciepieńka
Xerox, Public Relations Manager
Kiedy po przeprowadzce do Kalifornii potrzebowałam specjalisty, który pomoże mi zbudować
większą widoczność na rynku coachingowym w USA, zdecydowałam się na współpracę z Angeliką. Głownie dzięki porównaniu jej dokonań z osiągnięciami innymi specjalistów oraz bardzo
dobrej serii video Q&A, którą bardzo wszystkim polecam. Miałam poprzednio spore osiągnięcia
w Europie, Afryce i Azji, jednak nigdy wcześniej nie pracowałam bezpośrednio dla amerykańskiego biznesu, który (teraz już to wiem na pewno) różni się od tego, co znałam poprzednio.
Współpraca z Angeliką Chimkowską była strzał w 10.
Zaczynając drogę do zbudowania silnej marki na LinkedIn, miałam dwa bardzo jasne cele: 1. Być
na tyle rozpoznawalną, żeby zapraszały mnie do współpracy znane amerykańskie firmy konsultingowe. 2. Zostać zaproszoną do Forbes Coaches Council. Oba cele zostały zrealizowane.
Za co oprócz tego cenię Angelikę?
Za jej bardzo praktyczne podejście i sprawdzone oraz skuteczne rady. Dużo zadań domowych,
bo chociaż są uciążliwe to właśnie dzięki nim miałam szanse zrozumieć, co jest moją przewagą
na rynku, na którym jest bardzo wielu coachów. Poczucie humoru. Sporą dawkę realizmu i nieobiecywanie gruszek na wierzbie. Krytycyzm, gdzie był potrzebny w dawkach akceptowalnych
i motywujących.
Jeśli szukasz specjalisty od social sellingu to w 100% mogę powiedzieć w swoim imieniu - tylko
Angelika Chimkowska!
Inga Bielińska, PCC, MA
International Executive Coach PCC ICF
Consultant and Business Trainer, Author of leadership bestsellers
Mountain View, California
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Aktywne działanie i profesjonalizm, który objawia się nowymi pomysłami oraz spojrzeniem
z punktu widzenia klienta to cechy dominujące we współpracy z Angeliką. Wszystko to sprawia,
że wspólny projekt z Angeliką jest czymś co zdecydowanie chciałbym powtórzyć.
Robert Czajkowski
West Customer Marketing Manager, Nokia Networks
Uporządkowana i przystępna wiedza poparta doświadczeniem to wizytówka Angeliki. Jasna
struktura warsztatu z miejscem na interakcje i wymianę pomysłów na własną markę osobista pomagają zrobić pierwsze kroki w social sellingu. Zaprezentowane proste narzędzia do zarządzania
profilem zachęcają do zgłębienia ich na kolejnych zaawansowanych szkoleniach. Drobne zmiany
w kreowania własnej mark, dzięki Angelice, robią dużą różnicę!
Krzysztof Zieliński
Partner Business Manager at Gemius
Polecam szkolenie wszystkim użytkownikom LinkedIn. Ja sam, mimo że działam dość intensywnie
na LinkedIn od pewnego czasu, otrzymałem sporo nowych i ważnych informacji. Przykładowo,
dlaczego treść udostępniona na profilu firmowym ma dużo mniejszy zasięg niż ta sama treść udostępniona z krótkim komentarzem na profilu osobistym?
W skrócie: konkretna wiedza do zastosowania w praktyce.
Tomasz Jędrejko
Adwokat, Warszawa
Szkolenie przyda się każdemu, zarówno mniej jak i bardziej doświadczonemu użytkownikowi LinkedIn. Świadomość, jak wiele możliwości kryje ta platforma potrzebna jest dziś każdemu, gdyż
wiele osób nadal kojarzy LinkedIn jedynie z rekrutacją, działaniami PR i employer brandingiem.
Szkolenie było prowadzone dynamicznie, z humorem – polecam.
Radosław Milczarz
Bank Millennium
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WSTĘP, CZYLI SOCIAL
SELLING W PRAKTYCE
I O CO TYLE HAŁASU?
Odkąd siedziałam przy komputerze i pisałam „Psychologię zmiany w życiu i biznesie”, minęły trzy lata. W tamtym czasie byłam pracownikiem międzynarodowej
korporacji. Po wydaniu książki, w moim życiu, zaczęła się prawdziwa rewolucja, której finałem było opuszczenie etatu i założenie własnej działalności gospodarczej.
Gdy rejestrowałam firmę, byłam pełna obaw o powodzenie tego projektu. Byłam
przekonana, że do dużych biznesów trudno mi będzie dotrzeć bez rozpoznawalnego logotypu za plecami.
Przypuszczałam, że będę pracowała z małymi firmami, w myśl zasady: mali pracują z małymi, a duzi z dużymi. Dotarcie do decydenta w dużej organizacji jest trudne,
bo jak dotrzeć do osoby za siedmioma szklanymi drzwiami, za siedmioma piętrami
i siedmioma asystentkami…? A co dopiero przekonanie go do pracy z firmą, która
nie ma jeszcze silnego brandu.
Dziś moja firma doskonale się rozwija.
Przez ostatnie lata pracowałam z międzynarodowymi korporacjami, dużymi,
średnimi i małymi polskimi firmami. Klientów mam również za oceanem. Większość
tych relacji zaczęła się na LinkedIn lub tutaj szczęśliwie się rozwinęła.
Przedzieranie się przez wieże ze szkła i szpalery door keeperów jest trudne. Cold
calling i cold mailing obecnie są mało skuteczne. Wyniki badań dają jednak nadzieję
i pokazują, że do 82% naszych potencjalnych klientów (źródło: Business2Community) jesteśmy w stanie dotrzeć za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikować się z nimi w naturalny, social sellingowy sposób – bez konieczności narzucania się i spamowania. Kluczem do wykorzystywania możliwości biznesowych
i rozwojowych jest właśnie social selling, a kanałem dotarcia – LinkedIn.
W tym e-booku pokażę Ci, jak zaplanować tę drogę i postawić pierwsze kroki
we właściwym kierunku. Nie będę Cię oszukiwać, że to łatwa i przyjemna droga i że
wystarczy poświęcić pięć minut, aby zdobyć setki klientów, pracowników czy wymarzoną pracę. Powiem wprost: czeka Cię sporo strategicznej pracy, ale wysiłek ten
ma duże prawdopodobieństwo wysokiego zwrotu z inwestycji.
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„SILNA MARKA NA LINKEDIN” TO
INWESTYCJA W BIZNESOWE RELACJE,
REPUTACJĘ I ZAUFANIE, KTÓRE BĘDĄ
PROCENTOWAŁY PRZEZ LATA.
To również nieskrywana przyjemność poznawania wartościowych ludzi z różnych
firm i branż. Wszystko bez konieczności przemierzania setek kilometrów.
Taką drogę przebyły ze mną setki osób w czasie szkoleń otwartych i zamkniętych
oraz projektów wdrożeniowych. O Silnej Marce na LinkedIn opowiadałam podczas
wielu konferencji i wydarzeń – od SGH-u przez Europejskie Forum Gospodarcze,
I love marketing, Social Media Week po IX Festiwal Innowacji Małopolska.
Przez lata zdobyłam wiedzę i doświadczenie na temat tego, co działa, a co jest
stratą czasu, mimo to wciąż wiele pozostało do odkrycia. Dzięki e-bookowi inaczej
spojrzysz na współpracę z klientami; przekonasz się, że „sprzedawanie to pomaganie”, jak głosi społeczność Sales Angels, oraz z nowymi inspiracjami podejdziesz do
biznesu, który być może prowadzisz od lat.
Osobom, które pracują na etacie, LinkedIn stwarza również szereg możliwości.
Nie tylko realizacji celów, które wyznaczają firmy, lecz także rozwijania kariery. Już
na początku działań na LinkedIn każdy może doświadczyć siły relacji międzyludzkich – ten e-book jest również wynikiem takich relacji.
Ankietę, dotyczącą oczekiwanej treści, wypełniło ponad 150 osób. Nie byłoby
tego wszystkiego, gdyby nie życzliwość, chęć dzielenia się i gotowość do udzielania
informacji zwrotnej.
Zanim zaczniemy pracę nad Silną Marką na Linkedin – cztery ważne informacje.
Po pierwsze proponuję, żebyśmy mówili sobie po imieniu. Mam na imię Angelika i liczę na to, że kiedyś uściśniemy sobie wirtualnie (przez LinkedIn lub mailowo),
a w opcji idealnej osobiście, dłoń.
Po drugie miej świadomość, że w social mediach nie wygrywają najlepsze rozwiązania, najlepsi eksperci czy najlepsze usługi lub produkty, lecz te najlepiej zakomunikowane i promowane (organicznie lub płatnie). E-book poprowadzi Cię w tym
zadaniu, a ja będę przeszczęśliwa, gdy ramię w ramię będziemy się w tym wspierać.
Marzy mi się – i walczę o to – żeby dobro miało lepszy PR niż zło. Żeby wzrastały
dobre produkty, wartościowe treści i firmy kierujące się wartościami. Mam nadzieję,
że to również Twoja wartość.

SILNA MARKA NA LINKEDIN

7

CZYLI SOCIAL SELLING W PRAKTYCE

Po trzecie – kluczowe są świadomość wyzwania, strategia i działanie. Nie pomiń
żadnego ćwiczenia w sekcjach:
„Ważne pytania”

„ProTip” 		

„Silna Marka w praktyce”
– to zadania obowiązkowe!

Na co dzień stosuję strategię „najniżej wiszącego jabłka”, której nauczyła mnie
Inga Bielińska w czasie procesu coachingowego. Gdy stoi przed nami wyzwanie lub
uczymy się czegoś nowego, warto swój pierwszy krok określić jako to właśnie „najniżej wiszące jabłko”. W praktyce oznacza to zrobienie tyle, ile jesteśmy w stanie zrobić
dokładnie w tym momencie. Nie od poniedziałku czy Nowego Roku, ale teraz. Strategia wydaje się mało ambitna, ale uwierz mi małymi krokami osiągniesz więcej, niż
licząc na wielkie „dziejowe zrywy”. Niech odwaga do działania stanie się nawykiem
robienia małych kroczków każdego dnia. Zdrowa dyscyplina i dobre nawyki to przeciwieństwo rutyny, która zabiła wiele pomysłów i biznesów.
Ostatnia sprawa to coś, co nazywam „Zacznij od pierwszej wersji Iphona”. Wiele
osób, z którymi współpracuję, przed działaniem paraliżuje perfekcjonizm, a często
również porównywanie swoich osiągnięć z innymi. Dlatego zanim zupełnie się poddasz, podejdź do obecnego projektu jak to stworzenia pierwszej wersji Iphona. Nie
wiem czy wiesz, ale pierwszy wypuszczony na rynek w 2007 Iphon nie był doskonały. Więcej – kolejne wersje również. Iphon 4 miał problemy z zasięgiem. Tak. Apple
wypuścił telefon, którym nie dało się dzwonić :). Jednak każda z tych edycji musiała
powstać, aby zaistniał Iphon X. Chcesz stworzyć coś doskonałego, to bardzo dobrze,
ale zanim to zrobisz, zacznij od pierwszej wersji swojego produktu.

Na koniec krótkiego wstępu polecam Ci mój wywiad w „Rzeczpospolitej” poświęcony
social sellingowi, który jest tłem działań na Linkedin. To dobry wstęp i odpowiedź na
pytanie: „Po co nam ten cały social selling?
Uprzedzając Twoje pytanie: tak, możliwość wystąpienia w tym wywiadzie również
była wynikiem działań na LinkedIn.
Koniec opowiadania! Czas na działanie!
Angelika
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SOCIAL SELLING NA
LINKEDIN

#1

SOCIAL SELLING
I SKĄD SILNA MARKA BY
CHIMKOWSKA?
Gdy przy okazji różnego rodzaju wystąpień i szkoleń jestem proszona o przedstawienie się jednym zdaniem, mówię: „Jestem marketingowcem nawróconym na
sprzedaż”.
Ukończyłam SGH, a jedną z moich specjalizacji był marketing. Gdy opuszczałam
bezpieczne mury uczelni, byłam pewna, że całe swoje życie zawodowe poświęcę
komunikacji marketingowej. Kochałam marketing, a marki kochały mnie. Czułam się
częścią społeczności walczącej o piękne produkty i usługi w biznesie. Z tą ideą na
ustach planowałam służyć aż do emerytury.
Jednak wiosną 2008 roku wydarzyło się coś niespodziewanego: mój austriacki
szef zaproponował mi przejście na rok do działu sprzedaży (osobom niezaznajomionym z kulturą korporacyjną dopowiem, że w korporacyjnym slangu nazywa się to
job rotation i pozwala zdobywać doświadczenie w innych obszarach firmy).
Tak oto przeszłam na ciemną stronę mocy. Cieszyłam się, że już nigdy nie usłyszę
z działu sprzedaży ironicznych komentarzy w stylu: „Ty nie wiesz, co to target”, „Ty
nie wiesz, co to praca z klientem”, „Co wy w tym marketingu w ogóle wiecie o biznesie…?”. Po roku chichot losu wybrzmiał ze zdwojoną mocą, bo do marketingu nie
wróciłam. Pokochałam pracę z klientami i walkę na pierwszej linii frontu.
W sprzedaży spędziłam kilka lat. Opracowywałam strategie sprzedażowo-marketingowe, aby wreszcie zająć się zarządzaniem zmianą – to był fundament mojej
pierwszej książki „Psychologii zmiany w życiu i biznesie”.
Dziś, w swojej codziennej pracy, łączę kilka przestrzeni: marketingu, sprzedaży
i zarządzania zmianą. To właśnie w social sellingu mam szansę łączyć te dwa doświadczenia: marketing i sprzedaż. W codziennej pracy wykorzystuję narzędzia z lean
change managamentu, design thinking i wiele innych metod, również autorskich.
Pracuję projektowo z międzynarodowymi korporacjami oraz dużymi i średnimi firmami. Prowadzę wdrożenia w firmach, szkolę, wykładam i pracuję indywidualnie.
W świecie, w którym plotka, zastraszanie czy hejt cieszą się popularnością i zdobywają ogromne zasięgi, moją misją stały się nadawanie zasięgów wartościowym
i merytorycznym treściom oraz promowanie dobrych produktów. Walczę o to, aby
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dobre produkty były również produktami rozpoznawalnymi, bo niejednokrotnie
przekonałam się, że

NA RYNKU NIE WYGRYWA
NAJLEPSZY PRODUKT, ALE NAJLEPIEJ
ZAKOMUNIKOWANY.
Dobry produkt, czy dobra usługa, to dopiero początek. Moi klienci, którzy oferują
dobre produkty, stają przed wyzwaniem promowania i sprzedaży w biznesie, który
bardzo się zmienił, który stał się bardziej skomplikowany i, w którym jedyną pewną
rzeczą są – i będą – nieustanne zmiany.

JAK ZMIENIŁ SIĘ KLIENT,
CZYLI SKĄD SOCIAL
SELLING W BIZNESIE?
Gdy przeszłam do sprzedaży, dominującym modelem sprzedażowym w B2B było
coś, co nazywam „kolo manolo italiana bum bum”. Handlowiec przyjeżdżał do klientki, przywoził gadżety, ulotki oraz informacje i plotki z branży. Dla klienta to właśnie
handlowiec był – poza prasą branżową i targami – głównym źródłem informacji.
Od czasów internetu sytuacja diametralnie się zmieniła.
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5
razy

KLIENT STYKA SIĘ Z TREŚCIĄ
MARKI ZANIM SPOTKA SIĘ
Z PH (CMO COUNCIL)

67%

PODEJMUJE DECYZJĘ
ZAKUPOWĄ ZANIM SKONTAKTUJE SIĘ
ZE SPRZEDAWCĄ (CEB GLOBAL)

88%

KLIENTÓW SPRAWDZA FIRMĘ ONLINE
PRZED PODJĘCIEM DECYZJI
(RAPORT STATE OF SOCIAL SELLING BRAND 24)

92%

NABYWCÓW USUWA MAILE
LUB WIADOMOŚCI GŁOSOWE
OD NIEZNANYCH OSÓB (ACCENTURE)

2,5%

ROZMÓW TELEFONICZNYCH
PRZEKŁADA SIĘ NA SPOTKANIA
(BUSINESS2COMMUNITY)

85%

SPRAWDZA DO 10 OPINII
O PRODUKCIE/FIRMIE/USŁUDZE
(RAPORT STATE OD SOCIAL SELLING BRAND 24)

82%

KUPUJĄCYCH PRZEGLĄDAŁO
CO NAJMNIEJ 5 SZTUK TREŚCI
OD DOSTAWCY, KTÓRY FINALNIE WYGRAŁ
(FORRESTER)

W praktyce oznacza to, że funkcja marketingu również znacząco się zmieniła. Inaczej mówiąc, każdy z działów powinien stać się marketingowo-sprzedażowy (Jamie
Shanks określa to jako smarketing).
To nie jest tylko opcja z kategorii „nice to have”, lecz raczej konieczność – „must
to have”. Już w 2014 roku, raport przygotowany przez Acquity Group’s pokazywał,
że 94% kupujących w B2B przeprowadza samodzielne badanie w internecie przed
zakupem. Oznacza to, że sprzedawca jest wyłączony z procesu podejmowania decyzji przez klienta w znacznie większym stopniu niż wcześniej.
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Zadanie doprowadzenia klienta do pozytywnej odpowiedzi, w kontekście produktów czy usług, które proponujemy, w dużym stopniu spoczęło na marketingu.
Jeżeli marketing nie wykona swojej pracy, klient nie spotka się ze sprzedażą, bo nawet nie weźmie pod uwagę produktu czy usługi.
Lejek sprzedażowy nie jest nową koncepcją. W swojej karierze widziałam przynajmniej kilkanaście jego wariantów, a także koncepcję odwróconego lejka sprzedaży głoszoną przez Setha Godina.
Warto jednak uporządkować koncepcję lejka, bo ta wiedza jest niezbędna niezależnie od tego, czy za pośrednictwem LinkedIn chcesz szukać pracy, klienta czy
partnera biznesowego. Nie ma też znaczenia, jakie miejsce w firmowej układance
zajmujemy; nadrzędnym celem naszej obecności jest wpływanie na zwiększenie zysków – finansowych i pozafinansowych.
Mam świadomość, że w naszej kulturze słowo „sprzedaż” źle się kojarzy. Sama
przecież nazywałam ten dział „ciemną stroną mocy”. Jednak to stereotyp, z którym
warto walczyć. Firma bez klientów i sprzedaży nie ma racji bytu. Zauważ, że nawet
organizacje non profit sprzedają (choć nie nazywamy tego sprzedażą) wizję lepszego świata, za którą płacimy zaangażowaniem, pracą czy datkami.
Współcześnie, gdy klient większość zakupowej drogi przemierza samodzielnie
(bez obecności i bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą), nasz wpływ jest bardziej ograniczony. Dodatkowo klient, i często my również, funkcjonujemy biznesowo w internecie – miejscu znacznego rozproszenia i dużej konkurencji w zabieganiu
o uwagę. To nie komfort rozmowy twarzą w twarz z klientem, lecz raczej przekrzykiwanie się, jak na giełdzie w szczytowym momencie.
Lubię myśleć o współczesnej sprzedaży, jako o etapach nawiązywania relacji. Z pewną grupą osób idzie szybciej, a z innymi prawdopodobnie nigdy się nie
polubimy. A im wcześniej się o tym przekonamy, tym lepiej dla obu stron. Z tego
powodu istnieją klienci, którzy kilkakrotnie będą zaliczali poszczególne etapy, aby
nam zaufać i kupić nasze produkty czy usługi. Świetnie tę zależność tłumaczy model
Consumer Decision Journey stworzony przez Mckinseya.
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Źródło: McKinsey
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ETAPY SPRZEDAŻOWE WSPÓŁCZEŚNIE
OBCY
ETAP ORAZ CEL

ToFu

ZDOBYCIE UWAGI

WIDEO, SOCIAL MEDIA, NEWSLETTERY

ZAINTERESOWANIE

MoFu

ANKIETY;
WEBINARY;
EVENTY;
FORMULARZE ZAPISÓW ITP.

ZAKUP

BoFu

AKTYWNY
ADWOKAT
MARKI

CASE STUDIES;
DARMOWA KONSULTACJA;
POKAZ WERSJI DEMO;
DARMOWY OKRES PRÓBNY;
PREZENTACJE

Źródło: opracowanie własne

ETAP I
TOFU (TOP OF THE FUNNEL)
Celem tego etapu jest zainteresowanie lub – nawet częściej – uświadomienie naszego idealnego klienta o pewnym problemie ważnym w kontekście naszego biznesu.
To zupełnie normalne, że mamy dużą liczbę potencjalnych idealnych klientów, którzy pojawiają się z różnych powodów: z ciekawości, dla śmiechu, a czasem, niestety,
dla hejtu. Część z nich, mimo że nigdy niczego od nas nie kupi, stanie się naszymi
naturalnymi ambasadorami – zupełnie bezpłatnie będzie udostępniać informacje
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o naszych produktach i usługach, angażować się w dyskusje oraz wypełniać ankiety,
które pozwolą nam udoskonalać naszą ofertę.
Troszczenie się, zarówno o potencjalnych klientów, jak i tych płacących, staje się
platformą budowania zaufania w tworzącej się społeczności. Dokładnie tak jak poza
internetem, gdy spotykasz ludzi podczas eventu czy kongresu branżowego – zapewne nie ze wszystkimi umówisz się na kawę i nie z każdym zrobisz biznes.
Działania marketingowe, które na tym etapie generują odbiorców:
• blog; podcasty; pdf-y; infografiki;
• podcasty; wideo; social media; newsletter.

ETAP II
MOFU (MIDDLE OF THE FUNNEL)
Osoby, które znajdą się na tym etapie lejka, mają już świadomość problemu oraz
wyzwania, któremu chcą sprostać. Naszym zadaniem jest wskazanie kompetencji
i doświadczeń, które okażą się pomocne w rozwiązywaniu tego rodzaju kwestii. Co
ważne, nie jest to jeszcze etap sprzedaży, lecz raczej wskazywania i udowadniania,
że jesteśmy jedną z opcji, którą warto rozważyć. Nadal pracujemy nad budowaniem
zaufania i rozwijamy dobrze rozpoczętą relacje.
Co warto zaoferować odbiorcom na tym etapie?
• Materiały edukacyjne, poradniki,
• Ankiety,
• Webinary,
• Eventy,
• Raporty z badań,
• Formularze zapisów itp.

ETAP III
BOFU (BOTTOM OF THE FUNNEL)
Na tym etapie klienci są już pewni, że chcą kupić, i rozpatrują dostępne opcje. Z dużym prawdopodobieństwem przeprowadzili dokładne badanie w internecie (dlatego ślady, które zostawiasz w sieci, są bardzo ważne) i mają świadomość tego, kto jest
w stanie im pomóc. Sporo wiedzą o Tobie i Twojej bezpośredniej konkurencji. Nie
zadowoli ich lekka i przyjemna treść, lecz konkret: liczby, analizy i wyliczenia oraz
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doświadczenia innych użytkowników, którzy mieli szansę na własnej skórze przekonać się, jakich efektów dostarcza Twoje rozwiązanie.
Do kontaktu ze sprzedażą lub koszyka na stronie internetowej prowadzą:
• case studies;
• zestawienia porównujące rozwiązania;
• próbka naszych możliwości;
• darmowa konsultacja;
• pokaz wersji demo;
• darmowy okres próbny;
• prezentacje.
Dlaczego ten model pokazuję w kontekście LinkedIn?
Jeżeli dobrze się przyjrzysz, zauważysz, że LinkedIn jako narzędzie, daje możliwość publikowania treści, które będą korespondowały z poszczególnymi etapami,
na których znajduje się Twój idealny klient. Co więcej – LinkedIn pozwala zasilać każdy z etapów osobami, które w sposób nienachalny i bez spamowania zainteresują
się produktem czy usługą. W e-booku pokazuję, jak to robić bez spamowania i jak
przeprowadzić naszego idealnego klienta od kontaktu do kontraktu.
Oczywiście takie opcje stwarzają również inne portale społecznościowe. Social
selling nie jest pojęciem zarezerwowanym wyłącznie dla LinkedIn.
Social selling to odpowiedź na brak zaufania wobec marek i reklamodawców. Social selling to naturalna potrzeba przynależności do społeczności, w której element
„social” wyprzedza „selling”. Z tego właśnie powodu wszelkie próby sprzedawania
w pierwszej wiadomości zwykle kończą się porażką. Bez zbudowania relacji, bez poczucia wspólnoty, bez utożsamiania się z wartościami, sprzedaż okazuje się trudna.
Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy klient szybko od nas kupuje, bo jego potrzeba
ma wysoki status pilności, ale w procesach B2B, które charakteryzują się kilkumiesięcznymi procesami decyzyjnymi, taka sytuacja występuje niezwykle rzadko.
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DLACZEGO W SOCIAL
SELLINGU WARTO
POSTAWIĆ NA LINKEDIN?
Nie ma lepszego miejsca niż LinkedIn, jeżeli działasz w sektorze B2B i poszukujesz pracy, pracownika lub kontrahenta. LinkedIn jest największą biznesową ulicą
świata – gdy to piszę, skupia 630 milionów użytkowników. Użytkowników, którzy
występują nie tylko w kontekście biznesowym (czyli z intencją nawiązywania relacji
biznesowych, nie rozrywki), lecz także z imienia i z nazwiska. Na LI mamy dostęp
do informacji o miejscu zamieszkania, stanowisku i firmie. To doskonałe dane pozwalające namierzyć decydenta w procesie sprzedażowym oraz określić możliwości
zakupowe potencjalnego klienta. W przeciwieństwie do Facebooka czy Instagrama,
gdzie również możemy spotkać naszych potencjalnych klientów, proporcja osób
występujących pod nickiem czy fake’owym kontem wychodzi na korzyść LinkedIn.
Gdy patrzymy globalnie na możliwości portali społecznościowych, to wejścia na
blogi firmowe, z poszczególnych social mediów, wypadają na korzyść LinkedIn.
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Kolejnym argumentem jest rodzaj treści, które konsumuje przeciętny użytkownik
mediów społecznościowych.
Zdecydowana większość użytkowników Facebooka czy Instagrama jest tam
w celu budowania prywatnych relacji. Zdjęcia jedzenia, kotów i widoczków to standard. Na LinkedIn odbiorca szuka biznesowych i branżowych nowinek, dlatego traktuje go jak codzienną prasówkę (można powiedzieć, że to specjalizacja, w której LI
dynamicznie się rozwija).
Dane opublikowane przez portal wskazują, że obecnie:
• LinkedIn ma 630 milionów zarejestrowanych użytkowników;
• 40% użytkowników codziennie odwiedza LinkedIn;
• komentarze, polubienia i udostępnienia z roku na rok wzrastają o 60%;
• udział ruchu z telefonów komórkowych wykazał wzrost o 57%;
• każdego tygodnia na LinkedIn powstaje ponad 130 tysięcy artykułów.
Zatrzymajmy się przy tej ostatniej wartości.
Artykuły na LinkedIn, a przede wszystkim odbiorca, który je czyta, to marzenie
każdego marketingowca. Największą popularnością cieszą się teksty zawierające
powyżej 1900 wyrazów (co jasno potwierdza moją obserwację, że czytelnik na LinkedIn nie zadowoli się treściami w stylu: „Jak zrobić 7 kroków, pięć razy machając
nogą” czy „5 milionów w trzy dni”).
Analiza artykułów na LinkedIn.

POPULARNOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI SŁÓW
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Źródło: https://okdork.com/linkedin-publishing-success/
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Odbiorca szuka eksperckich analiz, raportów uwzględniających metaanalizy i doświadczeń potwierdzonych „walką na pierwszej linii frontu i bliznami po odbytych
bitwach”.

JAK LINKEDIN WYGLĄDA W POLSCE?
LinkedIn dynamicznie się rozwija. Jesteśmy dziesiątym krajem pod względem
wielkości oraz drugim najszybciej rozwijającym się krajem w Europie.
HOLANDIA
MALTA
LUKSEMBURG
ISLANDIA
DANIA
IRLANDIA
BELGIA
FRANCJA
NORWEGIA
SZWECJA
HISZPANIA
SZWAJCARIA
WŁOCHY
PORTUGALIA
FINLANDIA
SŁOWENIA

75%
71%
70%
67%
62%
62%
54%
51%
50%
49%
44%
44%
43%
43%
34%
29%

CHORWACJA
ŁOTWA
ESTONIA

27%
25%
25%

GRECJA
AUSTRIA
LITWA
CZECHY
CZARNOGÓRA
SERBIA
RUMUNIA
BUŁGARIA
NIEMCY
MACEDONIA
ALBANIA
SŁOWACJA
WĘGRY
MOŁDAWIA
POLSKA
BOŚNIA I
HERCEGOWINA
UKRAINA
ROSJA
BIAŁORUŚ

23%
23%
23%
21%
21%
20%
19%
18%
18%
18%
18%
17%
17%
13%
13%
12%
9%
8%
8V

Przedstawione dane wskazują nie tylko na dużą dynamikę rozwoju w Polsce, lecz
także na szansę, jaką platforma stwarza firmom sprzedającym do Europy Zachodniej i USA.
Pracowałam z wieloma klientami, których model sprzedażowy bazował na produkcji w Polsce, a sprzedaż odbywała się wyłącznie do Europy Zachodniej (tak działa
duża część softhousów).
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W takich krajach jak Anglia, Holandia czy Malta (nie wspominając oczywiście USA,
skąd pochodzi LI), portal jest bardzo rozwinięty, a nawiązywanie relacji biznesowych
tą drogą wręcz stanowi standard.
Jak są aktywni użytkownicy i jak wyglądały statystyki Linkedin w Polsce w 2018
roku pokazuje poniższa grafika.

59%

Publikacje
(30 dni)

41%

4,12%
2,13%

Wzrost
liczby UU
(90 dni)

1,57%

Zmiana
pracy
(90 dni)

SOCIAL SELLING NA LINKEDIN, A SILNA MARKA,
CZYLI PO CO NAM TO WSZYSTKO?
Social selling rozumiem jako połączenie działań sprzedażowo-marketingowych
realizowanych on-line. Ich celem jest dać się znaleść swojemu idealnemu klientowi,
a w kolejnych etapach angażowań – edukować i budować zaufanie w procesie podejmowania decyzji zakupowej.
Social selling nie zastępuje innych dotychczasowych metod zdobywania klientów, ale raczej je uzupełnia. Często również poprawia ich efektywność, a przede
wszystkim zwiększa ROI z aktywizowania nowych klientów.
Social selling ułatwia nawiązywanie relacji z klientem w neutralnym i przyjaznym
środowisku portali społecznościowych. To szansa na zbudowanie takich relacji, które w propagowanych przeze mnie strategiach powinny być przeniesione poza sieci
społecznościowe. „Nie buduje się domu na nie swojej ziemi” – to zasada, której mocno przestrzegam.
Działania social sellingowe dostarczają klientowi wartościowych treści i budują
relacje. Tak jak pokazało badanie Forrester’a 82% kupujących przeglądało co naj-
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mniej pięć sztuk treści dostawcy, na którego finalnie się zdecydowali1.
W czasie swoich szkoleń obrazuję wsparcie social sellingu na Linkedin drogą
klienta od kontaktu do kontraktu.

3
2
1
Social selling pozwala zbudować rozpoznawalność, reputację i zaufanie wśród
naszej grupy docelowej, przede wszystkim jednak nie jest reklamą. Z kolei „Silna
Marka na LinkedIn” to element personal brandingu (więcej o tym w rozdziale szóstym), który nazywam marką ekspercką.
Żyjemy w ciekawych czasach. Przez dziesięciolecia marketing pracował nad
„uczłowieczeniem” marek. Zapewne każdy marketingowiec przeprowadzał ćwiczenie typu: „Gdyby nasza marka była człowiekiem, to jakie miałaby cechy?”. W dobie
niskiego zaufania wobec marek zaufanie marce eksperckiej jest szansą na zbudowanie relacji biznesowej.
Współcześnie reputacja (czy też silna marka) są niezwykle cennym elementem
sukcesu zarówno osobistego, jak i firmy (firmy rozumianej jako sumy marek jej pracowników). Odpowiada za Twoją pozycję na rynku niezależnie od tego, czy prowadzisz własną firmę, czy jesteś zatrudniony na etacie.
Nie ma znaczenia na ile świadomie lub nieświadomie pracujesz nad swoją marką
– każdy z nas wywołuje określone wrażenia u swoich potencjalnych klientów, pracodawców i pracowników. Zadaj sobie pytanie: „Czy niechlujnej księgowej zleciłbyś
prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?”. Z dużym prawdopodobieństwem
Twój klient idealny ma podobne podejście.

1

https://hootsuite.com/resources/social-selling-b2b-imperative
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CZYM JEST „SILNA MARKA
NA LINKEDIN”?
“Silna Marka na LinkedIn” to:
• postrzeganie naszego profesjonalizmu przez innych użytkowników na podstawie emocji, które wzbudza nasz styl komunikacji;
• wyrażanie tego, kim jesteśmy i w co wierzymy (okazywane przez sposób,
w jaki działamy w biznesie);
• świadome wpływanie na to, jak postrzegają nas inni;
• podkreślenie naszej tożsamości biznesowej i wartości, którymi kierujemy się
w życiu;
• wskazywanie na swoją tożsamość oraz cele i aspiracje, które z niej wynikają;
• podkreślanie różnic w celu zwiększania rozpoznawalności i wyróżniania się na
tle konkurencji.
Cechy Silnych Marek, w które wierzę i które szczególnie sobie cenię:
• duża wiedza w obrębie określonej specjalizacji;
• odwaga i świadomość swoich wartości oraz swojej życiowej misji;
• nastawienie na nieustanne uczenie się i pokojową wymianę poglądów;
• okazywanie szacunku, bez względu na poziom wiedzy i poglądy drugiej osoby;
• orientacja w biznesowych trendach, a przez to wyznaczanie kierunku aktualnym działaniom w branży;
• inspirowanie innych do działania, nie tylko gadania;
• działanie zgodnie ze swoimi wartościami, ale bez ranienia innych;
• autorytet w branży i reputacja wynikające z wieloletnich relacji, nie tylko chwilowego zachwytu. I jeżeli to wszystko połączymy z dystansem do siebie i poczuciem humoru, to mamy ideał godny naśladowania.
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O budowaniu Silnej Marki na LinkedIn rozmawiam z Maciejem Orłosiem. Wywiad
możesz obejrzeć
.

Korzyści Silnej Marki na LinkedIn:
• jasny komunikat: kim jesteśmy i jaki problem klienta idealnego rozwiązujemy;
• pokazanie naszej unikatowości i wartości w świecie, w którym mnogość wyboru przytłacza;
• możliwość pojawienia się na największej biznesowej ulicy świata i nawiązania relacji z dowolną osobą na świecie bez konieczności przebijania się przez
szpaler asystentek i cold callingu;
• możliwość zachowania marży w konfrontacji z porównywalnymi usługami czy
produktami (ludzie są skłonni zapłacić więcej za usługi osoby mającej ugruntowaną pozycję i reputację).
Jestem przekonana, że nie trzeba dłużej Cię przekonywać. Sam fakt, że czytasz
ten e-book, świadczy o tym, że dostrzegasz wartość inwestowania w budowanie Silnej Marki na LinkedIn. Zróbmy coś praktycznego, co pozwoli Ci zmierzyć rezultaty.
Silna Marka w praktyce – zmierz swój Social Selling Index – punkt
odniesienia dla działań na LinkedIn.
Social Selling Index pokazuje rezultat naszych działań w portalu w 4 kategoriach:
• budowanie profesjonalnego wizerunku;
• pozyskiwanie wartościowych kontaktów;
• dzielenie się wiedzą;
• rozwijanie relacji.
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Poniżej zobaczysz mój rezultat z 7.02.2019. Jednak nie sama liczba jest tutaj kluczowa. Nie chodzi też o porównywanie się – w końcu to zakres mojej ekspertyzy,
a Ty prawdopodobnie jesteś z innej branży i masz inny cel.

Sprawdź swój rezultat pod tym linkiem: https://business.linkedin.com/sales-solutions/social-selling/the-social-selling-index-ssi.
Spójrz na swoje procenty w prawym górnym rogu i skup się na pojawieniu się
w top 1% w swojej branży i w swojej kategorii. Inne porównanie nie ma sensu. Więcej o tym, jak to robić, znajdziesz
.
Powodzenia w rozwoju! Koniecznie sprawdź pozytywny wpływ Silnej Marki na
LinkedIn w innych przestrzeniach biznesowych – w kolejnym rozdziale piszą o tym
moi goście.
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“SILNA MARKA NA
LINKEDIN” Z RÓŻNYCH
PERSPEKTYW

#2

REKRUTACJA
I POSZUKIWANIE PRACY
Justyna Szumińska
HRowiec z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym w międzynarodowych organizacjach: Dell, McCormick,
Alexander Mann Solutions, mBank.
Pasjonatka rozwoju osobistego oraz
lifelong learning. Organizatorka lokalnych społeczności TEDx oraz LinkedinLocal. Aktywny członek Toastmasters
International – międzynarodowej organizacji zrzeszającej mówców oraz
liderów. Absolwenta SGH, Politechniki
Łódzkiej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE, WIEDZA,
KOMPETENCJE CZY DOBRY PERSONAL
BRANDING?
Można wykreować profil na LinkedIn (a nawet zapłacić, żeby specjaliści zadbali
o jego zoptymalizowanie), ale czy zawsze jest on tożsamy z rzeczywistością? Spójność profilu z marką eksperta jest kluczem do sukcesu nie tylko podczas procesu
rekrutacji.
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Aby ułatwić rekruterom i headhunterom dotarcie do nas, powinniśmy zadbać
o kilka czynników:
Aktualność profilu.
Metoda direct search jest jednym z częściej używanych narzędzi rekrutacyjnych.
Popularność zyskuje zwłaszcza w branżach, w których kandydaci są pasywni.
Warto aktualizować profil, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy potencjalny pracodawca zainteresuje się nami (zdarza się, że dopiero gdy rozpoczynamy szukanie
pracy, zabieramy się do jego odświeżenia). Poza tym może nam umknąć sporo wartościowych treści.
Dostałeś awans? Zaktualizuj informację na temat doświadczenia zawodowego.
Zrealizowałeś projekt? Zamieść rekomendacje i poproś współpracowników o to
samo. Twój profil powinien rozwijać się razem z Tobą.
Słowa klucze.
Kompetencje, umiejętności, doświadczenie zawodowe i wiedza z zakresu, w którym się specjalizujesz, powinny zostać ujęte w słowach kluczowych – tak, aby headhunterom ułatwić dotarcie do Twojego profilu. Pamiętaj, że umiejętności, które są
potwierdzane przez sieć kontaktów, również działają jak słowa klucze.
Używanie odpowiedniej nomenklatury.
Każda organizacja wyróżnia się specyficzną nomenklaturą, w ramach której funkcjonuje. Korporacje mają nawet wewnętrzne słowniki, aby pracownicy mogli rozszyfrować skróty, nazwy projektów czy aktywności wewnątrz organizacji. Często
wpływa to na nazewnictwo stanowisk, dlatego jeśli nazwa stanowiska jest specyficzna dla danej organizacji, warto poszukać na rynku odpowiednika, który byłby
uniwersalny i zrozumiały dla wszystkich, a przy tym określałby zakres obowiązków
i pozycjonował stanowisko na rynku.
Aktywność w portalu.
Twoja aktywność ma znaczenie dla stanowisk, w których personal branding jest
istotny (np. w branży marketingowej czy e-commerce). W pozostałych przypadkach
nie jest ona kluczowa w kontekście szukania pracy.
Jeśli Twój profil zainteresuje rekrutera, z pewnością nawiąże z Tobą kontakt. Istotnymi elementami są zaktualizowane dane: nazwa stanowiska, zakres obowiązków,
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umiejętności czy rekomendacje.
Warto być aktywnym: publikować artykuły, posty branżowe, udzielać się w dyskusjach – w ten sposób dbasz o silną markę ekspercką i zdecydowanie pomagasz
sobie w dotarciu do wymarzonych ofert pracy.
Obserwowanie profili firmowych.
Każda organizacja jest inna. Nie w każdej będziesz czuł się dobrze. Obserwuj profile firmowe, aby przekonać się, jaka atmosfera panuje w danym miejscu, jaki jest
dress code, czy pracownicy chętnie wrzucają zdjęcia mówiące o tym, co się u nich
dzieje, czy chwalą się swoimi osiągnięciami i czy sami kreują emplyee advocacy. Przy
okazji podejrzysz, kim są członkowie zespołów, jak szybko awansują, jakimi projektami się zajmują, a nawet jakie mają hobby i zainteresowania (i czy mają na nie czas).
Odpowiedzialność za działania w internecie.
Coraz częściej jednym z elementów procesu rekrutacyjnego jest background
check, czyli proces polegający na sprawdzeniu przeszłości kandydata tuż przed zatrudnieniem.
Weryfikacji podlegają zróżnicowane aspekty: niekaralność, referencje u poprzedniego pracodawcy i edukacja. Coraz częstszą praktyką jest sprawdzanie sposobu
w jaki, potencjalni pracownicy, korzystają z social mediów. Pracodawcy wynajmują
firmy specjalizujące się w tym obszarze (np. Security Watchdog).
Warto sprawdzić, jakie ślady zostawiasz po sobie w sieci. Przeprowadź krótki audyt internetowy, czyli sprawdź, jakie informacje i zdjęcia znajdują się po wpisaniu
do wyszukiwarki Twojego imienia i nazwiska. Zweryfikuj ustawienia swoich profili
w social mediach.
Nieważne, czy jesteśmy kandydatami pasywnymi czy aktywnymi – zawsze powinniśmy dbać o swój wizerunek na LinkedIn, bo to może nam przynieść jedynie
korzyści. Jeśli chcemy osiągnąć długoterminowy sukces w biznesie, zawsze powinno nam przyświecać dążenie do zachowywania spójności między tym, kim jesteśmy
w rzeczywistości, a tym, co prezentujemy na LinkedIn.
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SPRZEDAŻ
Agnieszka Zawadka
Chief Marketing Officer w Livespace.
Ekspertka marketingu z duszą pedagoga. Specjalizuje się w działaniach
inbound i content marketingowych
w obszarze B2B. Doświadczenie w planowaniu strategii oraz realizowaniu
kampanii marketingowych zdobyła
we współpracy z najszybciej rozwijającymi się startupami w Polsce. Skupia się na projektowaniu efektywnej
współpracy zespołów marketingu
i sprzedaży.

ABC OBECNOŚCI PROFESJONALNEGO
SPRZEDAWCY NA LINKEDIN
Jak pokazuje badanie „Co się naprawdę liczy w sprzedaży B2B”2, profesjonalizm
wynikający ze znajomości własnego produktu jest kluczem w procesach sprzedaży.
Według badania 97% nabywców uznaje wiedzę ekspercką za ważną kompetencję sprzedających, 89% nabywców oczekuje od handlowców znajomości branży
i biznesu klienta, zaś 85% kupujących podkreśla, że ważne są umiejętności konsultacyjne oraz analityczne sprzedawców. Sprzedający powinni być bardzo dobrze przygotowani w tych obszarach, bo nabywcy dokładnie tego potrzebują.
Przed sprzedawcami stają dwa wyzwania: nie tylko poznawanie własnego pro2

źródło: Badanie „Co się naprawdę liczy w sprzedaży B2B”, Livespace, Infoteam, Explanator, Grupa IQS, 2018

SILNA MARKA NA LINKEDIN

30

CZYLI SOCIAL SELLING W PRAKTYCE

duktu i biznesu klienta, lecz także znalezienie sposobu na stanie się ekspertem
w wybranej dziedzinie.
Tak jak nie można zyskać zaufania klienta podczas jednego spotkania, tak niemożliwe jest zbudowanie wizerunku eksperta w oczach kontrahenta podczas jednego spotkania. Dlatego handlowcy potrzebują przygotować długoterminową strategię budowania silnej marki osobistej, obejmującą zarówno obszary tematyczne,
w których chcą się specjalizować, jak i narzędzia, które chcą wykorzystywać w realizacji założonego planu.
Spośród narzędzi dostępnych na rynku, sprzedawcy chętnie decydują się na LinkedIn, które oferuje wiele możliwości. Z jednej strony służy sprzedawcom do budowania własnych marek, z drugiej – umożliwia kupującym sprawdzanie wiarygodności sprzedawców, z którymi nawiązują współpracę.
Jedna z zasad budowania własnej marki mówi: „Nigdy nie mów o sobie źle; inni
robią to za Ciebie lepiej”.
Profil na LinkedIn jest wizytówką oraz miejscem, w którym mamy kontrolę nad
przekazem. Dlatego warto zamieszczać słowa kluczowe oraz te informacje, które
potencjalni klienci mają o nas wiedzieć, a także uzupełniać szczegóły biznesowej
specjalizacji i na bieżąco dodawać nowe kompetencje (szczególnie dotyczące znajomości branż i/lub specjalistycznych zagadnień).
Znaczna większość społeczności to obserwatorzy – regularnie udziela się zaledwie 1% użytkowników, a w samej Polsce – 2,5%.
Bierna obecność na LinkedIn nie pomoże zbudować wizerunku eksperta. Aby
coś osiągnąć, trzeba najpierw dawać coś od siebie. W wypadku social mediów są
to: treści, uwaga, zaangażowanie, czas. Dobrze jest udzielać się w komentarzach –
szczególnie brać udział w dyskusjach pod postami tematycznymi, a jeśli mamy wiele
do powiedzenia i wierzymy, że nasze spostrzeżenia wniosą coś nowego, opublikować obszerną wypowiedź. Pamiętaj o tym, aby dzielić się sprawdzonymi sposobami,
pomocnymi wskazówkami i dobrymi praktykami, które budują Twój obraz jako profesjonalisty w swojej dziedzinie i wzmacniają Twój wizerunek jako eksperta.
W kontekście budowania silnej marki istotne jest również budowanie silnej sieci
kontaktów – szczególnie osób, które znamy i które są aktywne na LinkedIn. Kolekcjonowanie kontaktów, które nigdy nie wejdą w interakcję, z tworzonymi przez nas
treściami, mija się z celem.
Gdy obserwujesz aktywność kontaktów ze swojej społeczności, zwróć uwagę na
to, kto często bierze udział w dyskusjach oraz kogo najczęściej wspomina się w postach. Wchodzenie w interakcje z aktywnymi osobami pomoże Ci zwiększyć zasięg
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tworzonych treści, a tym samym dotrzeć do szerszego grona osób zainteresowanych tematyką, w której chcesz wzmocnić swoją markę.
Krąży wiele niepochlebnych anegdot związanych z obecnością sprzedawców na
LinkedIn. Wiele z nich dotyczy pierwszego kontaktu – automatyczne zapraszanie
do sieci kontaktów, bez spersonalizowanej wiadomości – to wciąż norma. Warto to
zmienić i zredagować krótką wiadomość zapraszającą. Ważne: nie pisz, co chcesz
sprzedać!
Sytuację warto też wykorzystywać w drugą stronę: jeśli dostajesz zaproszenie
do grona kontaktów bez słowa komentarza, napisz wiadomość zwrotną i zapytaj,
w czym możesz pomóc. Może po drugiej stronie czeka ciekawa propozycja biznesowa, klient, potencjalny partner lub inwestor?
Silna marka to cecha szczególna silnych osób, które nie boją się wspierać innych.
Jednym z narzędzi, które w tym celu możesz wykorzystać, są rekomendacje.
Udzielanie rekomendacji, po zakończeniu współpracy, wciąż nie jest oczywiste
na polskim rynku. Wspomóż ten proces i zostawiaj publiczne referencje na profilach
innych osób – zarówno współpracowników, jak i klientów.
Jeśli zależy Ci na zbudowaniu silnej marki eksperta, w swoje działania na LinkedIn,
musisz wpisać w rutynę sprzedażową. Social selling potraktuj poważnie – dokładnie rozpisz działania prowadzone na LinkedIn, czyli każdą osobę, z którą wchodzisz
w interakcję, traktuj jak potencjalnego klienta. To inwestycja nie tylko w działania
sprzedażowe w obecnej firmie, lecz przede wszystkim w relacje, z których korzyści
możesz czerpać latami.
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SEGMENTACJA KLIENTÓW
I SPRZEDAŻ W B2B
Agnieszka Węglarz
Niezależny doradca, strateg i praktyk
biznesowy w B2B oraz wykładowca z ponad 20 lat doświadczeniem
w pracy jako menedżer, zarówno
w korporacjach, jak i firmach MŚP. Jest
ekspertem od tematyki modelu biznesowego, segmentacji, oferty wartości,
strategii sprzedażowej i marketingowej oraz sprzedaży doradczej.

„SILNA MARKA NA LINKEDIN” W B2B
– PO CO NAM ONA?
Ci, którzy na co dzień sprzedają w B2B, wiedzą, że w procesie sprzedażowym
liczy się wizerunek – zarówno firmy, jak i ludzi, czyli specjalistów, którzy w imieniu
firmy kontaktują się z klientem.
Brak wizerunku często stanowi barierę sprzedażową, zgodnie z zasadą: „Nie znam
Twojej firmy, nie znam Ciebie, więc dlaczego mam zaufać Twojej ofercie, a do tego
zapłacić Ci za nią tyle, ile Twoim, bardziej znanym, konkurentom?”. Wyrazisty i pozytywny wizerunek otwiera handlowcom drzwi do klienta.
W dobie mediów tradycyjnych budowa wizerunku wymagała większych nakładów i dłuższego czasu. Media społecznościowe stwarzają firmom i ich pracowni-
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kom nowe możliwości – nowe narzędzia i nowe formy komunikacji, które pozwalają
szybciej zbudować wizerunek, ale też szybciej go zniszczyć.
Jak każde medium, również media społecznościowe – w tym biznesowe – mają
swoją specyfikę. Zasadniczo jednak, wszystkie one, podlegają pewnym ogólnym zasadom budowania marki i wizerunku, które warto poznać, zanim zaczniesz działać.
Najważniejsze zasady budowania marki i wizerunku
Czy wiesz, z kim i o czym chcesz rozmawiać?
Czyli segmentacja i właściwy dobór korzyści oraz treści. Zgodnie z odwieczną
zasadą marketingu i sprzedaży „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”. Innymi
słowami: różne grupy klientów mają różne potrzeby i inaczej reagują na oferty oraz
komunikaty.
Pierwszym krokiem w budowaniu strategii wizerunkowej jest określenie, do kogo
mówisz, kto jest Twoją grupą docelową i co o niej wiesz. To do grupy docelowej będziesz kierował kolejne komunikaty i działania na LinkedIn.
Następnie potrzebujesz określić, czym jest Twoja marka – jaką korzyść oferuje,
jakie są jej wyróżniki, dlaczego może złożyć taką obietnicę, jakie skojarzenia ma budzić. Dotyczy to zarówno marki firmowej, jak i marki osobistej eksperckiej.
Założenia budowy silnej marki na LinkedIn powinny być spójne z założeniami
strategii sprzedażowej i biznesowej firmy, czyli sięgać do segmentacji i profili klientów.
Dlatego zastanów się:
– do kogo mówisz (do jakich segmentów klientów);
– co wiesz o klientach (co jest dla nich istotne);
– na jakie treści i komunikaty z Twojej strony będą otwarci; o czym zechcą słuchać, czytać; na co będą reagować.
To baza, która pozwoli Ci określić, jakie treści chcesz przekazywać i z jakimi wartościami chcesz być kojarzony.
Zarówno marka firmowa, jak i marka eksperta, to marki działające na zasadach
B2B, a więc Twoje przekazy i treści powinny mieć charakter biznesowy. Nie bez powodu, raz na jakiś czas, na LinkedIn pojawia się przypomnienie, że nie jest to medium społecznościowe o charakterze towarzyskim.
Ile różnych twarzy prezentujesz?
Czyli spójność działań, spójność wizerunku – niezwykle ważne przy budowaniu
marki na LinkedIn. Jeśli na LinkedIn działają i firma, i jej pracownicy, wszystkie te
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aktywności składają się na wizerunek marki firmowej. Oznacza to, że nawet pracownicy firmy, którzy chcą budować marki osobiste, stają się reprezentantami marki firmowej. Korzyść przynoszą – konsekwentnie stosowana strategia i przekaz spójny
z innymi działaniami. Odbiorcy tych komunikatów mogą uznać, że pracują u nas
pozytywni, otwarci ludzie, z którymi chętnie nawiązaliby kontakt biznesowy.
Niestety – relatywnie często zdarza mi się oglądać fale biznesowego hejtu skierowanego do innych uczestników sieci. Zastanawiam się wtedy, czy potencjalny klient,
który czyta takie opinie i widzi, kim jest hejter, zechce w przyszłości współpracować
z nim i z jego firmą.
Jak często prowadzisz dialog z klientami?
Czyli regularność działań – coś, co dla wielu może stanowić wyzwanie. Moje doświadczenia oraz obserwacja influencerów na LinkedIn pokazują, że częstotliwość
ekspozycji buduje zasięg. Dlatego nie tylko musisz wiedzieć, do kogo się zwracasz
i o czym chcesz pisać czy mówić, lecz także jak często publikować.
Zwykle przygotowuję sobie kalendarz aktywności na co najmniej 2 miesiące do
przodu i wcześniej opracowuję materiały – chcę uniknąć zbyt długiego milczenia.
W końcu „co z oczu, to z serca” (tej zasady nie wyznaję w życiu, ale zgadzam się z nią,
jeśli chodzi o content marketing).
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EMPLOYER BRANDING
I EMPLOYEE ADVOCACY
Paulina Mazur
Wspiera pracodawców angażując
pracowników i liderów. Rozwiązuje wyzwania związane z przyciąganiem i rekrutacją pracowników różnych pokoleń. Promuje autentyczny
i odpowiedzialny employer branding.
Doradza, szkoli, inspiruje oraz moderuje prace zespołów. Specjalizuje się
w motywacji millenialsów oraz w wydarzeniach łączących pokolenia.

WIELKA MOC PRACOWNIKÓW NA LINKEDIN –
TO MARKI OSOBISTE PRACOWNIKÓW TWORZĄ
SILNĄ MARKĘ PRACODAWCY
Jak dziś szukamy pracy? Docieramy do firm i ogłoszeń, które nas interesują, a następnie wyszukujemy w internecie informacje na temat potencjalnego pracodawcy.
Google wysoko pozycjonuje treści pochodzące z social mediów, w tym profile osób
związanych z marką.
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Trafiasz więc na publikacje pracowników danej organizacji. Oglądasz ich profile
na LinkedIn, Facebooku, Instagramie i oceniasz, czy chcesz z nimi – i dla nich – pracować.
Taki scenariusz to scenariusz optymistyczny dla pracodawców, ponieważ zakłada, że szukasz pracy. Rzeczywistość dziś jest jednak inna: ponad 70% osób to kandydaci pasywni, którzy ani nie przeglądają ogłoszeń, ani nie szukają zmiany. Jak zatem
dotrzeć do tych, którzy nie szukają, i rozbudzić w nich chęć zmiany pracodawcy?
Jeśli jesteś pracodawcą, skorzystaj z social mediów (głownie z LinkedIn), a zmniejszysz wyzwania związane z przyciąganiem i pozyskiwaniem kandydatów.
Co trzecia osoba podaje, że ofert pracy spodziewa się właśnie w social mediach,
a aż połowa pytanych pracodawców podaje, że działania w mediach społecznościowych zwiększyły liczbę, ale również poprawiły jakość, nadsyłanych aplikacji**. Dodajmy jeszcze jedną okoliczność: w social mediach bywamy częściej niż na portalach z ogłoszeniami o pracę.*
W social media są też nasi pracownicy, mikroinfluencerzy w swoich społecznościach. A ponieważ ufamy znajomym, rodzinie, innym ludziom, (nie markom*) to
nasi pracownicy będą mieli największą moc przyciągania do organizacji. Ich opinie
o firmie, jak i całokształt aktywności, świadczy o nas jako o pracodawcy. Aktywności
i opinie naszych pracowników mogą rozbudzić w innych chęć do aplikowania (lub
nie).
W związku z tym warto zadbać o to, aby mieć powody do dumy z aktywności
pracowników w sieci, a prowadząc działania budujące markę pracodawcy (employer branding), korzystać ze wsparcia pracowników. Tak rodzi się employee advocacy,
czyli idea adwokatów – ambasadorów pracodawców.
Employee advocacy bazuje na zaufaniu – relacji, w której pracodawcy rozbudzają w pracownikach chęć aktywnego promowania marki pracodawcy. Po wybraniu
adwokatów marki, przygotuj ich do aktywności w social mediach, a w szczególności
na LinkedIn.
Jak przygotować pracowników do aktywności na LinkedIn?
W wypadku kluczowych stanowisk oraz ambasadorów marki (lub wszystkich
pracowników, jeśli masz taką możliwość) nie zapominaj o wykonaniu profesjonalnych zdjęć. Warto zadbać również o spójną grafikę w tle na profilach pracowników.
Kolejne kroki, to między innymi wsparcie w przygotowaniu opisu (szczególnie jeśli
są to profile osób zaangażowanych w rekrutację lub kontakty z klientami) oraz szko-
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lenie z aktywności na LinkedIn (naucz pracowników korzystać z platformy i pokaż,
co zwiększa zasięgi, jak i kiedy publikować, jak nawiązywać kontakty etc.).
O czym pamiętać, kiedy angażujesz pracowników w działania na rzecz marki pracodawcy na LinkedIn?
Przede wszystkim:
• zapewnij pracownikom inspirację do pisania lub zaproponuj posty do udostępniania (gdy prowadzisz LinkedIn page organizacji, informuj pracowników,
kiedy pojawiają się nowe materiały, które można udostępnić lub skomentować);
• przygotuj przewodnik oraz zbiór wskazówek, jak poruszać się w mediach społecznościowych, na co uważać, jakie są dobre zwyczaje na LinkedIn, jakie treści publikować, a jakie pozostawić na przykład na Facebook;
• prowokuj liderów organizacji do aktywnej obecności (przykład idzie z góry);
• nagradzaj najbardziej aktywnych i skutecznych w działaniach;
• zaproś pracowników do tworzenia treści na profil firmowy;
• naucz pracowników korzystać z materiałów i wiedzy dostępnej na LinkedIn,
aby odczuli korzyści z obecności w social mediach (SlideShare, webinary, grupy tematyczne).
Level master – pracodawcy autentyczni
Chcesz być pracodawcą, który za pośrednictwem LinkedIn docenia i motywuje
pracowników, buduje zaangażowanie klientów i przyciąga nowych pracowników?
To da się zrobić, ale trzeba zaangażować się w komunikację i zbudować z pracownikami prawdziwe, autentyczne relacje.
Taki wyższy poziom na LinkedIn to wideo z pracownikami, w którym doceniasz
ich za zainteresowania i za to, że są. To vlog, w którym prezes z dumą przedstawia
swoich pracowników. To pracodawca, który w swoich kanałach udostępnia publikacje i opisuje sukcesy swoich pracowników (w marketingu można to porównać do
user generated content, czyli treści, kontent, które tworzą użytkownicy, w tym wypadku pracownicy). Przykład na level master w employer brandingu to chwalenie
pracowników, których już nie ma.
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Kiedyś wrzuciłam na LinkedIn post z podziękowaniem dla byłego pracodawcy –
za to, że umieścił mnie w newsletterze i wystawił mi referencje. Odzew na LinkedIn
był zaskakujący. Pozytywne komentarze i gratulacje dla byłego szefa były liczne, a zasięgi – bardzo wysokie. Tej pozytywnej reakcji nie byłoby, gdyby nie były pracownik
(ja) zadowolony ze sposobu, w jaki rozstał się z firmą, i z relacji, którą pracodawca
podtrzymał. To jest autentyczne. Działalność i komunikacja pracodawcy na LinkedIn
muszą wynikać z prawdy; z tego, co naprawdę się dzieje, i z relacji z pracownikami.
Employer branding staje się wtedy wiarygodny i skuteczny, gdy jest autentyczny.
* Barometr Rynku Pracy X – Work Service
** Fortune 500 Employee Branding Report, Wilson HCG, 2019
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PRACODAWCY
I POZYCJONOWANIA
MARKI OSOBISTEJ
Mariusz Łodyga
Strateg, konsultant, trener specjalizuje
się w strategicznym marketingu – personal & business branding. Założyciel
i właściciel marki Premium Consulting.
Pracuje dla firm takich jak: Allegro,
Santander Bank, BGŻ BNP Paribas, Ministerstwo Rozwoju, Miasto Kalisz oraz
setek firm z sektora MŚP.

„SILNA MARKA NA LINKEDIN” OKIEM
PRACODAWCY
Dla specjalistów i ekspertów tworzenie silnej marki na LinkedIn to dziś konieczność. Jeśli szukasz pracy, chcesz awansować lub zmienić pracodawcę – popracuj nad
pozycjonowaniem specjalisty/eksperta. Właściwe pozycjonowanie owocuje silną
marką osobistą, która na rynku pracy jest rozchwytywana.
Jako właściciel firmy konsultingowej regularnie szukam współpracowników do
naszego teamu. Popyt na nasze usługi jest duży, dlatego rekrutacje prowadzimy
w cyklu ciągłym.
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Silna Marka – od czego zacząć?
Aby przyciągnąć dobrego pracodawcę i dobrą pracę, musisz pomyśleć o swoim
pozycjonowaniu, jako specjalisty lub eksperta. Przyjęcie jasno określonego pozycjonowania ma kluczowy wpływ na to, dla kogo będziesz pracować. Im masz większe
ambicje, tym poważniej podejdź do tematu.
Czym zatem jest to pozycjonowanie w personal brandingu?
Według Ala Riesa i Jacka Trout, twórców pojęcia, pozycjonowanie odbywa się
„w umyśle klienta i jest specyficznym polem bitwy dla produktów, marek czy firm”.
W tym również marek osobistych. Gdybyśmy zatem chcieli uwspółcześnić pojęcie
pozycjonowania, i zastosować je w odniesieniu do personal brandingu, definicja
pozycjonowania brzmiałaby: pozycjonowanie w personal brandingu, to sztuka definiowania odpowiedzi na pytania: „Kim jestem jako specjalista na rynku pracy?”, „Kto
jest moim potencjalnym pracodawcą?”. Właściwie przyjęte i realizowane pozycjonowanie powinno dążyć do zbudowania wizerunku specjalisty, który w określonej
kategorii (specjalizacji) jest w stanie realizować zadania na określonym, wysokim poziomie. Dobrze wypracowane pozycjonowanie sprawia, że marka osobista specjalisty jest na rynku pracy unikatowa.
Wizerunek tworzony przez odpowiednie pozycjonowanie jest wielopoziomowym zadaniem. Im bardziej specjalistyczne i eksperckie pozycjonowanie, tym wyższy poziom kwalifikacji oraz potwierdzeń będzie nam potrzebny. Im lepiej zrealizowane pozycjonowanie, tym większa wartość postrzegana.
Dlaczego warto poświęcić czas i zasoby na budowanie marki osobistej i jej
postrzegania?
Na tak postawione pytanie mogę odpowiedzieć tylko tak: ponieważ to się bardzo
opłaca. Opłacalność marki osobistej może być rozumiana jako tworzenie wizerunku
osoby, której można ufać i której, dzięki temu, powierzamy rzetelne wykonanie zlecenia.
Na zaufanie ogromny wpływ mają publikacje w social mediach i magazynach
branżowych, wydane książki, audycje (YouTube, podcasty etc.).
Opłacalność marki osobistej można również definiować jako redukcję ryzyka decyzyjnego w procesie związanym z rekrutacją. Tak rozumiana marka osobista będzie
niezwykle pomocna w procesie spinania angażu – gdy z procesu rekrutacyjnego
wykluczymy ryzyko decyzyjne, zbliżymy się do jego finalizacji.
Jeśli myślisz o zdobyciu nowej pracy, zastanów się, czy dla potencjalnego pracodawcy Twoja marka może być gwarantem bezpieczeństwa (potwierdzone kwalifikacje, uzyskane certyfikaty, portfolio zrealizowanych projektów etc.).
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Opłacalność marki osobistej może być również interpretowana jako silna dźwignia do tworzenia wartości samego specjalisty, który szuka pracy. Im silniejsza marka osobista, tym większa zdolność do generowania właściwej percepcji w umysłach
grupy docelowej (pracodawcy lub współpracowników, którzy szukają specjalistów
do projektów kolektywnych). Im wyższa wartość postrzegana, tym większy zysk.
W ramach badania przeprowadzonego przez naszą firmę zapytaliśmy: „W jakim
stopniu posiadanie marki osobistej przekłada się na postrzeganą przez Ciebie wartość usług?”.
67,2% biorących udział w badaniu odpowiedziało: „Zwiększa wartość – marce
osobistej można zapłacić więcej niż osobie bez marki”.
Zatem jeśli myślisz o dobrym, wysokim wynagrodzeniu, bądź dobrze przygotowany, jako marka, do prezentowania RTB (reason to believe). Wysoka wartość postrzegana nie bierze się z pobożnych życzeń, lecz wynika z twardych dowodów (na
przykład konkretnych wzrostów wygenerowanych przez Ciebie lub zespół, którym
zarządzasz).
LinkedIn to portal społecznościowy, który skupia kilka milionów specjalistów.
W tak dużym zbiorze łatwo zginąć w tłumie, dlatego pomyśl o własnej marce jak
o dźwigni do osiągania swoich celów i lepszych wyników.
Podejdź strategicznie do personal brandingu i zacznij od opracowania pozycjonowania, aby – wyposażony w odpowiednie narzędzia – realizować założone cele.
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PEŁNA WERSJA

CHCESZ ROZWIJAĆ SWOJĄ
SILNĄ MARKĘ NA LINKEDIN?
Pełna wersja ebooka dostępna na różnego rodzaju
czytniki w 3 formatach: pdf, mobi, epub do kupienia

TUTAJ
www.chimkowska.com
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