


Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "262 strategie

marketingowe"

Darmowa publikacja dostarczona przez

ebooki24.org

Copyright by Złote Myśli & Tomasz Bury, rok 2015

Autor: Tomasz Bury

Tytuł: 262 strategie marketingowe

Data: 08.07.2015

Złote Myśli Sp. z o.o.

ul. Toszecka 102

44-117 Gliwice

www.zlotemysli.pl

email: kontakt@zlotemysli.pl

Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości

publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie

z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.

Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce

informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za

ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub

autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej

odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych

w książce.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.zlotemysli.pl/new,niktor,darmowy-fragment/prod/12948/262-strategie-marketingowe-tomasz-bury.html
http://www.zlotemysli.pl/new,niktor,darmowy-fragment/prod/12948/262-strategie-marketingowe-tomasz-bury.html
http://www.ebooki24.org
http://www.zlotemysli.pl/new,niktor,darmowy-fragment?utm_source=zlotemysli&utm_medium=pdf&utm_campaign=darmowy-fragment&utm_content=12948
mailto:kontakt@zlotemysli.pl
http://www.tcpdf.org


3

O autorze

Tomasz Bury jest pasjonatem strategii 
marketingowych, które można zreali-
zować własnym wysiłkiem. Ze świet-
nym efektem rozwijał w ten sposób 
swoje inicjatywy oraz koordynował 
projekty związane z marketingiem 
i sprzedażą. 

Dla firmy Nomax Trading, międzynarodowego lidera w pro-
dukcji siatek wędliniarskich, prowadził działania promocyjne 
skierowane do największych producentów wyrobów mię-
snych. Inspiracje do pracy czerpie, śledząc media branżowe 
oraz uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach o tematyce 
marketingu i strategii biznesowych. Od kliku lat współpra-
cuje również z dużym portalem finansowo-biznesowym 
Bankier.pl.

Jego mottem przewodnim jest:
Always do what you are afraid to do.
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Swoją wyobraźnią i energią dzieli się, organizując imprezy 
oraz wyprawy w ramach projektu zew-natury.pl.

W niniejszej książce dzieli się z czytelnikami swoimi 262 po-
mysłami na reklamę, budowanie dobrych relacji z klientem 
oraz zwiększenie sprzedaży, które mogą oni zrealizować sa-
modzielnie i bardzo niskim kosztem!

Czytelnik dzięki lekturze nauczy się projektować kreatywne 
strategie marketingowe oraz szczegółowo pozna niestandardo-
we pomysły, dzięki którym zaskoczy rynek i zawsze będziesz 
o krok przed konkurencją.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji nie będzie potrzebo-
wać dużych pieniędzy, aby skutecznie reklamować i rozwijać 
biznes.

Kontakt: tomasz.bury@skuteczny-marketing.eu.

http://zew-natury.pl
mailto:tomasz.bury@skuteczny-marketing.eu


5

Pierwszy element1. 

Aby zacząć jakiekolwiek działania marketingowe, musisz mieć 
solidną wiedzę na temat tego, kim jesteś, jaka jest twoja firma 
i dlaczego istnieje.

Rozpisz na kartce wszystkie cechy, które określają ciebie 
i twoją firmę. Stwórz wizję firmy i roli, jaką będzie pełniła na 
rynku. Zastanów się, dlaczego jesteś lepszy od konkurencji 
i dlaczego klient będzie zadowolony, jeżeli skorzysta z twoich 
usług.

Wiedza ta pomoże ci rozpocząć działania marketingowe. 
Będzie to wskazówka do określenia, jakie działania podjąć 
i jak stworzyć kampanię promocyjną.

Dni otwarte2. 

Zorganizuj „dzień otwarty”, podczas którego klienci będą mo-
gli poznać twoją firmę i skorzystać z twoich usług za darmo. 

262 strategie 
marketingowe
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Podczas dnia otwartego możesz zorganizować pokazy usług/
produktów oraz prelekcje i pogadanki. To działania, które an-
gażują klienta i zachęcają ludzi do testowania usług oraz pro-
duktów. Wszystko po to, aby zapoznać potencjalnych klientów 
z twoją firmą i zachęcić ich do skorzystania z oferty.

Rozmawiaj ze swoimi gośćmi i zbieraj dane kontaktowe 
(w szczególności adresy mail). Zadbaj o promocję wydarze-
nia w okolicy. Możesz zapewnić odwiedzającym kawę i słod-
kości.

Dzień otwarty jest znakomitą okazją do bezpośredniego 
kontaktu z klientem, zaprezentowania oferty, a także zachęce-
nia do kontaktu w przyszłości.

Współpraca z miastem3. 

Znajdź powiązanie między twoimi usługami a potrzeba-
mi miasta. Zaoferuj pomoc w zamian za udostępnienie po-
wierzchni reklamowej.

Przykład. Firma, która zajmuje się montażem dachówek, 
zaoferowała miastu wyremontowanie dachów przystanków 
autobusowych (przystanki w tamtych okolicach mają formę 
domków ze spadzistymi dachami). W efekcie każdy przysta-
nek w mieście ma dach pokryty dachówkami. Na każdym 
z nich wisi duża reklama wykonawcy.

Przedsiębiorca jest widoczny w całym mieście, pokazuje 
jakość swoich usług, a jednocześnie jest odbierany pozytyw-
nie, ponieważ zrobił coś, co służy mieszkańcom miasta.
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Rekomendacje klientów4. 

Pozytywne rekomendacje od osób, które przetestowały twój 
produkt zwiększają szanse na sprzedaż.

Stwórz listę osób, które możesz poprosić o pomoc. Skon-
taktuj się z nimi, porozmawiaj i przedstaw swoją propozycję.

Dostarcz im za darmo produkty lub umów się na prze-
testowanie usług. To, co oferujesz, musi dostarczać dużo sa-
tysfakcji i korzyści. Poproś o rekomendacje oraz o zgodę na 
wykorzystanie ich w celach reklamowych.

Jeszcze lepszy efekt osiągniesz, jeżeli znasz kogoś, kto cie-
szy się autorytetem (mówca, lekarz, strażak, profesor, sporto-
wiec). Jeżeli nie, to kombinuj i znajdź sposób, aby ktoś zna-
ny przetestował twoje produkty. Pamiątkowe zdjęcie, krótka 
opinia i autograf powinny zostać umieszczone w widocznym 
miejscu w twoim biurze, na stronie internetowej i w mediach 
społecznościowych.

Udział w konkursach na stronę www5. 

Wartość serwisu internetowego można zwiększać poprzez 
udział w konkursach bądź rankingach. Zaletami udziału 
w konkursach są zwiększenie oglądalności serwisu oraz jego 
popularyzacja.

Najpopularniejszym konkursem w Polsce jest Webstar 
Festiwal, w którym przyznawane są nagrody dla najlepszych 
stron internetowych w kilkudziesięciu kategoriach tematycz-
nych.
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W konkursie skrupulatnie oceniane są atrakcyjność i uni-
kalność treści, narzędzia i funkcjonalność, grafika, wizerunek, 
rozpoznawalność marki, struktura informacji, nawigacja oraz 
innowacyjność.

Drugi konkurs godzien uwagi to „Złote Strony” tygodnika 
„Wprost” odbywający się cyklicznie od 2004 roku. Konkurs 
podzielony jest na kilka etapów, w których przez internautów 
i jury wybierane są Strony Tygodnia, Strony Miesiąca (każ-
dego miesiąca wybierana jest jedna strona) oraz Strona Roku 
(również jedna).

Weź również pod uwagę inne konkursy, które potrafią wy-
generować sporo dodatkowego ruchu na twojej stronie www, 
takie jak: Blog Roku i konkurs na forum Forumweb.pl.  

Analizuj treści internetowe,  6. 
które dotyczą twojej firmy

Stały monitoring sieci jest niezbędny w skutecznym budowa-
niu przewagi rynkowej. To działanie polegające na odnajdo-
waniu treści dotyczących firmy i pozwalające na badanie opi-
nii konsumentów oraz na jej kształtowanie.

Istnieją dwa skuteczne i bezpłatne sposoby pozwalające 
sprawdzić, czy w sieci pojawiają się informacje o twojej firmie 
– pozytywne lub negatywne. Im szybciej taka informacja do-
trze do ciebie, tym więcej czasu masz na odpowiednią reakcję 
i naprawienie ewentualnego problemu.

Pierwsze narzędzie to Google Alerts. Jego działanie jest 
proste: za każdym razem, kiedy wyszukiwarka zaindeksuje 
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stronę, na której znajduje się nazwa twojej firmy, dostaniesz 
mail z odnośnikiem do tej strony. Możesz określić słowa, któ-
re chcesz monitorować. Najważniejsze słowa to: nazwa firmy 
oraz twoje imię i nazwisko. Jeżeli masz pracowników odpo-
wiedzialnych za kontakt z klientami, mediami i kontrahenta-
mi, to również ich imiona i nazwiska.

Drugie narzędzie, które warto wykorzystywać (wystar-
czy raz na tydzień/dwa tygodnie), to wyszukiwarka Google. 
Wpisz w cudzysłowie i wyszukaj: „nazwa firmy”, następnie 
„imię nazwisko”. Sprawdź, co wyświetla się na pierwszych 
trzydziestu pozycjach.

Warto dbać o wizerunek w sieci. Jeżeli twój potencjalny 
klient, poszukując twojej firmy lub ciebie, znajdzie negatywne 
wpisy, z pewnością zrezygnuje z kontaktu i poszuka innego 
kontrahenta.

Allegro7. 

Rozpocznij sprzedaż na Allegro oraz na innych portalach aukcyj-
nych (np. Swistak.pl). Ze względu na koszty wystawienia pro-
duktów i prowizje od sprzedaży wystaw tylko kilka najbardziej 
popularnych produktów, na których masz największą marżę.

To strategia, dzięki której dotrzesz do klientów, którzy ro-
bią zakupy głównie na aukcjach internetowych. Wszystkich 
klientów, którzy kupią twój produkt za pośrednictwem plat-
formy aukcyjnej, informuj o swoim sklepie internetowym. 
Twoim zadaniem jest przekonanie ich do dokonywania kolej-
nych zakupów bezpośrednio u ciebie – zaproponuj rabat na 
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zakupy, zaproś do odwiedzenia Facebooka, poinformuj o dar-
mowym kursie mail.

Szkolenia dla blogerów8. 

Ciągle zdobywaj nową wiedzę i umiejętności. Bądź eksper-
tem w swojej branży. Przekazuj wiedzę innym osobom – zor-
ganizuj szkolenie dla blogerów – jest duża szansa, że napiszą 
o wydarzeniu na swoich blogach.

Wymyśl temat szkolenia i zaproś do bezpłatnego udziału 
kilkanaście osób, prowadzących portale i blogi tematycznie 
powiązane z twoją branżą. Ucz się, dziel się doświadczeniem 
i zyskuj rozgłos.

Stała współpraca z organizacją charytatywną9. 

Daj klientowi dodatkowy bodziec skłaniający go do zakupu 
właśnie u ciebie. Z badań, które przeprowadziłem na pró-
bie 1657 par młodych, wynika, że działalność charytatywna 
i sponsoring pozytywnie wpływają na promocję biznesu. 
46,26 % ankietowanych zadeklarowało, że byliby bardziej za-
interesowani obiektem weselnym, który prowadzi taką dzia-
łalność.

Jestem przekonany, że przełożenie na innego typu usługi 
i produkty byłoby dużo większe. Należy zauważyć, że koszty 
wynajmu sali oraz menu mają największy udział w budżecie 
weselnym. Oznacza to, że firmy, które sprzedają towar i usługi 
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znacznie tańsze, dzięki prowadzeniu działalności charytatyw-
nej zyskają jeszcze więcej.

Wybierz organizację charytatywną, którą chcesz wspierać, 
i nawiąż kontakt. Rozpocznij stałą współpracę i poinformuj 
o tym klientów poprzez stronę www, newsletter, portale spo-
łecznościowe oraz materiały reklamowe. Ustal, że np. 1% war-
tości każdego zakupu jest przeznaczany na cele organizacji.

Społeczna odpowiedzialność biznesu10. 

Głównym celem wykorzystywania społecznej odpowiedzial-
ności biznesu w działaniach marketingowych jest wzrost świa-
domości marki, a także możliwość budowania pozytywnego 
wizerunku firmy.

Ważną zaletą tej formy komunikowania o istnieniu przed-
siębiorstwa jest jego mało inwazyjny charakter, co idealnie 
współgra ze współczesnym podejściem do agresywnej i na-
tarczywej reklamy. Przedsiębiorca w długim okresie zysku-
je przyjazny wizerunek oraz prestiż, a także systematyczny 
wzrost obrotów. Badania wykazują na dużą efektywność tego 
typu działań oraz znaczny wpływ na zwiększenie lojalności 
klientów.

Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być trakto-
wana jako nieodłączny składnik działalności przedsiębiorstwa.

Przykład akcji charytatywnej. Projekt będzie polegał na 
sprzedaży przedmiotów/usług przekazanych za darmo przez 
firmy, które zachęcisz do współpracy. Pozyskane produkty 
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sprzedawaj poprzez Allegro na specjalnych aukcjach chary-
tatywnych organizowanych dla WOŚP. Całkowity dochód ze 
sprzedaży zostanie przekazany na wsparcie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Informacja o wydarzeniu powinna ukazać się na stronach 
internetowych firm biorących udział akcji oraz w mediach 
społecznościowych. Przekonaj media do publikacji informa-
cji prasowej.

Zainteresuj się również akcją Szlachetna Paczka, która jest 
organizowana raz w roku.

Zleć stworzenie strony www11. 

Na nowoczesnym, konkurencyjnym rynku oraz w obliczu 
faktu, że większość Polaków ma dostęp do Internetu, brak po-
siadania firmowej strony internetowej oznacza dla przedsię-
biorstwa niebyt. Stworzenie odpowiedniej witryny jest istot-
nym elementem tworzenia wizerunku firmy, budowania lub 
ugruntowania tożsamości oraz zwiększania zyskowności.

Posiadanie strony www umożliwia:
zdobycie nowych kontrahentów; •
zwiększenie prestiżu i postrzegania firmy jako nowoczesnej; •
zagwarantowanie klientom profesjonalnej obsługi oraz  •
dostępu do informacji;
zawieranie transakcji online; •
promowanie produktów, a także marki; •
tworzenie wizerunku. •
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Funkcjonalność, wygląd i treść serwisu wpływają na wi-
zerunek firmy. Im więcej zainteresowania przedsiębiorca 
przykłada do strony internetowej, tym większym zaufa-
niem obdarzają go potencjalni klienci. Konsumenci oce-
niają firmę na podstawie jej strony internetowej. Profe-
sjonalna strona internetowa oznacza, że jej właściciel jest 
profesjonalistą.

Cechy dobrej witryny:
Łatwy do zapamiętania i wymówienia adres. •
Intuicyjna nawigacja. •
Spójny i atrakcyjny wygląd graficzny. •
Częste aktualizacje. •
Wyróżnianie się na tle witryn konkurencyjnych. •
Dawanie wartości dodanej. •
Interaktywna i spersonalizowana. •
Szybkie działanie. •

Kolejka12. 

To propozycja dla poszukiwaczy strategii zupełnie niestan-
dardowych. Udaj się do miejsca, w którym masz pewność, że 
każdy klient kupi coś podobnego, np. do piekarni. Ustaw się 
w kolejce i zapłać za ludzi, którzy stoją za tobą. Umów się ze 
sprzedawcą, że każdej osobie w kolejce zostanie przekazana 
twoja wizytówka oraz informacja, że za nią zapłaciłeś. Sprze-
dawcy również ufunduj jakiś upominek (rabat na zakupy) 
w zamian za pomoc.
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Możesz zmodyfikować tę metodę i dogadać się (np. za-
proponuj sprzedawcy zapłatę za 100 pierwszych bułek sprze-
danych danego dnia).

Zrób show przed siedzibą twojej firmy13. 

Ludzie lubią dobrą i niestandardową zabawę. Media lubią, gdy 
dzieje się coś dziwacznego. Mogą wtedy pisać i mówić. Jak to 
połączyć i przy okazji jeszcze zyskać rozgłos?

Zorganizuj show. Zbierz młodych ludzi i daj im okazję do za-
bawy. Zrób pikietę, protest. Przygotuj transparenty z tekstami typu: 
„Ta firma przesadza”, „Nie mogę dłużej wytrzymać”, „Chcę uściskać 
właściciela”, „Szok! Oni zawsze wciskają we mnie czekoladę”.

Flash mob to określenie tłumu ludzi, którzy niespodziewa-
nie zbierają się we wcześniej ustalonym miejscu publicznym 
w celu przeprowadzenia krótkotrwałej akcji, zwykle zaskaku-
jącej przypadkowych przechodniów. Wpisz w Google „flash 
mob” i poszukaj inspiracji.

Oferty pracy14. 

To prosta taktyka, rzadko wykorzystywana, a nad wyraz sku-
teczna. Przeglądaj portale z ofertami pracy. Kiedy znajdziesz 
ofertę przynajmniej w części odpowiadającą usługom, jakie 
świadczysz, odpowiedz i zaproponuj swoje usługi.

Jeżeli prowadzisz agencję reklamową, przeglądaj ofer-
ty pracy dla marketingowców, specjalistów z zakresu PR itp. 
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Skontaktuj się z firmami, które wystawiły oferty pracy, i za-
proponuj swoje usługi. Przekonaj klientów, że zlecenie usługi 
innej firmie będzie tańsze i efektywniejsze niż zatrudnienie 
pracownika.

Działaj w bibliotekach15. 

Odwiedź bibliotekę i do książek leżących na półkach powkła-
daj po jednej ulotce z kodem rabatowym. Osoba, która wypo-
życzy książkę i znajdzie ulotkę, pomyśli, że ktoś użył jej jako 
zakładki i o niej zapomniał.

Wkładaj ulotki głęboko, tak aby nie powypadały podczas 
przenoszenia.

Google Analytics16. 

Systemy zarządzania treścią oraz techniki informatyczne 
umożliwiają zbieranie informacji o odwiedzających stronę 
www, ich interpretację oraz dostosowanie serwisu do potrzeb 
klientów.

Najbardziej rozbudowanym, bezpłatnym i najczęściej 
wykorzystywanym narzędziem analizy witryny jest Google 
Analytics. Łatwe w użyciu funkcje umożliwiają przeglądanie 
i analizowanie danych na temat ruchu w witrynie.

Najistotniejsze parametry ruchu na stronie internetowej, 
które warto poddawać analizie:
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czas wizyty na stronie; •
liczba odsłon, czyli liczba odwiedzonych przez internautę  •
podstron;
kolejność podstron, jakie odwiedza internauta; •
źródła odwiedzin; •
słowa kluczowe, dzięki którym serwis jest odnajdywany  •
w wyszukiwarce;
podstrona, z której klienci rozpoczynają przeglądanie wi- •
tryny;
podstrona, na której klienci kończą przeglądanie witryny; •
najrzadziej i najczęściej przeglądane podstrony; •
rodzaj przeglądarki internetowej, jakiej używają odwie- •
dzający;
geolokalizacja użytkowników; •
witryny linkujące, z których jest najwięcej wejść; •
dzień tygodnia, w którym jest najwięcej odwiedzin. •

Odsyłaj do konkurencji17. 

Wiele razy spotkasz się z sytuacją, w której nie dasz rady spro-
stać oczekiwaniom klienta lub nie będziesz posiadać usług/
produktów, których klient potrzebuje. W takich przypadkach 
zawsze pomagaj klientowi.

Wyjaśnij, dlaczego nie możesz zrealizować jego zlecenia, 
poinformuj go, czym się zajmujesz i znajdź dla niego sklep 
lub usługodawcę, u którego może kupić to, czego potrzebuje. 
Najlepiej przedstaw kilka propozycji. Zapewnij, że to najlep-
sze rozwiązania, które udało ci się znaleźć.
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Upewnij się, że usługodawca, którego polecasz, jest rzetel-
ny i faktycznie ma dany produkt w ofercie.

Klient będzie wdzięczny za pomoc, którą od ciebie otrzy-
mał, i na pewno wróci do ciebie, kiedy będzie potrzebował 
twojej usługi. Takie podejście maksymalnie zwiększa jego sa-
tysfakcję i zaufanie. O całej sytuacji na pewno dowiedzą się 
jego znajomi.

Wejdź w interakcję18. 

Twórz pozytywne relacje z każdą osobą, z którą będziesz miał 
okazję porozmawiać. Za każdym razem staraj się wywrzeć do-
bre wrażenie i wzbudzić sympatię. Zawsze miej przy sobie wi-
zytówki dla swoich rozmówców i zawsze proś o zostawienie 
kontaktu do siebie. Zebrane kontakty wykorzystuj w celach 
reklamowych – nawiązując do wcześniejszej rozmowy, wyślij 
informację o swoich usługach i produktach.

Firmowe koszulki19. 

Zleć przygotowanie odjazdowego projektu koszulek. Wykorzy-
staj chwytliwy tekst, rzucającą się w oczy grafikę i adres www.

Rozważ rozdawanie koszulek w konkursach oraz najlep-
szym klientom, a także ich sprzedaż. Strategia zadziała, jeżeli 
stworzysz produkt, który sam chciałbyś nosić i którym chciał-
byś się pochwalić znajomym. Koszulka powinna być ważną 
częścią twojej garderoby.



Dlaczego warto mieć pełną wersję?

Pełną wersję książki zamówisz na stronie

wydawnictwa Złote Myśli

http://262-strategie.zlotemysli.pl

Dodaj do koszyka
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