
Ako dosiahnuť, že sa vám
vďaka reklame ozvú tí najlepší klienti z

internetu s prosbou o pomoc?

(...neriskovať ťažké
peniaze a nezodrať sa pri tom)

Kľúčom k úspechu je vybudovať ten správny systém. Lebo ak budete získavať klientov
náhodným spôsobom alebo kampaňovo, tak skôr alebo neskôr vyhoríte.

Dobrou správou je, že každý úspešný systém, na získavanie najlepších klientov online
sa skladá LEN z 3 častí.

Logicky nastáva otázka: Ktoré sú to?

1. Získajte kontakty na najlepších klientov vďaka reklame

Nesprávne: Mnoho ľudí robí obrovskú chybu. Robia reklamu na náhodný obsah alebo
priamo na predaj. Avšak, len 1 - 3% ľudí sú podľa štatistiky pripravené na nákup a preto…

Správne: Najprv na nich získajte kontakt. A pravidelne sa im pripomínajte, aby vás
postupom času poznali, mali radi, dôverovali vám a chceli od vás nakúpiť to, čo predávate.

2. Strategicky a pravidelne ohrievajte kontakty obsahom

Nesprávne: Ľudia tvoria hodnotný obsah (články, videá, webináre, podcasty, atď) a náhodne
ich distribuujú. Napíšu status, pošlú email, možno zapnú reklamu. Nechajú Facebook alebo
inú platformu, aby rozhodla komu ukáže obsah a komu nie.

Správne: Faktom je, že človek potrebuje priemerne 32 kontaktov za 22 dní od reklamy po
nákúp (záleží od odvetvia). Zabezpečte to automatizovanou emailovou sekvenciou, ktorá
bude doručovať stále viac a viac hodnoty vašim potenciálnym klientom.

3. Predajte ľuďom na hovore alebo stretnutí metódou postupných súhlasov

Nesprávne: Predaj ľuďom, ktorých vám vygeneruje systém online je úplne iný, ako offline
predaj alebo oslovenie studeného trhu. Nemôžete narušiť vzťah, ktorý vznikol s klientom.

Správne: Využite metódu postupných súhlasov a zistite, čo klient chce, či mu dokážete
pomôcť, čo mu bráni v dosiahnutí cieľa a ak mu viete pomôcť, ponúknite mu to.

Čo by ste
mali urobiť teraz?

Ak vám to dáva zmysel a chcete ísť viac do hĺbky, tak vám odporúčam registrovať sa na
bezplatný webinár: 3 kroky, ako získať toľko klientov, že ich ani nebudete stíhať vybavovať?

https://namaximum.eu/trening-nove/
https://namaximum.eu/trening-nove/


Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa dočítali až sem, veľmi si to vážim:

Volám sa Peter Čelko a kamaráti ma volajú “Peo”

● Pomáham ľuďom získavať viac a lepších klientov z internetu už od 29.10.2015
● Pomohl som už 1758 platiacim klientom a toto číslo každým dňom neustále rastie
● Mojimi klientmi boli alebo ešte sú aj internetové “celebrity” ako sú Andy Winson,

Martin Mažár a Erika Sonlajtner (a mnohí další mentori, kouči, konzultanti)
● Ale aj “bežní ľudia, ako Dušan Šulov (špecialista na investovanie), Tomáš

Porubský (realitný maklér) alebo Patrik Žitník (podniká v oblasti army tréningov)

...ak chcete, aby som sa osobne pozrel na vaše podnikanie a pomohol aj vám, tak kliknite
sem, prečítajte si, čo je tam napísané  a dohodnite si so mnou platenú konzultáciu.
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