
#SprzedawanieToPomaganie

Największa społeczność ludzi sprzedaży w Polsce



1. Rozwijać kompetencje handlowe

2. Uczyć się sprzedaży od najlepszych ekspertów

3. Inspirować się pomysłami na rozwój sprzedaży

4. Poznawać nowych, ciekawych ludzi

5. Podnosić swoją wartość na rynku pracy

Spotykamy się, aby..
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Marcin Grela

Twórca społeczności Sales Angels

Headhunter pracowników działu sprzedaży

Certyfikowany trener Reiss Motivation Profile – narzędzia 
diagnostycznego, które pokazuje co i w jakim stopniu motywuje ludzi





Kwiecień 2019

Digitalowa 
rewolucja

w sprzedaży!

Łukasz Maroszczyk



Marka osobista

13 lat w transformacji
cyfrowowej 8 lat w social media. 

5 lat w social selling
2 lata świadomego

budowania własnego
wizerunku
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Perry van Beek (Netherlands) założyciel Social.ONE jednej z 

pierwszych agencji social selling na świecie działający od 10 lat

w obszarsze marketing na LinkedIn, w obszarze generowaniu

leadów www.linkedin.com/in/perryvanbeek

SPRZEDAŻ SIĘ ZMIENIA!



Zgodnie z „Institute for the future” 
85% zawodów, które będą istniały w 
2030 roku nie zostało jeszcze 
wynalezionych:

TECHNOLOGIA ZMIENIA ZACHOWANIE KLIENTA!



POSTĘP JEST NIEUNIKNIONY!





INTEGRACJA FUNKCJI SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Źródło : Łukasz Maroszczyk, Signify & Jochem Verberg, Tricycle Europe



SOCIAL SELLINGOWE PARETO
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Żródło: materiały własne Łukasz Maroszczyk



KONTEKST

ACCOUNT BASED 
MARKETING:

PLANOWANIE

KONTAKT



• Dopasuj kontekst do Twojego odbiorcy (Account Based Marketing).

• Bądź spójny – kontekst to też Twoja marka osobista.

• Ludzie potrzebują kontekstu, aby zrozumieć nowe koncepcje. 

• Prezentuj swoją usługę lub produkt przez kontekst narracji opartej o 
własne doświadczenia zawodowe istotne dla Twojego KLIENTA.

Żródło: OREN KLAFF’S SALESMASTERY 

KONTEKST

ACCOUNT BASED 
MARKETING

KONTAKT



Jak pomogliśmy Jankowi dotrzeć do klienta z segment VIP

PRZEBUDOWA 
PROFILU WYNIK

Zasięg w TG :3800

1 osoba z listy ABM VIP 
zaangażowała się pod 
treścią = door opener

Case Study – segment hospitality: KONTAKT

ARTYKUŁ LINKEDIN 
+

PROMOCJA PŁATNA

ARTYKUŁ BLOG 
+ 

PROMOCJA PŁATNA

ACCOUNT BASED 
MARKETING



Ćwiczenie
na
KONTAKT 

Elevator pitch.
• Opowiedz w 60 sekund osobie obok

czym się zajmujesz.

• Teraz poproś o to samo osobę obok

• Zastanówcie się wspólnie, czy macie
elementy wspólne, które mogłyby być
podstawą do wspólnego biznesu



Podsumowanie: 
KONTAKT

• W historii musi być osoba – uczymy 
opowiadać w ten sposób na 
szkoleniach.

• Historia powinna być dopasowana do 
odbiorcy.

• Poznaj swojego klienta zanim zaczniesz 
opowiadać mu swoją historię.



Narracja = tworzenie treści

NARRACJA

narracja… CONTENT 
MARKETING:

TREŚCI

ZACIEKAWIENIE



• Dziel się wartościową wiedzą i doświadczeniem. 
Pomoże Ci to w przekazaniu klientowi wartości jaką 
niesie Twój produkt lub usługa

• Oprzyj narrację o storytelling np: kolejne poziomy 
ścieżki decyzyjnej klienta poprzez odwołanie się do 
codziennych sytuacji klientów z Twoich doświadczeń

• Budowa marki osobistej to proces oparty właśnie o 
narrację

NARRACJA

Zaangażowanie
Edukacja, 
Inspiracja

Przekonanie Generowanie
leadów

TREŚCI

INFORM ENTERTAIN EDUCATE SELL

ZACIEKAWIENIE



Zaangażowanie
Edukacja, 
Inspiracja

Przekonanie Generowanie
leadów

INFORM ENTERTAIN EDUCATE SELL

Moment kiedy klient
spotyka sprzedawcę

Zero Moment of Truth – 75% procesu
zakupowego

ZACIEKAWIENIE



Jak jakościowy content wpływa na budowanie szans sprzedażowych

ARTYKUŁ
+ 

PROMOCJA PŁATNA

ARTYKUŁ BLOG 
+ 

PROMOCJA PŁATNA
WYNIK

Zasięg w TG: 2000

1 zapytanie projektowe z 
segment Fashion za 

sprawą artykułu

Case Study: Segment fashion – ZACIEKAWIENIE

PRZEBUDOWA 
PROFILU

Pomysł na nową 
kampanie FASHION

https://www.linkedin.com/pulse/rola-%C5%9Bwiat%C5%82a-w-o%C5%9Bwietleniu-sklep%C3%B3w-z-odzie%C5%BC%C4%85-ewa-s%C5%82uszkiewicz/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6387626860318068736/


Ćwiczenie
na
ZACIEKAWIENIE 

Elevator pitch:

• Opowiedz osobie obok historię case’u
pokazującego Twoje wybrane 
doświadczenie projektowe. 

• Postaraj się opisać problem i wyjaśnić 
wyzwania podczas pracy z klientem.

• Opisz rozwiązanie problemu.

• Czas 2 minuty.



Podsumowanie:  
ZACIEKAWIENIE

• Jak nie ma problemu ludzie nie 
słuchają.

• Jak nie ma rozwiązania ludzie też nie 
słuchają.

• „Porażka”, wdrożenie u klienta, wizja 
przyszłości.

• Opowiedz historię case’u pokazującego 
Twoje doświadczenia projektowe –
kortyzol, oksytocyna



WYRÓŻNIJ SIĘ

PERSONAL 
BRANDING:

MOJE JA  
EKSPERTA

ZAUFANIE



ANGAŻUJE SIĘ W 
TREŚCI

OGLĄDA TREŚCITWORZY TREŚCI

90%9%1%

• Pomyśl o swoim własnym stylu komunikacji

• Dbaj o spójność swojej marki osobistej

• Pomyśl z jakimi tematami chciałbyś kojarzyć się Twojej
sieci kontaktów

• Posty i artykuły to część Twojej tożsamości online –
bądź w 1% populacji

WYRÓŻNIJ SIĘ

Źródło Jakob Nielsen : https://en.wikipedia.org/wiki/1%25_rule_(Internet_culture)

PERSONAL 
BRANDING

ZAUFANIE

https://en.wikipedia.org/wiki/1%25_rule_(Internet_culture)


Case Study: Segment office/IoT – ZAUFANIE

Lead to opportunity:

147%

Opportunity value target

325%

WYNIK



Ćwiczenie
na
ZAUFANIE

Etap 1:

• EKSPERTYZA: Zanotuj 3 słowa opisujące wartość
jaką Twoja ekspertyza daje klientom. Zapisz
emocje jakie teraz czujesz.

• OSIĄGNIĘCIE: Zanotuj 3 słowa opisujące Twoje
wybrane osiągnięcia zawodowe. Zapisz emocje
jakie teraz czujesz.

• PORAŻKA: Zanotuj 1 porażkę, dzięki której dziś
jesteś lepszy niż osoby, które nie miały takiego
doświadczenia. Zapisz 1 emocję.

Etap 2:

• Teraz - Opisz swoje umiejętności

Moje: Solidność, dedykacja, szerokie
doświadczenie, nieszablonowość myślenia, łączenie
faktów, umiejętność skalowania i upraszczania, 
strategiczne myślenie.



Podsumowanie:  
ZAUFANIE

• Zaufanie zaczyna się od poznania siebie 
– zanotuj główne słowa kszałtujące
Ciebie jako eksperta

• Skuteczny ekspert to widoczny ekspert 
– bądź w 1% twórców treści w mediach 
społecznościowych

• Bądź spójny i konsekwentny



UTRZYMANIE 
KLIENTA

SOCIAL 
INFLUENCE: 

WPŁYW

RELACJA



• Klienci są gotowi odejść w każdej chwili, chyba że 
posiadają relację z osobą lub osobami reprezentującymi 
Twoją firmę. To sprawia, że czują się wyjątkowi. Zapewnij 
to poczucie klientom!

• Wraz z budową Twojej marki osobistej będzie Ci łatwiej
utrzymać relację z klientem

Źródło: https://www.briansolis.com/2014/02/return-simplicity-empathy-imperfection-communication-human-human-h2h/a

„Nieważne co wiesz, ważne kogo znasz” 

„Nieważne kogo znasz, ważne kto zna Ciebie”

UTRZYMANIE 
KLIENTA

WPŁYW

RELACJA

https://www.briansolis.com/2014/02/return-simplicity-empathy-imperfection-communication-human-human-h2h/a


Case Study: Segment hospitality – RELACJA

WYNIK



Ćwiczenie
na
RELACJE

• Sprawdź, czy jesteś połączony ze
wszystkim osobami z Twojego zespołu

• Stwórz listę 2-3 klientów nad którymi
pracujesz od dłuższego czasu (sprawdź
czy jesteś z nimi połączony na Linkedin)

OPCJONALNIE:

• Jeżeli nie: Napisz spersonalizowane
zaproszenie, 

• Jeżeli tak: Napisz post, który według
Ciebie niesie wartość dla tego
klienta lub kolegi/koleżanki i zapytaj
o opinię w wybranym temacie
używając @



Podsumowanie:  
RELACJA

• Dbaj o klienta i wchodź z nim w 
interakcję

• Obserwuj swoich głównych bądź 
potencjalnych klientów i czekaj na 
okazję interakcji

• LinkedIn to nic innego jak networking w 
skali niespotykanej do tej pory



PODSUMUJMY JESZCZE RAZ WSZYSTKIE 4 ELEMENTY:
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Żródło: materiały własne Łukasz Maroszczyk



5 element – SPRZEDAŻ



ACCOUNT 
BASED 

MARKETING

KONTAKT

SOCIAL 
INFLUENCE

RELACJA

• Social Selling – process pozycjonowania
ekspertów firmy jako micro-influencerów. 
Często wspierany działaniami social media i
content marketingowymi odpowiadającymi na
bezpośrednie i pośrednie potrzeby klienta. 

Żródło: materiały własne Łukasz Maroszczyk

Z czego składa się Social Selling 
i jaka jest jego definicja?

PERSONAL 
BRANDING

ZAUFANIE
CONTENT 

MARKETING

ZACIEKAWIENIE



Case study 1: KONTAKT – ZACIEKAWIENIE – ZAUFANIE – RELACJA - SPRZEDAŻ

LinkedIn InMail & Philips Showcase paid promotion 
(narrow targetting)

Post FB
(targeted)

TG: Retail
Traffic– 105
Reach– 9149
Reactions: 286 
reactions
Shares: 17

TG: Retail 
Traffic– 1317
Reach– 6 266 
CTR: 27,27% 

Dotarie: 28,500
Ruch na landing page: 2033

SFDC

TG: Retail 
Traffic– 165
Reach– 8500
Engagement: 3,5%

Emailing

TG: Retail 
Inmails sent– 4431 
Inmails open– 2360
Traffic: 446

Internal experts promotion in 
groups/sharing, influencer promotion

148
Zebranych

leadów

Generowanie leadów

Campaign Landing Page with 
report

Przekonanie

Retail Summit

26 Prospects 
transfered to the 

sales team

ZaangażowanieEdukacja, Inspiracja

WYNIK









Czy Social Selling sprawdzi się w mojej branży



Rutyna digital selling

• Powtarzalność sprzedaży = powtarzalność działań.

• Account Based Marketing

• Mocne referencje (praca dla case’u)

• Mocne doświadczenie (praca dla know-how)

• Prosty powtarzalny biznes (wykorzyatnie powyższych)

“Koeninggsegg – jaki jest minimalny wysiłek, aby 
osiągnąć cel”



Tworzenie contentu

• Inform (new trainings, fares, workshop, 
webinar),

• Entertain (commenting, liking, emotions)

• Educate (case study, raport)

• Sell (w jaki sposób mogę kupić) → CTA



Digitalowa 

rewolucja
w sprzedaży!

Panel dyskusyjny

Łukasz Maroszczyk



Wyjątkowy warsztat z Social Sellingu
Łukasz Maroszczyk i Piotr Grządziel

24.04, godz 10-17,

Siedziba 4Results, Warszawa, ul. Gżegżółki 4

Inwestycja: 975netto

https://salesangels.pl/warsztat-social-selling/

Masz pytania? Pisz do nas na SalesAngels@4Results.pl 

https://salesangels.pl/warsztat-social-selling/


Dołącz do nas na
salesangels.pl


