
12 kluczowych działań,  
które pomogą Ci zwiększyć 

sprzedaż

Dowiedz się na co zwrócić uwagę, oraz jak zmodernizować działania marketingowe

aby skutecznie zwiększyć sprzedaż w Twoim biznesie

adampeciak.com

https://adampeciak.com/


Copyright © 2023    Adam Peciak - Projektowanie marek                                         www.adampeciak.com

Poniżej prezentuję listę 12 działań marketingowych, których wykonanie może  

pomóc skutecznie zwiększyć sprzedaż w Twoim biznesie.

1. Poznaj lepiej swoich klientów oraz ich potrzeby

Jeśli sprzedaż w Twoim biznesie nie przynosi spodziewanych efektów jednym z po-

wodów może być błędnie zdefiniowany klient lub grupa odbiorców. Przedsiębiorcy, 

zwłaszcza na początku swojej biznesowej drogi często popełniają błąd, nie określa-

jąc do kogo dokładnie kierują swoją ofertę. Jeśli produkt lub usługa są oferowane 

dla wszystkich, najczęściej trafiają do... nikogo. Zapamiętaj, każdy produkt i usługa 

ma swojego dedykowanego klienta. Jak poznać klienta oraz jego potrzeby? Dobrą 

metodą jest stworzenie persony czyli modelowego klienta, odbiorcę Twoich produk-

tów lub usług. Czym dokładniej go poznasz, opiszesz tym precyzyjniej zaprojektu-

jesz dla niego odpowiednie działania marketingowe. 

2. Przygotuj plan działania

Nie działaj przypadkowo. Jest to jedna z głownych przyczyn słabej sprzedaży. Jeśli 

do tego pory działałeś bez planu lub przemyślanej strategii zmień to. Zastanów się 

jakimi zasobami dysponujesz, co oferujesz, w jaki sposób i do jakich klientów za-

mierzasz dotrzeć, jakich środków komunikacji lub narzędzi będziesz do sprzedaży 

potrzebować, oraz w jaki sposób będziesz analizować wyniki swoich działań. Jasno 

określony plan  pozwoli na precyzyjne i efektywne działania marketingowe. 
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3. Przeanalizuj i ewentualnie zmodyfikuj swoją ofertę

Poznając lepiej swoich klientów oraz ich potrzeby możesz przyjrzeć się dokładnie  

w jaki sposób do tej pory oferowałeś swoje produkty lub usługi. Często dotych-

czasowa treść oferty odbiega merytorycznie lub jakościowo od oferty optymalnej. 

Mając wiedzę o potrzebach klientów możesz dostosować odpowiednio ofertę,  

opisz produkt lub usługę stawiając na rozwiązanie dzięki nim problemu klienta. 

Zapamiętaj, klienta nie interesuje Twój produkt lub usługa, klienta interesuje czy ten 

produkt lub usługa rozwiąże jego problemu lub zaspokoi jego potrzeby.

4. Podkreśl wartość dodaną

Większość ofert charakteryzuje się prostą drogą sprzedażową. Mam produkt lub 

usługę X i w kwocie Y i oferuję to do sprzedaży w miejscu Z. Jeśli trafiasz z takim 

przekazem do klientów szukających dokładnie takiego produktu lub usługi sprawa 

jest prosta. Jeśli jednak zamierzasz dotrzeć do szerszego grona potencjalnych klien-

tów warto specjalnie wyróżnić dany produkt lub usługę. Pomyśl o przedstawieniu 

oprócz standardowej oferty również wszelkich wartości dodanych. Wyeksponuj  

dodatkowe ich zalety i wyjątkowość. Podkreśl jakich dodatkowych korzyści może 

spodziewać się dzięki nim potencjalny klient. Każdy taki opis może powodować 

wzrost zainteresowania produktem lub usługą oraz może być dodatkowym bodź-

cem do zakupu.
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5. Dziel się wiedzą, pomyśl o content marketingu

Doskonałym środkiem, mogącym znacząco zwiększyć zainteresowanie Twoją ofertą 

może być wzbogacenie oferty o wartościowe treści, np. fachowe porady lub infor-

macje branżowe. Możesz do tego wykorzystać np. firmową stronę internetową, blog 

lub media społecznościowe. Content marketing daje praktycznie nieograniczone 

możliwości rozbudowywania oferty, tworzenia lejków sprzedażowych, dzielenia się 

wiedzą. Występowanie w roli eksperta dodatkowo zwiększy zaufanie do Ciebie  

i Twojej oferty jak również pomoże zbudować trwałe więzi oraz pozyskanie nowe-

go, stałego grona klientów. Wykorzystując content marketing znacząco poprawiasz 

również widoczność oferty w wyszukiwarkach internetowych.

6. Zadbaj o właściwy wierunek, wykorzystaj moc brandingu

Branding to krótko mówiąc budowanie świadomości marki lub biznesu dzięki prze-

myślanym działaniom i elementom wizerunkowym. Głównym celem działań bran-

dingowych jest sprawienie, aby każdy kontakt potencjalnego klienta z Twoją ofertą 

lub materiałami marketingowymi tworzył odpowiednie odczucia, utrwalał świado-

mość marki oraz ułatwiał decyzje zakupowe. Jak możesz tego dokonać? Przeanalizuj 

materiały wizerunkowe którymi obecnie dysponujesz, nazwę firmy lub marki, logo, 

kolory firmowe, wzorce materiałów marketingowych tworzących ofertę (np. ulotki, 

katalogi, strona internetowa), wszystko z pomocą czego komunikujesz się z poten-

cjalnymi klientami.  Zastanów się czy wszystkie te elementy tworzą właściwy Twoim 

celom wizerunek, czy pomagają Ci w sprzedaży, czy tworzą jedną, spójna linię wize-
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runkową. Jeśli nie, postaw na stworzenie nowej, przemyślanej identyfikacji wizual-

nej. Dobrze opracowany wizerunek może przyczynić się do pozyskania nowych grup 

klientów oraz znaczącego wzrostu sprzedaży

7. Twórz lejki sprzedażowe

Rzadko zdarza się, aby klient przy pierwszym, przypadkowym kontakcie z Twoją 

ofertą zdecydował się na zakup. Oczywiście może to mieć miejsce, jeśli oferta trafia 

od razu w potrzeby klienta. Najczęściej jednak zakup produktu lub usługi podzielony 

jest na kilka etapów. Klient, który styka się po raz pierwszy z Twoją ofertą, cechuje 

się ograniczonym zaufaniem i niską chęcią interakcji. Możesz jednak tak zbudować 

odpowiedni zestaw treści, materiałów marketingowych, reklam lub artykułów  

internetowych aby poprowadzić klienta od pierwszego kontaktu, poprzez wzbudza-

nie zainteresowania Twoim produktem lub usługą aż do finalizacji czyli jego zakupu.

8. Publikuj opinie zadowolonych klientów

Coraz więcej klientów swoje decyzje zakupowe poprzedza poszukiwaniem  opinii  

i referencji dotyczących interesujących produktów lub usług. Jeśli masz możliwość 

pozyskiwania pozytywnych ocen, opinii lub referencji dotyczących Twojej oferty 

zdecydowanie postaw na ich publikację na firmowej stronie internetowej lub profi-

lach społecznościowych. Wiarygodne opinie mogą pomóc w przekonaniu potencjal-

nych klientów do wyboru  i zakupu oferowanych przez Ciebie produktów lub usług.
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9. Reklamuj się w Google Ads

Reklama w wyszukiwarce Google to obecnie jedna z najszybszych dróg dotarcia 

z ofertą do klientów z wybranej grupy docelowej. Dobrze przygotowana reklama 

pozwala na pojawienie się praktycznie od razu reklamowanych produktów lub usług 

w wynikach wyszukwiania potencjalnie zainteresowanych odbiorców. Dodatkowo 

reklamowanie w Google Ads pozwala na wykorzystanie mocy remarketingu, dzięki 

któremu przy właściwej konfiguracji reklama będzie wyświetlana cyklicznie i precy-

zyjnie u odbiorcy, który np. zapoznał się z reklamą lub odwiedził Twoją stronę z ofer-

tą. Wyświetlenia kolejnych odsłon reklamy mogą pomóc w utrwaleniu świadomości 

marki lub oferty oraz podjęciu decyzji zakupowej. 

10. Buduj społeczność w social mediach

Media społecznościowe mają olbrzymi potencjał zarówno w kreowaniu świadomo-

ści marki jak i w poprawie sprzedaży. Właściwie dobrany kanał oraz konsekwentne 

publikowanie angażujących treści pozwala na tworzenie trwałych więzi i komuni-

kację z grupą potencjalnych klientów. Jeśli zdecydujesz się na założenie profilu na 

wybranym kanale społecznościowym masz możliwość dać się poznać tysiącom no-

wych odbiorców.  Tu również pojawiają się nowe, dodatkowe możliwości, możesz 

otrzymywać rekomencjacje, możesz zakładać grupy społecznościowe wokół intere-

sującej Cię branży lub oferowanych przez Ciebie produktów lub usług. Możesz rów-

nież wykorzystać systemy reklamowe na wybranych kanałach społecznościowych, 

pozwalające trafiać z reklamą do dokładnie sprofilowanych grup odbiorców.

https://adampeciak.com/


Copyright © 2023    Adam Peciak - Projektowanie marek                                         www.adampeciak.com

11. Postaw na wysoką jakość oraz doceniaj lojalnych klientów

Panuje pogląd że, jeden zadowolony klient może przyprowadzić do Ciebie 5 nowych 

klientów, jednej niezadowolny natomiast rozgłosi swoje niezadowolenie 10 innym  

i sprawi, że nigdy nie zainteresują sie Twoją ofertą. Jest to oczywiście teoria ale 

zgodzisz się, że podwyższenie jakości oferty, wykonywanych usług lub obsługi klien-

ta może przyczynić się do zwiększenia stopnia zadowolenia klientów a to może się 

przelożyć na wzrost sprzedaży. Wyższa jakość Twojej oferty wiąże się również z 

możliwością wyróżenienia się wśród konkurencji oraz oferowania produktów w 

wyższych niż konkurencja cenach. Pomyśl również o promowaniu lojalnych klien-

tów. Możesz wprowadzić kody dedykowane rabaty lub promocje lub programy lojal-

nościowe. Doceniając lojalnych klientów budujesz solidne i trwałe więzi a to pomoże 

Ci poprawiać sprzedaż. 

12. Śledź efekty, modyfikuj działania marketingowe

Jeśli zdecydowałeś się wdrożyć nowy plan marketingowy, mający na celu poprawę 

sprzedaży musisz mierzyć efekty swoich działań. Możesz wykorzystać do tego np. 

bilansy ekonomiczne w określonych przedziałach czasu, możesz skorzystać z narzę-

dzi do analizy wybranych systemów reklamowych (np. Google Ads, lub Facebook), 

lub np. Google Analytics, pozwalających śledzić dokładnie zachowania i zaangażo-

wanie odbiorców. Wszelkie analizy pozwolą na jeszcze lepsze poznanie klientów 

oraz planowanie działań. Nie wahaj się modyfikować swoich działań marketingo-

wych. Jeśli zauważasz zmiany trendów reaguj i dostosowuj do nich ofertę. 
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Wpadnij na bloga
Nazywam się Adam Peciak. Specjalizuję się w projektowaniu i budowie marek. 

Na co dzień prowadzę Agencję brandingową Moweli Creative, w której tworzymy 

identyfikacje wizualne oraz wysokiej jakości materiały reklamowe dla marek i firm. 

Na moim blogu www.adampeciak.com dzielę się wiedzą i doświadczeniem oraz 

przydatnymi informacjami z zakresu brandingu i marketingu. Mam nadzieję, że  

treści, które tu znajdziesz pomogą w budowie Twojej silnej marki. Zapraszam.
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