
5 málo známych, ale maximálne efektívnych krokov,

ako získať 2 - 3 - 5X viac horúcich kontaktov z

internetu (v rekordne krátkom čase a bez

porušovania GDPR)

Dnes má väčšina ľudí, ktorí predávajú na osobných stretnutiach

(predajných hovoroch, konzultáciách – nazvite si to ako chcete😊)

obrovský problém = nedostatok nových, teplých kontaktov.

Vedia veľmi dobre predávať naživo, ale často nie je komu predávať.

A potom sa „musia“ spoliehať na odporúčania alebo uchýliť k studeným

telefonátom, osloveniam. „Musia“ volať alebo písať na Facebooku úplne

cudzím ľuďom, ktorí ich nepoznajú, nedôverujú im a nemajú ich radi.

Asi si viete predstaviť (alebo ste to možno dokonca aj zažili?), aká

je úspešnosť takéhoto oslovenia.

V lepšom prípade vám ľudia povedia:

„Ďakujem vám, nemám záujem“ (...a nájdu si dáku výhovorku)

Alebo v horšom prípade sú na vás nepríjemní.

Nevedia pochopiť, že vy im len CHCETE (a viete) POMÔCŤ ☹

Je to spôsobené viacerými faktormi:



- Po prvé, staré metódy, ktoré fungovali pred pár rokmi fungujú stále

horšie a horšie (alebo už vôbec nefungujú – sú kontraproduktívne)

- Po druhé, kvôli GDPR je stále ťažšie a ťažšie získať kontakty na

nových, potenciálnych klientov (legálnym spôsobom, bez

porušovania zákonov)

- Po tretie, dnes je najjednoduchšie v histórii začať podnikať a to

priamo úmerne zvyšuje konkurenciu. (a chtiac-nechtiac zhoršuje

meno rôznym povolaniam ako sú realiťáci, finančáci a podobne)

Ak ste ako väčšina ľudí, ktorí predávajú na osobných stretnutiach, tak

ste si pravdepodobne všimli dramatický pokles v počte nových

teplých kontaktov na potenciálnych klientov

(...a úspešnosti dohodnutých si stretnutí a predajov ☹).

Je to spôsobené tým, že bežne používané spôsoby, ako

získavať teplé kontakty prestali fungovať...

Väčšina podnikateľov sa donedávna spoliehala na tradičné formy

marketingu ako sú odporúčania, inzeráty, rozdávanie letákov, billboardy

a len pred pár rokmi sa rozhodli, že vyskúšajú online marketing.

Ale napríklad nedávny prieskum Martina Mažára, experta na predaj



ukázal, že Zo 143 ľudí, ktorí používajú na získavanie klientov Facebook

skupiny, tak len 11 odpovedalo, že im získava VEĽA KLIENTOV. 

A teda aktivity na internete a Facebooku nehrali žiadnu, alebo veľmi

malú rolu pri rozhodnutí, koho osloviť so záujmom o kúpu tovaru či

služby.

Toto znamená, že stovky až tisíce eur, ktoré sa používajú na tradičnú

reklamu majú nulový, alebo veľmi malý vplyv na celkový zisk

podnikateľov.

Tak isto aj hodiny a peniaze investované do nesprávnych stratégii online

marketingu, neprinášajú ľuďom, ktorí nevedia ako na to želané výsledky.

Napriek týmto nepríjemnostiam, niektorí ľudia zarábajú

viac, ako kedykoľvek predtým. Zatiaľ čo trávia menej času

získavaním nových kontaktov. Ako je to možné?

Nezáleží na tom, kde sa vaše podnikanie momentálne nachádza a v

akom je stave, aj vy dokážete priťahovať húfy nových klientov, ktorí sú

ochotní zaplatiť vám „ťažké“ peniaze.

Stačí, keď použijete málo známe, ale vysoko efektívne techniky,

ktoré vám ukážem v tomto dokumente.

Tak čo? Ste pripravení? Idete do toho?



Predstavte si, ako by vyzeralo vaše podnikanie, keby ste

získali 9 nových klientov, ktorí u vás nechali tisíce eur

a niekto iný by získaval kontakty za vás!

Presne toto sa podarilo Tomášovi Porubskému, realitnému maklérovi,

ktorý len za 6 mesiacov získal 7 klientov z internetu a denne sa mu sami

ozývajú 1 – 2 ľudia, ktorí chcú jeho pomoc.

A Tomáš Porubský nie je jediný, kto to takto robí.

Vedeli ste, že napríklad Jaroslav Ilek je finančný sprostredkovateľ,

ktorého vďaka webu za necelé 2 týždne oslovilo 19 ľudí, ktorí chceli

využiť jeho služby. A to prebehli len 4 mesiace od jej spustenia. Dosiahol

to, o čom som sníval už od začiatku svojej kariéry. Klienti ho oslovujú

sami.

Alebo Lukáš Gejdoš aplikoval moje poznatky o tvorbe inzerátu do praxe

a za 40 hodín mu naň odpovedalo 290 ľudí, že majú záujem.

Preto si prosím položte otázku:

Ako by vaše podnikanie vyzeralo, keby ste k sebe vedeli

pritiahnuť VEĽA ľudí, ktorí CHCÚ vaše produkty a služby?

Tu je 5 krokov, ako to môžete začať robiť okamžite:



1. Krok – Vytvorte magnet na kontakty

Magnet na kontakty je niečo hodnotné, čo sú ľudia ochotní vymeniť za

kontakt na nich (väčšinou email alebo telefónne číslo) a povolenie s nimi

ďalej komunikovať.

Lepšie to pochopíte, keď si vysvetlíme, čo všetko môžeme považovať

za magnet na kontakty:

- Ebook (obyčajný dokument vo Worde alebo PDF)

- Video (nahrané na YouTube alebo vložené do webovej stránky)

- Audio nahrávka (napríklad v MP3)

- Článok (ktorý je skrytý za formulárom na získanie kontaktu)

Najviac odporúčam ebooky.

Prečo?

Najjednoduchšie sa tvoria. Veď predsa ťukať do klávesnice vie každý,

kto netrpí fyzickým hendikepom, no nie? Potom len dokument dáte uložiť

a nahráte ho na web alebo nastavíte automatické odoslanie emailom.

Veľmi jednoducho sa upravujú. Predsa len, niečo prepísať je oveľa,

OVEĽA jednoduchšie ako strihať video záznam, či audio nahrávku.



Ľudia ich radi sťahujú. Lebo predpokladajú, že ich čítaním strávia

najmenej času (ak si ich vôbec prečítajú = štatistika hovorí, že 50% ľudí,

ktorí si vyžiadajú ebook si ho nikdy neprečítajú) a budú vystavení

najmenšiemu nátlaku od predajcu – ideálne žiadnemu.

Teraz si možno kladiete otázku:

„Dobre Peťo, teraz už viem, že by som mal mať dáky magnet na

kontakty a mal by to byť ebook. Čo by som mal do takého ebooku

napísať, aby ho ľudia považovali za hodnotný?“

Som veľmi rád, že sa pýtate.

To znamená, že ste zvedaví ľudia, ktorí sa veľmi radi učia a nie je im

ľahostajný osud ich podnikania. A to je len dobre.

Zamerajte obsah magnetu na kontakty na VÝSLEDOK, ktorý chcú

vaši klienti dosiahnuť nie na vás a vaše podnikanie.

Príklady želaných výsledkov:

- Predať dom za čo najviac peňazí

- Získať čo najvýhodnejšiu hypotéku, poistku, investíciu

- Schudnúť XY kilogramov

- Zaplatiť menej peňazí za dovolenku

- Vyliečiť sa z vážnej choroby

- Odstrániť bloky z detstva

- Zabrániť rozvodu

A podobne...



Verím, že teraz už chápete tento princíp.

Keď už vieme, o čom by mal byť magnet na kontakty, tak sa poďme

spolu pozrieť na štruktúru správneho magnetu na kontakty, ktorý

buduje dôveru.

Najprv vám odhalím BIG PICTURE (stručný prehľad) a potom pôjdeme

aj trošku viac do hĺbky. Môže byť??

Tak poďme na to!

Štruktúra správneho magnetu na kontakty, ktorý buduje dôveru by mala

vyzerať takto:

1. Problém

2. Príležitosť

3. Obsah

4. Výzva k akcii

Toto sú 4 kroky, ktoré by mal obsahovať každý správny magnet na

kontakty.

Prečo?

1. Problém



Výskumy dokázali, že keď ľuďom dokážete popísať problém lepšie, ako

by to dokázali oni sami, tak vám okamžite začnú dôverovať.

Podvedome si myslia, že ste rovnakí ako oni. Boli ste na tom rovnako

ako oni (možno ešte aj o kus horšie) a teraz viete, ako z týchto

problémov von.

Druhá vec je, že keď ľudia necítia problém, tak len veľmi málo kedy

zmenia svoje správanie. Žiaľ, je to tak, že väčšinou zmenu začneme „až

keď to bolí“ a pokračujeme v nej, keď nás to začne baviť.

Je to ako s posilňovňou.

Svojho času som do nej začal chodiť, lebo som chcel mať tehličky na

bruchu (problém = nemal som tehličky na bruchu). A pokračoval som

v chodení preto, že ma to začalo neskutočne baviť😊

2. Príležitosť

Je veľmi dôležité povedať ľuďom, že je tu nová príležitosť a to z dvoch

dôvodov:

- Za prvé – otočíte tak ich myseľ pozitívnym smerom a oni budú

oveľa ochotnejší prijať vaše riešenie a pomoc

- Za druhé – keby ste im hovorili, že vaše riešenie nie je nové, tak

by tomu nechceli uveriť = veď sami vedia, že staré metódy, ktoré

skúšali nefungujú = inak by predsa nehľadali riešenie, no nie?



3. Obsah

Tu ich naozaj niečo naučte. Tak ako to vás učím ja teraz.

Povedzte im:

- Big picture (ale neutápajte sa v zbytočných detialoch, napríklad

ako pomocou HTML naprogramovať stránku)

- Možnosti ktoré majú (napríklad ebook, video, audio, atď)

- Dajte im ukážky úspešných vecí (napr. Ako vyzerá dobrá reklama)

- Povedzte prečo iné metódy nefungujú

- Formulky (napríklad ako tvoriť dobré nadpisy – čítaj ďalej tento

ebook :-P)

A podobne.

4. Výzva k akcii

Po tom, ako ich naučíte ako môžu dosiahnuť želaný cieľ, tak im dajte

možnosť s vami spolupracovať.

Vyzvite ich, aby vás kontaktovali.

Použite akčné slovesá:

- Zavolajte nám

- Napíšte nám

- Dohodnite si konzultáciu



Použite 2 krokový postup:

- Kliknite sem a vyplňte formulár

- Zavolajte nám a objednajte sa na konzultáciu zdarma

- Napíšte nám správu a dohodnite si hovor

Buďte úplne konkrétny:

- Zavolajte nám na telefónne číslo XXXX YYY ZZZ a dohodnite si

konzultáciu zdarma – hneď teraz

- Kliknite na tento link a vyplňte 5 otázkový formulár, budeme vás

kontaktovať do 24 hodín

- Napíšte nám email na meno(at)firma.sk a dohodnite si hovor

s našou asistentkou Monikou ešte dnes

Je to niekedy až ťažko uveriteľné, ale...

Taký malý rozdiel ako to, či máte alebo nemáte niekde napísanú výzvu

k akcii môže spôsobiť až 300% rozdiel vo výsledkoch.

Aspoň tak to zažil Jaroslav Dodok, keď pridal výzvu k akcii na koniec

svojich článkov, na svojom blogu.

Ako môžete ešte zväčšiť počet kontaktov, ktoré získate vďaka vášmu

magnetu na kontakty?

Kľúčovým ukazovateľom, ktorý rozhodne o množstve ľudí, ktorí

vám budú ochotní odovzdať svoje kontaktné údaje výmenou za

magnet na kontakty je jeho názov.



Ako na to?

Použite tieto rokmi overené formuly:

1. Ako X bez Y

Ako získať niečo, čo ľudia chcú, bez niečoho, čo nechcú. Toto je

klasický vzorec nadpisov. V podstate obsahuje dve jediné

motivácie, ktoré môže mať človek.

A to, vzdialiť sa preč od bolesti (časť „bez Y“) alebo priblížiť sa

potešeniu. (Časť „Ako X“)

Príklady:

- Ako zarobiť oveľa viac peňazí, bez nutnosti nátlakového predaja

- Ako získať viac horúcich kontaktov, bez porušovania GDPR :-)

- Ako predať dom rýchlejšie, bez toho, aby ste museli znižovať cenu

- Ako získať 100% hypotéku, bez toho, aby ste si museli brať

spotrebný úver

- Ako predísť rozvodu, bez toho aby ste navštívili manželskú

poradňu

- Atď atď

2. X krokov, ako Y bez Z



Možno ste si všimli, že väčšina nadpisov v časopisoch (a obzvlášť

tých bulvárnych) začína nejakým číslom.

5 krokov... 7 spôsobov...11 tipov...23 trikov...atď atď.

Neviem, čím to je, ale ľudská myseľ to vníma tak nejak podvedome,

že nadpis s číslom je konkrétnejší a potom je tomu ochotnejšia uveriť.

Pozrime sa spolu na to, ako by sme mohli upraviť pôvodné nadpisy

z predchádzajúceho vzorca:

- 5 krokov, ako zarobiť oveľa viac peňazí, bez nutnosti nátlakového

predaja

- 7 spôsobov, ako získať viac horúcich kontaktov, bez porušovania

GDPR :-)

- 11 tipov, ako predať dom rýchlejšie, bez toho, aby ste museli

znižovať cenu

- 23 trikov, ako získať 100% hypotéku, bez toho, aby ste si museli

brať spotrebný úver – dobre...toto je fakt ťažko uveriteľné, že by

ich až toľko existovalo :-)

- LEN 1 rada, ako predísť rozvodu, bez toho aby ste navštívili

manželskú poradňu

- Atď atď

Čím konkrétnejší budete, tým lepšie.



Nemusí to byť len v počte rád, ale aj napríklad v dosiahnutom

výsledku.

5 krokov, vďaka ktorým sa mi podarilo získať 23 horúcich

kontaktov za 7 dní.

Vidíte o koľko silnejšie to je, oproti tomu ako keby som povedal len:

Ako získať horúce kontakty??

3. X krokov, ako Y bez Z už za K dní/mesiacov/rokov

Ďalším so spôsobov, ako môžete zvýšiť dôveryhodnosť vášho nadpisu

je, že pridáte časové obdobie (dni, týždne, mesiace, roky) za ktoré sa

vám podarilo dosiahnuť želaný výsledok.

Ideálne, ak je to dostatočne krátko na to, aby to bolo motivujúce, ale

dostatočne dlho na to, aby to bolo uveriteľné.

Prosím, buďte VŽDY úprimní a NIKDY neklamte alebo si nevymýšľajte.

BODKA.

Príklad, ako by to mohlo vyzerať s nadpismi:

- 5 krokov, ako zarobiť oveľa viac peňazí, bez nutnosti nátlakového

predaja už za 3 mesiac



- 7 spôsobov, ako získať viac horúcich kontaktov, bez porušovania

GDPR, prakticky  okamžite :-)

- 11 tipov, ako predať dom rýchlejšie, za 2 mesiace alebo menej,

bez toho, aby ste museli znižovať cenu

- 23 trikov, ako získať 100% hypotéku, pri prvej návšteve banky

bez toho, aby ste si museli brať spotrebný úver – nepýtajte sa ma

ako na to, ja to neviem :-P

- LEN 1 rada, ako predísť rozvodu, a obrátiť váš vzťah znova na

dobré už za 7 týždňov, bez toho aby ste navštívili manželskú

poradňu

- Atď atď.

Teraz už vieme, ako vytvoriť dobrý magnet na kontakty. Vieme, čo by

malo byť jeho cieľom, čo by mal obsahovať, akú štruktúru zvoliť aj ako

vybrať správny nadpis.

Ako však zabezpečiť po technickej stránke, aby magnet automaticky

získaval kontakty na potenciálnych klientov?

2. Krok – Vytvorte squeeze page

Squeeze page je webová stránka, na ktorej sa dajú urobiť len dve veci.

Buď získať magnet na kontakty výmenou za kontaktné údaje alebo z nej

môže človek odísť.

Určite ste ich už videli.



Squeeze page môžu mať viacero podôb:

- Môžu obsahovať video

- Môžu obsahovať audio

- Môžu byť dlhé

- Alebo krátke a jednoduché

Najviac odporúčam krátku a jednoduchú squeeze page.

Ako je napríklad táto:

Ktoré veci rozhodujú o tom, či bude vaša squeeze page úspešná?

1. Názov magnetu na kontakty (viď návod, ako vybrať správny názov

v prvej časti)

2. Elementy = súčasti, z ktorých sa skladá squeeze page

3. Rozloženie elementov (súčastí) magnetu na kontakty



Aké elementy sú dôležité a aké by malo byť ich rozloženie?

A) Názov, čo to je: E – Book na stiahnutie ZDARMA (úplne hore)

B) Obrázok magnetu na kontakty (naľavo od textu)

C) Názov ebooku napr: 8 chýb, ktoré vás oberajú o výsledky (pod

názvom)

D) Oznámenie o GDPR povinnosti (ideálne nad tlačidlom)

E) Tlačidlo s výzvou na akciu: Stiahnuť TERAZ >> (pod GDPR

textom, nad zlomom – aby ho bolo vidno bez posúvania stránky)

F) V pätičke musí byť odkaz na Ochranu osobných údajov, obchodné

podmienky, kontakty

Tu je modelový príklad textu, GDPR povinnosti:

„Vaše osobné údaje (meno, emailová adresa) sú u nás v bezpečí a

budeme (Názov firmy, s.r.o.) ich na základe vášho súhlasu spracovávať

podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a

európskej legislatívy.  Stlačením tlačidla vyjadrujete svoj súhlas s

týmto spracovaním potrebným pre zaslanie e-booku "názov ebooku

alebo iného magnetu na kontakty" a ďalších noviniek od

Názovfirmy s.r.o., ktoré sa budú týkať vašej podnikateľskej

oblasti.  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na

tlačidlo Odhlásiť sa každom zaslanom e-maile.“

Tu sú ukážky úspešných squeeze page-í:

https://kralfanpage.sk/ochrana-udajov-togira/


Webinár od Erika Hoffmanna



Video od Peťa Čelka (odo mňa :-) )

Ebook od Františka Kozáčeka

Keď už máte vytvorený magnet na kontakty a squeeze page, tak na túto

stránku potrebujete dostať ľudí.

„Odborne“ sa ľuďom, ktorí prídu na vašu stránku hovorí návštevnosť.

A preto...

3. Krok – Pošlite tam návštevnosť



Existuje viacero druhov návštevnosti. Poďme sa teraz spolu na ne

pozrieť a odhalíme si všetky pre a proti:

1. Návštevnosť zo SEO = optimalizácia pre vyhľadávače (hlavne

Google)

Toto je jeden z druhov návštevnosti, ktorý je síce „zdarma“ ale častokrát

trvá veľmi dlho, kým si vybudujete dostatočnú návštevnosť.

A obrovským mínusom je, že napríklad vyhľadávací algoritmus v Googli

sa pomerne často mení. Potom sa vám môže stať, že vám návštevnosť

z mesiaca na mesiac klesne na polovicu (tak ako sa to stalo mne)

2. Návštevnosť zo sociálnych sietí (hlavne z Facebooku, Instagramu

a podobne)

Plusom je, že toto je prakticky okamžitá návštevnosť. Proste si dáte

status a vidíte, či ľudia chodia na váš web alebo nie.

Medzi mínusy patrí, že táto návštevnosť má pomerne krátke trvanie

a dosť veľa sa pri nej napracujete (pri neustálom pridávaní statusov).

A Facebook pomaly, ale isto znižuje dosahy neplatených príspevkov.

3. Návštevnosť z emailovej databázy

Keď už raz získate emailový kontakt na potenciálneho klienta, tak sú

s jeho opakovaným oslovením spojené už len minimálne náklady



(náklady na vaše mailovátko – softvér, ktorý používate na odosielanie

emailov).

Ľudí môžete prakticky kedykoľvek osloviť a toľko krát, koľko sa vám len

chce.

Medzi nevýhody patrí stále klesajúci počet otvorených emailov

a preklikov z emailov na stránku, predaje, či iné miesta.

Prečo to tak je?

Veľa ľudí používa email doslova na spamovanie. Posiela jednu predajnú

ponuku za druhou. To ľudí otravuje, preto menej otvárajú emailvy.

4. Navštevnosť z platenej reklamy (hlavne na Facebooku)

Patrí medzi moje najobľúbenejšie.

Dokáže niekoľkonásobne umocniť efekt, ktoré majú sociálne siete ako

také. Nielenže umocní výsledky, ale ich aj urýchli.

Nemusíte preto tráviť kopec času neustálym vymýšľaním nových

statusov. Do dňa, dvoch a doslova za pár euro (niekedy stačí aj 10€)

dokážete určiť, či váš magnet na kontakty – alebo aj samotný predaj –

ľudí zaujíma a bude úspešný.



Preto jednoznačne odporúčam používať PLATENÚ REKLAMU NA

FACEBOOKU.

Pri platenej reklame na Facebooku rozhodujú tieto faktory:

1. Aký obrázok zvolíte

2. Aký text napíšete do reklamy

3. Na koho cielite reklamu

Poďme sa na ne pozrieť viac do hĺbky...

Viete, čo je prvá vec, ktorá upúta pozornosť ľudí, ktorí sú na

Facebooku?

Ak ste si tipli, že sú to obrázky, tak ste si tipli správne. Možno si teraz

kladiete otázku:

A) Ako vybrať správne obrázky do reklamy?

Existuje veľmi veľa možností, ale tu je môj tajný tip, ktorý takmer vždy

vyhráva v úspešnosti.

Vyberte taký obrázok, ktorý ukazuje to, čo chcú ľudia získať.

Tu je príklad úspešnej reklamy, ktorá mala návratnosť investície 1 ku

2,31 ( to znamená, že každé jedno euro, ktoré sme do nej vložili

vygenerelovalo čistý zisk 2,31 EURA – čo je hodne dobrý výsledok):



Ako si môžete všimnúť, tak na obrázku je želaný výsledok. V tomto

prípade plná reštaurácia klientov.  Témou knihy je, ako zvyšovať

predaje...a pomáha (aj reštauráciám).

Táto reklama bola oveľa účinnejšia, ako keď sme mali na obrázku

prázdnu reštauráciu.

Neukazujte ľuďom v reklame to, čo majú (že sú chudobní, škaredí,

nešťastní, ubolení) oni o tom vedia a iba im to psychicky ubližuje –

radšej im ukážte to, čo chcú dosiahnuť.

Nasmerujete ich myseľ pozitívnym smerom a oni budú ochotnejší od vás

nakúpiť.



Keď už máte vybraný správny obrázok, tak je dôležité napísať texty,

ktoré upútajú.

B) Ako napísať texty, ktoré upútajú?

B1) Dog whistle copy – „Chcete vedieť, ako zvyšovať zisky, bez

zvyšovania nákladov (nielen) na reklamu?“

V podstate takto oslovujem publikum, ktoré chce dosiahnuť želaný

výsledok. Všimnite si, že používam vzorec, ako dosiahnuť X, bez Y.

B2) Unikátny mechanizmus – „Tajomstvo spočíva v tom, že nájdete

„hladný dav“ – skupinu ľudí, ktorí sú ochotní zaplatiť za vaše produkt.

Kľudne aj vyššiu cenu“

Tu ukazujeme, v čom je naše riešenie iné. Lepšie.

A vysvetľujeme to, aby si ľudia nemysleli, že hladní dav sú ľudia, ktorí

nemajú peniaze.

B3) 3 krokový big picture (prehľad) – „Ako takýchto ľudí nájsť,

pritiahnuť k sebe a dať im neodolateľnú ponuku?“

Je veľmi dôležité, keď niečo sľúbite aj prezradiť „návod“ ako to môžu

ľudia dosiahnuť. Potom je to oveľa, oveľa viac uveriteľnejšie.



Napríklad keď sľúbite ľuďom, že ich naučíte zarobiť 1 milión eur

predajom nehnuteľností, tak vám môžu veriť ale aj nemusia (znie to „až

moc dobre“).

Ale keď im poviete, že im ukážete, ako kúpiť dom bez toho, aby museli

mať financie, predať ho so ziskom 50 000 dolárov a ako predať 20

domov takto, tak je to hneď oveľa uveriteľnejšie.

B4) Prechod k predaju (predstavenie produktu) – „To vám

prezrádzam v mojej najnovšej knižke“

Áno, stačí len takýto jednoduchý prechod. Netreba si to zbytočne

komplikovať.

B5) Výzva k akcii – „Kliknite sem a zistite viac >> LINK“

Použite 2 krokovú výzvu k akcii.

Kliknite sem (prvý krok) a zistite viac (druhý krok).

Plus šípka smerom doprava je „optický vodič“ = upúta pozornosť očí

smerom na link (ktorý smeruje na predajnú stránku).

B6) Nadpis – „(Kniha) 7 krokov ako zvyšovať predaje...ale úplne inak
ako konkurencia“

Tento nadpis sa skladá z viacerých dôležitých častí



Za prvé, jasne v ňom už hovorím, že ide o knihu. Aby človek nebol
prekvapený, že kam sa to vlastne dostal, keď si klikne na moju reklamu.
Napríklad, aby si nemyslel, že to je len nejaký článok.

Za druhé, hovorím, že to je 7 krokov. Ako som spomínal už skorej. Ľudia
sú ochotnejší uveriť, keď im o niečom dáš konkrétne údaje. Plus podľa
výskumov je číslo, ktoré si väčšina ľudí zvolí, keď im povieš, nech si
vyberú číslo od 1 do 10. (Potvrdené aj mojim vlastným prieskumom na
Facebooku)

Za tretie: Klasický nadpis orientovaný na benefit. Ako niečo získať
(zvyšovať predaje)....bez dačoho čo ľudia nechcú (v tomto prípade robiť
to rovnako ako konkurencia, lebo vedia, že väčšine konkurencie sa
pravdepodobne nedarí tak, ako by si predstavovali)

Tak, teraz už viete jeden zo vzorcov, ktorý sám používam na tvorbu
textov do reklamy.

Čo je však na reklamách najdôležitejšie je správne cielenie. Proste nájsť
ten váš „hladný dav“ = skupinu ľudí, ktorí sú ochotní zaplatiť za vaše
produkty alebo služby, kľudne aj vyššie ceny.

Ako na to?

C) Ako správne cieliť reklamu?

Máte viacero možností. Môžete cieliť na základe:
- Národnosti, kraja, veku a podobne
- Potom na základe toho, či človek navštívil váš web
- Môžete nahrať databázu vašich kontaktov
- Môžete vytvárať podobné publika

Podľa mojich skúseností najlepším riešením je prienik posledných dvoch
spôsobov cielenia reklamy.



Nahrajte do vášho Facebooku kontakty na vašich klientov (emaily alebo
telefónne čísla) a vytvorte z nich čo najmenšie publikum (1%).

Takto Facebook spraví všetku ťažkú prácu za vás.

Pomocou špeciálnych algoritmov nájde ľudí, ktorí majú podobné
vlastnosti ako vaši klienti.

Každopádne vždy odporúčam testovať reklamu. Začnite určite s rôznymi
obrázkami a s rôznymi cieleniami.

Potom vypnite tie reklamy, ktoré vám neprinášajú želané výsledky. Dajte
si však pozor na to, ktoré ukazovatele sledujete.

Najdrahšia reklama (kde vás preklik na webovú stránku stojí najviac
peňazí) nemusí byť zaručene aj tá najhoršia.

Len si predstavte tento príklad:

Máte dve reklamy.

- Z jednej ste získali 100 preklikov po 10 centov
- Z druhej ste získali 50 preklikov po 20 centov

Ktorú vypnete?

Ja osobne by som sa nevedel rozhodnúť, lebo... by mi chýbali ďalšie
dôležité údaje. Napríklad:

- Z prvej reklamy by som mal jeden predaj za 10 euro
- Z druhej reklamy by som mal 5 predajov, po 10 euro

Ktorú by som teraz vypol?

Asi by sa môj pohľad na vec trochu zmenil, no nie? Z tej druhej reklamy
by som mal oveľa väčšiu návratnosť investície.



Do prvej som dal 100 preklikov x 0,1 euro – teda 10 euro a vrátilo sa mi
10 euro = som na nule

Do druhej som dal 50 preklikov x 0,2 euro  - teda 10 euro a vrátilo sa mi
50 euro (5 predajov po 10 euro). Takže mám návratnosť oveľa, oveľa
vyššiu. Tak by som podporoval túto reklamu, aj keď má 2X také drahé
prekliky. Ale nevypol by som ani jednu! Vysvetlenie neskôr, vo videu :-P

Dáva vám to takto zmysel?

Potom odporúčam prejsť na ďalší krok:

4. Krok – Dajte im neodolateľnú ponuku

Keď som sa nedávno nad tým tak zamyslel, tak som si uvedomil jednu
vec. Väčšinu mojich veľkých zakázok som nezískal priamo z internetu.

Internet slúžil len ako nástroj získavania a takzvaného ohrievania
kontaktov (aby ma tí ľudia lepšie poznali, dôverovali mi, mali ma radi
a videli, že som naozaj dobrý v tom, čo robím).

Tak čo bolo kľúčové, k získavaniu klientov?

Boli to konzultácie (či už zdarma alebo platené).

Proste som si s budúcim klientom zavolal a:
- Zistil som čo má
- Zistil som, čo by chcel mať
- Aké aktivity ho viedli k terajším výsledkom
- Ako by som mu ja vedel pomôcť

A potom sa ma na konci sami opýtali, či by som im mohol pomôcť.



Ak sa aj neopýtali sami, tak som im sám povedal moju predstavu...

Ako však dosiahnuť, aby si ľudia sami vyžiadali takúto „konzultáciu?“

Dajte im neodolateľnú ponuku.

Použite tento postup na vytvorenie neodolateľnej ponuky:

1. Ponúknite im pomoc – poďakujte im za záujem o magnet na
kontakty a ponúknite im pomoc (na ďakovnej stránke)

2. Vysvetlite im benefity vašej pomoci -😊

3. Vysvetlite, prečo ju núkate? – automaticky, keď niekomu niečo
ponúknete zdarma, tak mu v hlave vyskočí otázka, prečo to
robíte? Odpovedzte na ňu

4. Odstráňte strach z predaja – budú prirodzene skeptickí, tak
odstráňte ich strach z toho, že im budete predávať

5. Minimalizujte riziko na ich strane – Navrhnite im kompenzáciu, ak
by s vami len strácali čas.

6. Nechajte ich kvalifikovať sa vám – nemôžete predsa pomôcť
každému, tak si stavte jasné pravidlá, aby ste nestrácali čas
s ľuďmi, ktorým nedokážete pomôcť

7. Vyzvite ich na akciu – dajte im jasné inštrukcie, čo majú urobiť, aby
si dohodli hovor/stretnutie/konzultáciu s vami

Pozor, toto si musíte uvedomiť:



Cieľom je predať konverzáciu s vami, nie produkt alebo službu.

Poďme si to rozobrať na drobné. Predstavte si, že ste realitní makléri.
Môžete to použiť nejak takto:

1. Ponúknite im pomoc:

„V ebooku si budete môcť všimnúť, že dva takmer identické domy sa
predali za úplne rozdielne ceny. Chceli by ste, aby som vám ukázal,
prečo sa druhý dom predal za oveľa viac peňazí? Chceli by ste vedieť,
ako môžete predať váš dom za maximum peňazí?“

Búúúm, to je všetko. Takto im ponúknete pomoc zdarma.

2. Vysvetlite im benefity vašej pomoci:

„Veľmi rád vám pripravím marketingovú stratégiu pre predaj vášho domu
na mieru. Pomôžem vám identifikovať ideálnych kupujúcich, ukážem
vám ako im odprezentovať váš dom, aby ste za neho získali maximálnu
možnú cenu. Vďaka tomu budete môcť predať váš dom veľmi rýchlo
a dostať za neho najviac peňazí, bez toho, aby ste strácali čas
a peniaze. Je to úplne zdarma a nezáväzné“

Tu skončite, odprezentujte im „len“ pár benefitov.

Keď sa na to pozrieme spätne, tak si uvedomíte, že:

- Marketingová stratégia na predaj domu = BENEFIT
- Identifikovať ideálnych kupujúcich = BENEFIT
- Ako odprezentovať dom, aby ste za neho získali maximálnu

možnú cenu = BENEFIT
- Predať váš dom veľmi rýchlo = BENEFIT
- Dostať za neho najviac peňazí, bez toho aby ste strácali čas

a peniaze = BENEFIT



Nemusí ich byť veľa, proste použite len pár viet. V tomto prípade boli
„až“ 4 :-)

3. Vysvetlite im prečo to vlastne robíte:

Teraz im pravdepodobne v hlave vyskočila otázka:

„Počkať, počkať. O čo mu vlastne ide? Kde je háčik?“

Mali by sme im odpovedať na túto otázku. A urobíme to tak, že k ním
budeme brutálne úprimní. Povedzte niečo takéto:

„Poskytujem túto službu zdarma, lebo som realitný maklér, ktorý predáva
luxusné domy v Nitre. A existuje šanca, že mám kupujúceho pre váš
dom, hlavne keď si uvedomím, že v poslednej dobe je záujem o domy,
ako je ten váš. Takže ak uvidíte hodnotu v mojej pomoci, tak možno
budete chcieť, aby som predal váš dom za vás“

Koniec!

Nehovorte im o tom, aký ste skvelí. Buďte k nim len úprimní:

„Ahoj, s týmto vám viem pomôcť – lebo som realiťák“

Verím, že ocenia vašu úprimnosť. Veď im nič nepredávame. Toto je
koniec tejto časti.

4. Odstráňte strach z predaja:

Čo im napadne teraz?

„No skvelé, realitný maklér, finančný poradca, marketingový stratég ten
mi určite bude chcieť tlačiť svoje produkty a služby, aj keď ich nechcem“

Musíme s tým pracovať a odstrániť ich strach z predaja.



Takto to môžete urobiť pomocou 1 jednoduchej vety:

„Viem, že to môže vyzerať kadejako, ale sľubujem vám, že na vás
nebudem tlačiť, nebudem vami manipulovať ani vám nič predávať.
Dokonca, ak budete mať pocit, že som len strácal váš čas...“

Čo sme tu urobili?

Po prvé, pripustili sme, že to môže vyzerať ako finta, ako ich pritiahnuť
k sebe a tlačiť na nich.

A po druhé, sme im sľúbili, že na nich nebudeme tlačiť, manipulovať nimi
a predávať im.

Postavili sme sa k tomu čelom a povedali sme im: „Pozrite, takto to
proste nebude.

Oni vám môžu veriť, ale aj nemusia. Veď takto sľúbiť im to môže každý.
Čo s tým?

5. Minimalizujte riziko na ich strane

Toto je kľúčová časť celej ponuky. Tu sa vytvára neodolateľnosť.

Naviažeme tu na časť, kde sme skončili slovami: „Dokonca, ak budete
mať pocit, že som len strácal váš čas...““

Sem by ste mali vložiť nejaký „úplatok“...

„Dajte mi vedieť a ja vám okamžite pošlem XY euro“

Alebo...



„Okamžite pošlem inzerát prezentujúci váš dom tisíckam potenciálnych
kupujúcich, na vašu žiadosť, na moje vlastné náklady“

Alebo...

„Zaplatím náklady na topovanie vášho inzerátu“

Môžete použiť čokoľvek, čo urobí vašu „ponuku“ neodolateľnou.

Takto to bude naozaj neodolateľné. Pravdepodobne si myslia niečo
takéto:

„Pane Bože, tento týpek mi ponúka pomoc zdarma a ak si budem
myslieť, že som s ním len strácal čas, tak mi za to zaplatí alebo mi dá
niečo zdarma!“

Ponuka ako je táto je doslova neodolateľná.

A rozhodne zaujme...

Pravdepodobne si povedia niečo takéto:

„Tento týpek je riadne sebavedomý, aké kúzla musí ovládať, keď si
dovolí dať takéto skvelé podmienky a ešte k tomu mi chce pomôcť?“

Čo sa stane, keď im navonok ukážete takúto sebadôveru?

Presne tak, aj vo vnútri vám začnú viac dôverovať. Teraz ich priťahujete,
veria, že im viete pomôcť a pomaly, ale isto sa začínajú zaujímať o vaše
služby.

6. Nechajte ich kvalifikovať sa vám



Teraz sa potrebujete začať „chrániť“ pred ľuďmi, ktorí by chceli len
všetko zdarma a chcú vás len okrádať o váš drahocenný čas
a pravdepodobne nikdy neurobia nič z toho, čo im poradíte.

Ľudia, ktorí čítajú vašu ponuku si pravdepodobne hovoria:

„Ty kokos, toto je skvelé, doslova nemám čo stratiť...“

Teraz je načase použiť niečo, čomu sa v Amerike „nadáva“ takeaway
selling. A ja pre to nepoznám slovenský výraz a ani sa ho nechystám
hľadať :-)

Teraz im povieme:

„Počkajte chvíľku. Potrebujem aby ste vedeli, že nedokážem pomôcť
každému. Dokážem pomôcť len ľuďom, ktorí vlastnia domy pod
zoborom, sú vo vynikajúcom stave a nie je na nich vystavená exekúcia“

Tu im vymenujete kritériá, ktoré musia spĺňať, aby s vami mohli
spolupracovať.

Prečo by ste to mali urobiť?

Po prvé – ako som už spomínal. Chcete sa zbaviť ľudí, ktorí by len
plytvali vaším drahocenným časom.

Po druhé – takto ľuďom ukážete, že nie ste ani z ďaleka ďalší otravný
predajca.

Pochybujem, že im niekedy niekto iný povedal?

„Pozrite, nedokážem pomôcť všetkým. Tu sú podmienky, ktoré musíte
spĺňať, aby som bol s vami ochotný pracovať“

To vás stavia do pozície autority.



Oni vo vnútri (vo svojej mysli) rozmýšľajú, či sú dosť dobrý na to, aby
s vami mohli spolupracovať.

To však nie je ani z ďaleka všetko.

Budú musieť dokázať, že sú dosť dobrí na to, aby s vami pracovali aj
navonok.

Ako?

7. Vyzvite ich na akciu

Požiadate ich, aby vyplnili dotazník. A môžete to urobiť napríklad takto:

„Tu je návod, čo by ste mali urobiť teraz. Keď si chcete dohodnúť hovor
so mnou, tak jednoducho kliknite na link pod týmto textom. Keď na neho
kliknete, tak uvidíte formulár, kde sa vás opýtam pár otázok o vašom
dome a čo chcete jeho predajom dosiahnuť. Keď budem mať tieto
informácie, tak spravím prieskum trhu za vás a dohodneme si čas
spoločného hovoru.“

Teraz už klikli na link a vyplnili dotazník. Takto aj navonok dokazujú, že
sú pre vás vhodný potenciálny klienti.

Dali vám informácie o tom:
- Kde je ich dom
- V akom je stave
- Za koľko ho chcú predať

Tu sú všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete na to, aby ste sa
rozhodli, či si na nich nájdete čas alebo nie.

Je to dokonalý predaj naruby. A funguje vynikajúco :-)



Čo však urobiť, ak sa vám nikto neozve, alebo sa bude ozývať veľmi
málo ľudí?

To je úplne prirodzené. Naša prirodzená odpoveď na čokoľvek je nie.
Hlavne, keď sme pred tým tých ľudí (napr. realitného makléra) vôbec
nepoznali.

Často krát potrebujeme len vedieť o ňom a jeho práci trošku viac, aby sa
vytvorila dôvera a aby sme si ho proste viac obľúbili.

Preto prichádza na rad takzvaný followup...

5. Krok – Pokračujte v komunikácii

s nimi = followup = následná

komunikácia
Štatistiky ukazujú, že 50% predajov nastane až po 5.tom kontakte.
Napriek tomu väčšina predajcov to vzdá po druhom kontakte.

Preto je potrebné, aby ste ľudí opakovane vystavili vašej neodolateľnej
ponuke.

Kľúčové je, aby ste jej vždy predchádzali pridanou hodnotou –
ideálne vzdelávaním.

Ako na to?

Vašu neodolateľnú ponuku môžete dať:
- Na ďakovnej stránke, za vaším magnetom na kontakty
- Vo followup sekvencii (následnej komunikácii, kde ďalej vzdelávate

a dávate tipy, ako uspieť = napríklad predať dom rýchlejšie a za
viac peňazí)

- Vo forme PDF dokumentu, ktorý pošlete emailom



- Vo forme videa
- Alebo poslať na ich adresu, ak ju máte, ako list

Ako teda urobiť dobrú followup sekvenciu?

Je štatisticky dokázané, že až 50% ľudí si nikdy neprečíta ebook (alebo
„neskonzumuje“ akýkoľvek magnet na kontakty), ktorý si sami vyžiadali.

Preto do neho môžete dať vaše najlepšie know how. A ja vám to aj
odporúčam.

Potom vaša followup sekvencia vyzerá nasledovne:
- Vytvorte návod, kde pôjdete viac do hĺbky o jednom z bodov vášho

magnetu na kontakty (napríklad ako zvýšiť cenu domu pomocou
fotiek alebo homestagingu)

- Na jeho konci znova zopakujte vašu neodolateľnú ponuku (môžete
použiť toto slovné spojenie, ako prechod na vašu neodolateľnú
ponuku: „chcete, aby som vám s tým pomohol...?)

- Pošlite na tento návod email, hovorte len o tom, že ste pre nich
nahrali video alebo napísali článok, kde sa naučia XYZ
(nespomínajte neodolateľnú ponuku)

- Opakujte so všetkými bodmi (tipmi), ktoré ste použili vo vašom
magnete na kontakty

Vzdelávací obsah (návod) do follwoup sekvencie môže byť:
- Článok na vašom webe
- Video na vašom webe (alebo kľudne len na YouTube)
- Celý napísaný v emaili

Odporúčam články alebo videá na webe. Tak sa k ním dokáže dostať
viac ľudí.

Takto dokážete veľa krát opakovať vašu neodolateľnú ponuku, bez
toho, aby ste boli otravní a nudní.



Dáva vám to takto zmysel?

Verím, že ako ste si tak čítali týchto 5 krokov, tak ste si predstavovali,

ako ich aplikujete do praxe...

Dovoľte mi opýtať sa vás otázku:

Čo myslíte, ako by vyzeralo vaše podnikanie, keby

ste naozaj aplikovali všetko tieto veci do praxe?

Chcete to zistiť?

Mám pre vás dobrú správu...

Hľadám vysneného klienta, ktorému pomôžem získať 2 – 3 – možno až
5X viac horúcich kontaktov z internetu.

Ak ste tým klientom vy, tak s vami budem pracovať 1 na 1 a pomôžem
vám získavať ešte viac horúcich kontaktov z internetu, už za 2 mesiace
(alebo menej).

Nikdy neplatíte nič z vášho vrecka

Tu je dôvod prečo:

Prvá vec, ktorú pre vás urobím je, že vám osobne pomôžem vytvoriť
strategický plán, ako okamžite získať nové kontakty.

Je to zdarma a zaberie nám to 45 - 90 minút.



(Keďže to robím už 3 rokoy, tak som dobrý v dosahovaní rýchlych
výsledkov)

Dokonca urobím väčšinu ťažkej práce za vás...poviem vám presne čo
by ste mali použiť ako magnet na kontakty, ako získať návštevnosť, a aj
ako aktivovať kontakty, ktoré už máte.

Na konci tohto úvodného hovoru sa stane jedna z týchto 3 vecí:

1. Tento plán si zamilujete a rozhodnete sa, že ho zavediete do
praxe sami. V tom prípade vám budem držať palce a poprosím
vás, aby sme ostali v kontakte, aby som videl, ako sa vám darí.

2. Tento plán si zamilujete a požiadate ma, aby ste sa mohli stať
mojimi klientami. vďaka čomu vám osobne pomôžem ho
aplikovať do praxe, maximalizovať jeho výsledky a profitovať
z neho OKAMŽITE.

V tom prípade dosiahneme vynikajúce výsledky...To je môj sľub. Lebo
každý jeden z mojich klientov dosahuje výsledky. Každý. Jeden. Z nich.

3. V málo pravdepodobnom a neslýchanom prípade, že by ste mali
pocit, že som len strácal váš čas, tak vám okamžite pošlem prístup do
kurzu v hodnote 97 EUR. Bez akýchkoľvek otázok. Váš čas je
najdôležitejší zdroj, ktorý máte. A ja to rešpektujem.

Je to naozaj také jednoduché a nie je v tom žiadny háčik.

Zamyslite sa nad tým.

“Najhoršie” čo sa vám môže stať je, že dostanete kurz v hodnote 97
EURO za to, že som mnou strávite 45 - 90 minút.

Najlepšie čo sa vám môže stať je, že budeme spolu pracovať, 1 na
1, aby sme niekoľkokrát zvýšili počet horúcich kontaktov, ktoré
získate z internetu.



To je dôvod, prečo je toto
najbližší spôsob ako získavať horúce kontakty

ZDARMA,ktorý kedy uvidíte
Takto to bude prebiehať:

Poprvé, zavoláme si na 15 -20 minút cez telefón a ak si budem myslieť,
že vám viem pomôcť, tak si dohodneme 60 minútový hovor cez Skype,,
1 na 1 a prejdeme si váš biznis.

Pozriem sa na to, čo máte, čo a ako robíte a čo chcete dosiahnuť.

Keď už budem mať “aký taký prehľad” o vašom podnikaní), tak vám
pomôžem vymyslieť strategický plán akcie, ako okamžite dramaticky
zvýšiť počet nových kontaktov, ktoré získate.

Existuje viacero spôsobov, ako vám s tým môžem pomôcť.

Napríklad, môžem vám ukázať ako zmeniť váš magnet na kontakty,
aby prinášal viac kontaktov, bez zvyšovania nákladov na reklamu, ako
vytvoriť followup sekvenciu, dokonca bez toho, aby ste museli písať
články na blog, ako úspešne zvládnuť hovor s klientom alebo ako
reaktivovať ľudí, ktorých už máte vo vašej databáze.

A ako som už povedal, je to úplne zdarma.

Tak PREČO by som to núkal?

Mám na to dva dôvody:

Po prvé, baví ma to. Toto je jedna z vecí, ktoré viem robiť najlepšie a
som veľmi, veľmi šťastný, keď vidím niekoho dosiahnuť finančný
úspech, práve vďaka mojej pomoci.



Za druhé, týmto spôsobom priťahujem len tých najlepších klientov.

Funguje to takto:

Za predpokladu, že ste šťastní s mojou pomocou a chcete viac
plánov, ako je ten čo dostanete, pravdepodobne budete chcieť
pokračovať v dlhodobej spolupráci, aby som vám ich pomohol zaviesť
do praxe.

V tom prípade vás možno pozvem, aby ste sa stali mojím konzultačným
klientom.

Moja “cena” je 6400 eur za 3 mesiace...ale ak sa nad tým zamyslíte, v
skutočnosti vás to nič nestojí.

Prečo?

Lebo očakávam, že zarobíte oveľa viac ako 6400 eur za prvé tri
mesiace ...a ak budeme pokračovať v spolupráci nasledujúcich 12
mesiacov, tak som si istý, že dokážem zdvojnásobiť počet vašich
kontaktov... pri najhoršom.

Vlastne vám dám návod, ako zarobiť oveľa viac ako 6400 eur už počas
nášho prvého hovoru - ktorý je zdarma!

Takže uvidíte obrovskú hodnotu, ktorú získate už v momente, ako si
dovoláme - bez toho, aby ste minuli čo i len jedno euro.

A pozrite. Ak sa nechcete stať mojim klientom. Nerobte si starosti.
Nebudem na vás tlačiť ani vami manipulovať, akýmkoľvek spôsobom.
NIKDY!

V skutočnosti, tu je môj sľub, na ktorý treba MAŤ PORIADNE GULE
:-)



Buď budete považovať náš rozhovor za veľmi
hodnotný alebo  vám okamžite dám prístup do kurzu

v hodnote 97 EURO ako náhradu za váš čas

Áno, samozrejme toto je úžasná ponuka, ktorú pravdepodobne nikdy
neuvidíte u žiadneho iného direct response marketingového konzultanta
na Slovensku.

Zamyslite sa nad tým.

Osobne vám pripravím plán získavania horúcich kontaktov na mieru
vopred - zdarma - a dovolím vám zaplatiť mi až potom ak (a iba ak) sa
rozhodnete, že chcete so mnou dlhodobo spolupracovať.

Plus, k tomu robím ešte jeden ODVÁŽNY krok, tým, že vám garantuje,
že budete považovať tento plán za nesmierne hodnotný - alebo vám
darujem prístup do kurzu v hodnote 97 EUR ako náhradu za váš
stratený čas.

Len mi dajte vedieť. A kurz je váš. Bez akýchkoľvek otázok.

Kto iný by to urobil?

NIKTO! (skontroloval som si to).

Ale ja vám s radosťou dávam túto možnosť, lebo klienti mojich
konzultácii vždy dosahujú skvelé výsledky.

Bodka.

Nie som len tak pre nič za nič jeden z najvyhľadávanejších a najlepšie
platených direct response copywriterov a konzultantov na Slovensku.



Moje veci fungujú a viem, že keď budeme spolupracovať tak
získate kopec horúcich kontaktov.

Zamyslite sa nad týmto:

Od roku 2015, som zarobil desiatky až stovky tisíc eur pre mojich
klientov.

A práve preto som spolupracoval s celebritami ako sú Andy Winson a
Martin Mažár, autorom bestselleru Mišom Kopeckým, Rudom Kováčom,
Petrom Stankovským a Petrom Popkom a mnohými ďalšími.

V každom prípade, ako si dokážete predstaviť, získam KOPEC
záujemcov na základe tohto textu.

A preto potrebujem, aby ste si prečítali nasledujúcu časť veľmi pozorne:

Toto NIE JE pre všetkých. Tu je prehľad komu
MÔŽEM pomôcť:

VEĽMI si vyberám, s kým bude hovoriť a mám prísne (ale veľmi
opodstatnené) pravidlá, ktoré musíte splniť, aby sme mohli pokračovať.

Tu sú:

1. Už musíte mať skutočný biznis

Táto ponuka je pre ľudí, ktorí už majú funkčný biznis a chcú len získavať
oveľa viac horúcich kontaktov z internetu a oveľa rýchlejšie.

Mali by ste už zarábať niekoľko desiatok tisíc eur ročne alebo viac.

O a nepracujem so začiatočníkmi, takými čo chcú nič nedelat a vydelat a
špekulantmi.



Bez podvodov.

2. Musíte byť ochotní investovať do reklamy

Využívate reklamu, marketing a predávate produkty alebo služby.

Nemusíte byť “všade” a “obrovskí” ...potrebujem len, aby o vás ľudia
VEDELI, že existujete.

A ste vedeli, že reklama nie je len náklad, ale investícia, ktorá má
prinášať lepšie a rýchlejšie výsledky.

3. Musíte vedieť predávať na osobných stretnutiach

Nemusíte byť agresívny predajcovia ako Grant Cardone, ale musíte
vedieť predať človeku, ktorý má záujem o vaše služby.

Musíte chápať, že predaj je prirodzený proces, pomoc klientovi nájsť to
správne riešenie pre neho. Nemôžete mať odpor k predaju (hlavne nie
ľuďom, ktorí vás sami oslovia s prosbou o pomoc)

4. Musíte mať dobrý produkt a reputáciu

Všetko čo spolu urobíme vám neprinesie len viac kontaktov
a predajov, ale budeme to robiť takým spôsobom, ktorý vytvorí
OBROVSKÉ MNOŽSTVO GOODWILLU.

Na to aby sme to dokázali musíte mať kvalitný produkt alebo službu.
Inými slovami, musíte byť dobrí, v tom čo robíte.

5. MUSÍTE vedieť plniť inštrukcie. (Nebojte sa, nebudem vás žiadať
aby ste robili nič čudné)

Predsa, keď neaplikujete veci, ktoré vám dám do praxe, tak ani jeden z
nás nezarobí.



To je všetko! To sú moje požiadavky.

Tu je to, čo chcem aby ste urobili teraz

Keď spĺňate vyššie stanovené kritériá a chcete si so mnou osobne
zavolať, o tom, ako môžete dosiahnuť úžasné výsledky, tak si na vás rád
vyhradím čas.

Takto to funguje:

Po prvé, potrebujete vyplniť žiadosť. Nebojte sa. Je jednoduchá a
nevtieravá.

Potrebujem len vedieť, že čo a ako predávate. Čo chcete dosiahnuť.
A podobne.

Tiež vás požiadam o zálohu 17 eur.

Nebojte sa, nemôže mi menej záležať na vašich 17 eurách.

Používam ich len ako “filter” aby som sa zbavil ľudí, ktorí chcú len
strácať môj drahocenný čas.

Pošlem vám ju späť, hneď ako si dovoláme. (Jedine, že by som vás
zobral za klienta, v tom prípade vám o zálohu znížim vašu faktúru)

Tu je, čo sa stane potom

Keď budem mať vašu zálohu a vyplnenú žiadosť, tak vám napíšem
email a dohodne čas nášho spoločného hovoru.

Budem vás kontaktovať najviac do 48 hodín od vyplnenia žiadosti.

Náš úvodný hovor bude trvať 15 až 20 minút.



Takto začneme pracovať na tom, aby sme zistili, čo chcete dosiahnuť …
a ako to uskutočníme. Potom si zavoláme cez Skype, na 60 minút.

Starostlivo si prejdem vaše ciele, váš spôsob, ako získavate kontakty,
ako predávate a podobne… a vymyslím plán, ako získať viac
kontaktov okamžite.

Ak vám to bude dávať zmysel a budete sa chcieť stať mojim top
klientom, tak sa o tom môžeme porozprávať.

A ak sa nechcete stať klientom - tak to je OK tiež. Vrátim vám vašu
zálohu hneď ako si dovoláme. Úplne v pohode.

A ak mi poviete, že som len strácal váš čas. Dám vám okamžite
prístup ku kurzu v hodnote 97 EURO – teda dvojnásobku vašej
zálohy.

Takže doslova nemáte čo stratiť.

(A len tak medzi rečou - Ešte sa mi nestalo, že by mal niekto pocit, že
som strácal jeho čas. NIKDY. Preto si môžem dovoliť dať vám takúto
ponuku. SVOJE SĽUBY PLNÍM. Môže si niekto iný dovoliť takto
riskovať?)

VAROVANIE - NA ČASE ZÁLEŽÍ

Táto príležitosť je extrémne obmedzená kvôli časovej náročnosti, pri
práci 1 na 1, aby som vám mohol pomôcť k lepším výsledkom.

Preto je pre mňa fyzicky nemožné, aby som robil s viac ako len malou
skupinkou ľudí.

Taktiež si musíte uvedomiť, že je obrovský záujem o osobnú pomoc, 1
na 1, so mnou. A to, čo vám ponúkam je neslýchané.



To znamená, že táto príležitosť tu nemusí byť veľmi dlho.

Ak máte pocit, že toto je práve pre vás, tak kliknite sem, uhraďte poistnú
zálohu, vyplňte žiadosť a dohodnime si hovor.

S pozdravom

Peter Čelko

https://namaximum.eu/diagnosticky-hovor-detaily/
https://namaximum.eu/diagnosticky-hovor-detaily/

