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O czym dziś?

• Czy klienci potrzebują handlowców?

• Jak zmieniają się preferencje klientów

• Jak to robią żołnierze?

• Gdzie jest granica produktywności 

handlowców?

• 10 zasad marketingu, które wpływają na 

produktywność handlowca



Śmierć komiwojażera



Badanie Hubspota -
podwoiła się ilość e-maili
sprzedażowych
a jednocześnie o połowę
spadła konwersja



43%

klientów B2B wolałoby 

uniknąć kontaktu z 

handlowcem

Gartner 2021



24%

Z tych, którzy uniknęli, 

uważa, że wybrali 

nieodpowiedni produkt

Gartner 2021



Zmiany 
zachowań
klientów B2B

Więcej czasu na samodzielny research

Większe komitety zakupowe

Więcej punktów styku

Mniej czasu na spotkania ze sprzedawcami

Większa rola treści w procesie decyzyjnym



+ Klienci potrzebują handlowców, ale o tym nie wiedzą

+ Handlowcy docierają do granicy wydajności



Źle alokujemy pracę handlowców

Tu działamy
Tu potrzebuje nas 

klient

Proces decyzyjny klienta

Cold Calling

Oferty na LinkedIn

Cold Mailing

Treści wspierające

Konsensus wewn.

Wartość dla 
decydentów



Jak to robi 
wojsko?
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Bitwa o Anglię
Ograniczone zasoby

Narastająca presja



Wczesne 
wykrywanie 
nalotów
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„Oczy i uszy” zwiadowcy
Zbieranie danych 

buduje przewagę



Strategia

Pozwala skoncentrować wysiłek tam, 

gdzie przyniesie najlepsze efekty



Taktyka
„Polska formacja”

Sukces polskich pilotów 

w bitwie o Anglię



Zmiana taktyki daje 
przewagę mimo braku 
dodatkowych środków



Czy w cyfrowym świecie sprzedaży 
są potrzebni handlowcy?



Content nie pozwala 
się wyróżnić

+ Klienci są zbyt rozproszeni, 

aby zauważyć Twoją 

przewagę



Content nie 
stymuluje działania

+ To może wydłużać w 
nieskończoność procesy 
decyzyjne

+ Umiejętny prospecting
handlowca po kontakcie z 
treściami będzie o wiele 
skuteczniejszy



Nie spodziewaj 
się pogłębionej 
analizy Twoich 
treści

Dostarczaj treści w wielu 

kanałach

Wyposaż handlowców 

w treści



Ryzyko „good
enough”

Klienci nie korzystający z 

pomocy handlowców 

częściej wybierają tanie 

produkty, które nie 

spełniają ich wszystkich 

oczekiwań, ale są 

akceptowalne.

To zwiększa ryzyko 

błędnej decyzji



Jak żyć?



10 zasad marketingu, 
które wpływają na

produktywność handlowców



1. Komandosi
nie kopią
okopów



Źle alokujemy pracę handlowców

Tu działamy
Tu potrzebuje nas 

klient

Proces decyzyjny klienta

Cold Calling

Oferty na LinkedIn

Cold Mailing

Treści wspierające

Konsensus wewn.

Wartość dla 
decydentów



Jak marketing może 
wspierać sprzedaż

+ Treści wsparcia sprzedaży

+ Włączanie w cyfrowe lejki 
marketingowe

+ Wysokiej jakości leady

+ Historia interakcji

+ Budowanie marki osobistej handlowców



Jak sprzedaż może 
wspierać marketing?

+ Analiza komitetu zakupowego

+ Zbieranie pytań klientów

+ Opiniowanie treści

+ Współtworzenie treści

+ Raportowanie stanu leada



2. Wspieraj
tworzenie
i wykorzystuj
treści



Source: CEB (Gartner) 2018



ROLA TREŚCI
W MARKETINGU I SPRZEDAŻY

SPOŁECZNOŚĆ

EDUKACJA

KWALIFIKACJA

WIARYGODNOŚĆ

DANE



Treści to oszczędność czasu

50% czasu handlowcy 
poświęcają na edukację 
klientów

1

70% tego czasu to 
działania powtarzalne

2

Treści pomogą Ci 
zaoszczędzić ok 30% 
Twojego czasu

3

Źródło – ankieta BusinessMarketer N = 634



TREŚCI 

PERSWAZYJNE
CEL - PRZEKONAĆ

Budują napięcie pomiędzy nadawcą

i odbiorcą

Ustawiają nadawcę w roli interesanta

Na początku lejka



TREŚCI 

WSPIERAJĄCE
CEL – WSPARCIE „EMISARIUSZA”

Przeznaczone dla innych decydentów

Budują zaufanie pomiędzy nadawcą i odbiorcą

Bezpośrednia korzyść dla odbiorcy

Nadawca w roli dobroczyńcy

Na końcu lejka



01

03

05

02

04

06

Webinar na życzenie

Audio  - podcast

Odpowiedzi na pytania

Fragmenty video

E-book

Wykorzystanie slajdów

Dostępny w całości
Możliwość pozyskiwania danych

Jeżeli nie odwołujesz się do zawartości 
ekranu. Zadbaj o dźwięk.

Seria krótkich materiałów video.
Seria postów w social mediach

Dostępne na YT lub w postach SM
Do dyspozycji handlowców

Ok 50 tys. znaków z godzinnego 
webinaru. Wymaga transkrypcji i 
redakcji.

Osadzanie na LN. Publikacja na 
SlideShare. Slajdy jako grafiki i 
infografiki.

JAK WYKORZYSTAĆ WEBINARIUM



3. Sprzedaż 
zaczyna się na 
długo przed 
spotkaniem



Potrzebna jest zmiana współpracy 
sprzedaży i marketingu

Marketing Sprzedaż
Marketing

Sprzedaż

Kiedyś Teraz



4. Klient
potrzebuje Cię
w trudnych
sprawach



Awareness Interest Desire Action

Kontakt z 
handlowcem

60-70% lejka za 
nami

Digital 
Prospecting
Edukacja

Brak treści

Sprzedaż

Lejek marketingowo - sprzedażowy

Poziom 
wiedzy 
klienta

Samodzielny prospetcing
to strata czasu handlowca



Komitety zakupowe

Rosną – prawie 7 osób średnio

Mają sprzeczne interesy

Nie do każdego dotrzemy bezpośrednio

Aktywują się na różnych etapach procesu



Analiza 
komitetu 
zakupowego

• Rola (inicjator, bloker, aprobujący, finalny)

• Dostęp – bezpośredni, pośredni

Lista decydentów po transakcji

• Pytania

• Objekcje

• Zainteresowania

Perspektywa decydenta

• Podobieństwa, różnice, typowy-nietypowy

Porównanie z innymi procesami

• Analizy

• Opinie

• Kalkulator

Jakich treści potrzebujemy



Nie zapominaj o „influencerach”

Główny tylko 
przekaże zadania

01
Właściwi decydenci  
- często specjaliści 
mogą zablokować 
projekt

02
Dlatego 
generowanie 
leadów nie może być 
ograniczone tylko 
do decydentów

03
Dlatego 
potrzebujesz skali

04
Dlatego 
potrzebujesz 
marketingu

05



5. Warto 
oddawać leady 
marketingowi



Jak nie stracić 50% leadów?



Wygrzewanie leadów

+ Długotrwała komunikacja z klientami na niskim poziomie 

zaangażowania o wysokim potencjale

+ Leady zwrócone przez handlowców mogą być poddane 

podgrzewaniu

+ Proces podgrzewania to nie kopia procesu pozyskiwania 

leadów



6. Marka 
osobista – bądź 
bezpiecznym 
wyborem



Co różni marketing B2B od B2C?

Emocje Komitet zakupowy

Sformalizowane 
procesy

Aktywny udział 
handlowców



Kiedy konsument podejmuje decyzje, chce 
zmniejszyć ryzyko, że będzie żałował.

Kiedy decydent biznesowy podejmuje 
decyzje, chce zmniejszyć ryzyko, że będzie 

obwiniany

Prof. Keyness



NIKT NIE WYLECIAŁ Z PRACY 
ZA ZAKUP IBM

Ktoś z korporacji



Bądź 
bezpiecznym 
wyborem –
dbaj o markę

NAJWAŻNIEJSZA 
WALUTA W 
SPRZEDAŻY

ZMNIEJSZA POCZUCIE 
NIEPEWNOŚCI

PRZYSPIESZA PROCES 
DECYZYJNY

CHRONI MARŻĘ



7. Poznaj cyfrowy
język ciała
klientów –
korzystaj z 
danych



Scoring

Social Listening

Data Enrichement

Wypłacalność

Opłacalność 
obsługi

Historia interakcji

Lead marketingowy



Social Selling 
to nie social 
spamming



Handlowcy często wkraczają w 
obszary marketingowe
+ Social Selling

+ Kontaktujesz się na bardzo wczesnym etapie procesu 

decyzyjnego

+ Korzystaj z mechanizmów marketingowych – edukacja, 

content



PublikującyObserwujący Obserwujący

LinkedIn jest podobny do konferencji biznesowych
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Cyfrowy 
prospecting w 
przestrzeni mediów 
społecznościowych

Edukuj i kwalifikuj dzięki treściom

Obserwuj reakcje na publikacje

Nawiązuj kontakt z zainteresowanymi

Zaproponuj treść na początek znajomości

Zaprojektuj lejek konwersji



Ustal precyzyjną
definicję leada w 
Twojej firmie



Rodzaje leadów

Prospect

• Chcesz go 
pozyskać

• Ty go znasz, on 
Cię nie zna

Lead 
marketingowy

• Kontakt 
marketingowy

• Masz dane

• np. pobrał E-
book

Lead 
kwalifikowany

• Spełnia warunki

• Zgoda na 
kontakt 
handlowy

Lead 
zaakceptowany

• Po kwalifikacji 
sprzedażowej

• Szansa sprzedaży



Po co Wam definicje leadów

+ Marketing wie, jak konfigurować kampanie

+ Nie ma kłótni o jakość leadów

+ Nie ma wyścigu na ilość leadów

+ Wiesz, ile kosztuje każdy rodzaj leada

+ Nie wrzucasz do CRM śmieciowych deali



Buduj 
cyfrowe lejki 
sprzedaży



Wprowadzanie handlowców 
w cyfrowe lejki sprzedażowe i 
marketingowe

+ Udział w webinarach – CTA –
indywidualne spotkanie

+ Konsultacja

+ Omówienie checklisty/analizy

+ Przekazanie skwalifikowanego 
leada

+ Przekazanie kontaktu na chacie



Kontakt z konsultantem jako 
„oferta premium”
+ Wyjaśnienie kalkulatora korzyści lub konfiguratora

+ Omówienie checklisty

+ Proponujemy tylko wybranym leadom – scoring



Lejek z wykorzystaniem automatycznego 
bookowania spotkania

Edukacja
Budowanie 

zaufania
Kwalifikacja

Kontakt 
Handlowy

Artykuł - Blog

Krótkie video -
LinkedIn

Webinarium –
omówienie 

metody

Prezentacja 
checklisty/
kalkulatora

Omówienie 
wyników –
umówienie 
konsultacji

Etap 
przygotowania 

oferty



Stosuj sales
automation

Automatyczne bookowanie spotkań

Raporty leadów

Sekwencje follow up

Bazy wiedzy

Data enrichment

Wyceny i szablony ofert



Podsumujmy

+ Klienci potrzebują handlowców, ale często o tym nie wiedzą

+ Handlowcy angażują się tam, gdzie są mało efektywni

+ Zaangażuj się w tworzenie zintegrowanych, marketingowo –
sprzedażowych lejków

+ Wspieraj tworzenie treści i przekazuj informacje do marketingu

+ Ustal definicje leadów i zasady współpracy

+ Buduj markę osobistą - bądź bezpiecznym wyborem



Dziękuję
Łukasz Kosuniak

Grow Consulting

Lukasz.Kosuniak@growconsulting.eu


