
ZWIĘKSZ SPRZEDAŻ W 
SOCIAL MEDIA OD 
ZARAZ, WYKORZYSTAJ 
SOCIAL SELLING



KRAJOBRAZ 
SOCIAL 
MEDIA01



tworzenie relacji w obrębie mediów 
społecznościowych w ramach procesu 
sprzedażowego.

(rzeczownik)

social selling



social media 
marketing

social selling
sprzedaż 

tradycyjna

how the model translates



słowniczek
leady

landing page

CTR

CPC

CPM

konwersja

lejek sprzedażowy 









facebook
posty

system rekomendacji

oferty

reklamy

konkursy sprzedażowe

aplikacje

kody zniżkowe

grupy sprzedażowe 















GEEK GIRLS CARROTS

PRZYKŁADY

POLMARATON SLASKILUBIMY CZYTAC



twitter
wyszukuj

ćwierki

leady

linki

reklamy

konkursy sprzedażowe 







linkedin
artykuły
grupy
posty
reklamy
wyszukiwarka leadów
Sales Navigator
profil osobisty
inMail
networking
profil firmowy
showcase (podstrony)









insta / snap / pinterest
produt
zespół
wydarzenia
CSR
lokalizacje
porady i tutoriale
geotagowanie
oferta
kody
reklamy 









youtube
opis
tytuł
przyciski i nakładki 





STRATEGIA I 
BUDOWANIE 
PERSONY02









JAK 
POZYSKAĆ 
LEADY03

















SOCIAL 
MEDIA 
PLUS04

















model sukcesu (EEIA)
zasięg
zaangażowanie
wpływ
akcja 









zapamiętaj
zotymalizuj profil
działaj tam gdzie grupa docelowa
opinie
angażuj i pomagaj
wiarygodność
leady
pielęgnuj i zamykaj sprzedaż 



SOCIAL 
SELLING W 
PRAKTYCE05























budowa profilu
czym się zajmujesz 
gdzie pracujesz
w czym możesz pomóc
czy masz się czym pochwalić
kotki i pieski tylko w tym wypadku są złe
twórz lub zamieszczaj treści 
Call to Action
daj się znaleźć





budowa lejka
leady
leady (dojrzewające)
leady (brak odpowiedzi)
leady (niezainteresowani)
leady aktywne (z którymi prowadzone są 
w tej chwili rozmowy)
klienci
ex-klienci 



budowa lejka
leady
leady (dojrzewające)
leady (brak odpowiedzi)
leady (niezainteresowani)
leady aktywne (z którymi prowadzone są 
w tej chwili rozmowy)
klienci
ex-klienci 





Narzędzia 
social 
sellingu07



narzędzia social sellingu
monitoring internetu
landingi
CRM
mailingi
Sales Navigator
LinkedIn Publshing
planowanie postów
KLOUT 
reklama
UTM
webinary
prezentacje 
Growbots

















MIERZENIE 
EFEKTÓW I 
SUKCESU08





pomiar
shaerowalność
wzrost liczby kontaktów
wzrost liczby kontaktów w różnych fazach 
lejka
SSI
liczba nowych leadów / klientów / spotkań
CAC - client aquisition cost
wejścia na stronę docelową 
liczba wzmianek
liczba odpowiedzi via social media



SESJA 
PYTAŃ I 
ODPOWIEDZI09
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