


Sprzedaż & Marketing
Marketing i Sprzedaż jednoczą siły aby wyjść naprzeciw nowym czasom

Marketing 
B2B

Sprzedaż 
B2B

OUTBOUND INBOUND



Zmiana w Twoim sposobie 
pozyskiwania klientów

Pokażemy Ci system, 
który uzupełni Twoje działania handlowe 

i podniesie ich skuteczność



1. Poznasz sprawdzony system generowania kontaktów B2B 

z wykorzystaniem on-line

2. Dowiesz się jak zdobywać informacje wskazujące na zainteresowanie

Twoją ofertą

3. Otrzymasz gotowe do zastosowania skrypty umożliwiające umówienie spotkania 

handlowego

Agenda



Prospecting

Kontakt

Analiza / Oferta

Obiekcje

Zamknięcie

OutBound InBound

MARKETING TEŻ ROBI 
PROSPECTING!



Największym problemem
w dzisiejszej sprzedaży jest stały 

regularny…..

PROSPECTING



PROSPECTING - Wyszukiwanie klienta 
Prospecting jest najtrudniejszym elementem procesu sprzedaży

*badania HubSpot

37% sprzedawców ma duże problemy z procesem prospectingu

sprzedawców uważa, że otrzymanie odpowiedzi od klienta 
jest coraz trudniejsze40%



„Klasyczny proces sprzedaży 
skoncentrowany jest na 
wyszukaniu 
i zaangażowaniu klienta 
w sprzedaż”



Nawet bez możliwości kontaktu osobistego zostaje

Ci nadal wiele dotychczasowych możliwości

WSZYSCY MÓWIĄ
O PRZEJŚCIU NA ON-LINE 



Suspect à Prospect?

Szukanie 
„naszych klientów”



Cold Calling

Czy to jeszcze działa?



Rekomendacje
Polecenia

Networking



LinkedIn
Pisanie „zimnych 
wiadomości”



Strategia „Inbound” 
powoduje, że to klient 

inicjuje kontakt i angażuje 
się w zakup



Dodanie działań on-line

Na czym to polega?
Co to jest Inbound?

Jak to wpleść w nasz proces?

59%* kupujących z obszaru B2B nie chce się kontaktować ze 
sprzedawcą na etapie wstępnego rozpoznawania oferty

*badania HubSpot



Współczesny marketing wykorzystuje 
internet do pokazania firmy jako eksperta



INTERNET WYKONUJE ZA CIEBIE PROSPECTING

Internet robi PROSPECTING za Ciebie 



Firmy B2B, które tworzą treści blogowe 1-2 
razy na miesiąc, generują nawet do 70% 
więcej leadów niż te które tego nie robią 

(HUBSPOT). 



Jako EKSPERT jesteś widoczny
przez treści – wpisy BLOG, EBOOKI,
RAPORTY

Nie zapomnij że to nadal są 
dokumenty sprzedażowy wykorzystuj 
je aktywnie w procesach sprzedaży





Tylko co pisać?



CZERWONEGO
DZIŚ JEST MAŁO

DZIŚ KLIENCI SĄ AKTYWNI 
ŻÓŁTYM



Napływające leady B2B z ŻÓŁTEGO



NIE ZAPOMNIJ ŻE BEZ ŚCIEŻEK KONWERSJI NIE MA LEADÓW!

Kluczowy element – konwersja na lead



Różne typy leadów

q Subskrybent (newsletter)

q Lead (ebook)

qMQL – Marketing Qualified Lead (spełnia kryteria kwalifikacji)

q SQL – Sales qualified lead (zaakceptowany przez sprzedaż)

q Opportunity (otwarty kontrakt)

q Customer (klient)



OCIEPLONE KONTAKTY
MQL

Sprzedawca ma otrzymać wstępnie skwalifikowany LEAD
Marketing go nazwie MQL

OCIEPLENIE po prawej



PROCES INBOUND 
OCIEPLA WSZYSTKIE 

LEADY



Jak sprzedawać z ebooka

BEZ AKTYWNEJ 
SPRZEDAŻY 

OUTBOUND NIC
Z TEGO NIE BĘDZIE!



NIE MAJĄC CRM NIE 
MASZ POŁĄCZENIA

ZE ŚWIATEM INBOUND!

MARKETING MUSI 
PRACOWAĆ NA TYM 

SAMYM CRM!



Znalezienie potencjalnego klienta – otrzymanie informacji z CRM

• Był na stronie internetowej 

• Wypełnił formularz

• Otworzył e-mail

Identyfikacja



Pierwsza część zakładki klienta w HubSpot

q Kim jest nasz prospect

q Jaką firmę reprezentuje

q Dane kontaktowe

KWALIFIKACJA CZ.1. 



KWALIFIKACJA CZ.2. 

q Jakie strony internetowe oglądali?

q Jakie treści pobrali, jakie ebooki?

q Trendy?

q Czy i jakie działania podejmują na stronie?

Teraz scoring i decyzja!

Środkowa część zakładki klienta w HubSpot



q Poznanie profilu kontaktu

q Publikacje?

q Zaangażowanie

KWALIFIKACJA CZ.3. 



KONTAKT NR 1. MAIL

q Personalizowane powitanie

q Nawiązanie

q Wartościowa treść

q Wezwanie do działania

Mailing do SQL z HubSpot



Nawiązanie

Merytoryka, historia,

coś wartościowego

Wezwanie do działania



KONTAKT NR 1. MAIL

q Personalizowane powitanie

q Nawiązanie

q Odniesienie do sukcesu z liczbami

q Wezwanie do działania

Mailing do SQL z HubSpot



Nawiązanie

Odniesienie do sukcesu z liczbami

Wezwanie do działania



Integracja z LinkedIn w HubSpot

q Nawiązanie do kontaktu

q Pytania, pytanie?

q Wezwanie do działania

KONTAKT NR. 2. LINKEDIN 



Integracja z LinkedIn w HubSpot

q Nawiązanie do zebranych informacji

q Pytania, pytanie?

KONTAKT NR. 2. LINKEDIN 

q Nawiązanie do kontaktu



KONTAKT NR 3. TELEFON

q Powitanie

q Nawiązanie do kontaktu

q Pytania dot. Pobrania - analiza

q Propozycja spotkania i rozwinięcia

Caller ID Automatyzacja HubSpot

q Ustalenia



Dzień dobry Panie Filipie

Dzwonię do Pana, gdyż pobierał Pan / Interesował się Pan zagadnieniem Y. Cieszę się,
że patrzy Pan szeroką perspektywą na kanały docierania do klientów. 

Co Pan sądzi o tym naszym materiale? Jakie wyzwania ma Pan w firmie w związku z Y?

Proponuję spotkanie na którym omówimy szerzej to zagadnienie i pokaże Panu duże 
możliwości jakie ma ten system. 

(Ustalamy datę, potwierdzamy spotkanie i żegnamy się)

Do zobaczenia!



Dzień dobry Panie Filipie

Dzwonię do Pana z uwagi na naszego ebook, którego Pan pobierał 3 dni temu. 
Nasz klient w ciągu 3 dni od uruchomienia ebooka, zdobył 67 leadów i 9 klientów!

Jak Pan sądzi, czy u Pana zadziała tak samo, czy lepiej?
Spotkajmy się online i porozmawiajmy. Chętnie opowiem krok po kroku jak to wdrażamy!

(Ustalamy datę, potwierdzamy spotkanie i żegnamy się)

Do zobaczenia!



LICZY SIĘ JAK ZACZYNASZ

I JAK KOŃCZYSZ



Pytania?



www.businessweb.pl

www.filipkulikowski.pl

http://www.businessweb.pl/
http://www.filipkulikowski.pl/

