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P i c a s s o  W e b i n a r s  

În acest e-book vei învăța cum să îți pui întrebările potrivite și
cum să dobândești gândirea de marketer pentru a alcătui

profilul clientului tău ideal.
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1
I n t r o d u c e r e

Capi to lu l

Lasă-mă să te întreb ceva. Cine este clientul tău?

Dacă răspunsul tău este "Toată lumea" sau "Oricine e dispus să
cumpere" ai NEVOIE să citești acest e-book.

Să eșuezi în a prezenta clientul pe care îl servești este o greșeală majoră
în rândul multor antreprenori, așa că nu te gândi că ești singurul care
are această problemă.

În încercarea de a servi pe toată lumea, vei sfârși prin a-i subevalua pe
cei care au nevoie de produsele/serviciile tale cel mai mult. În alte
cuvinte, în încercarea de servi pe toată lumea, vei sfârși prin nu a servi
pe nimeni.

În acest e-book vei învăța cum să îți pui întrebările potrivite și cum să
dobândești gândirea de marketer pentru a alcătui profilul clientului tău
ideal.

Știu că informația e multă și poate părea greoaie în unele situații. Așa
că te sfătuiesc să recitești e-bookul dacă e nevoie. Desigur, să începi de
AZI prin a răspunde la cât mai multe întrebări.
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2
Cunoaște-ți produsul / serviciul

Capi to lu l

Primul și cel mai important lucru este reprezentat de gradul de
cunoaștere al afacerii tale.

În acest caz nu mă refer să cunoști intrările și ieșirile finanțelor tale sau
să fi capabil să reciţi reclamele produselor/ serviciilor tale în somn. În
schimb, ar trebui să ai cunoștințe adânci despre CE faci, CUM faci și mai
important, DE CE faci.

În continuare, te-aș ruga să-ți aduci un pix și un carneţel ca să îți notezi
răspunsurile la întrebările următoare:

1. Ce te-a facut să începi o afacere? Este un motiv clar sau o poveste în
spatele lui?

2. De ce ai decis să oferi spre vânzare produsul sau serviciul tău? Ce
nevoie sau 3roblem rezolvă produsul/serviciul tău?

3. Cu ce se diferențiază produsul sau serviciul tău?
Poate te întrebi cu ce te ajută întrebările acestea în a-ți descoperi
clienții ideali. Dacă tu nu îți cunoști produsul, clienții nu vor fi suficienți
de motivați să îl cumpere.
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3
Definește-ți nișa

Capi to lu l

Nişa este unul dintre principalii factori care te diferenţiază de ceilalţi
competitori. Nişa ne spune nu doar unde concurezi, ci şi cum o faci.

Mergând pe o anumită nişă, te poţi diferenţia de alte afaceri, vânzând
un produs pe care puţini dintre competitori, îl oferă.

În cuvinte mai simple : Nișele sunt NEVOI. Ca să definim nevoile trebuie
să începem cu înțelegerea clientului.

Pentru a-ți defini nișa trebuie să dai un răspuns cât mai detaliat la
următoarele întrebări:

1. Cui te adresezi? Care este audienta ta? Și cine crezi că sunt clienții pe
care îi poți satisface cel mai bine?

2. Cum se diferențiază produsul sau serviciul tău? Care este acel plus pe
care îl are produsul tău iar concurența nu îl deține?

3. Care sunt cei mari concurenți din cadrul nișei tale.

După ce ai un răspuns, de-abia atunci poți trece la partea de research.
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4
Research

Capi to lu l

Majoritatea antreprenorilor începători nu fac destul de mult research –
sau nu fac deloc.

Tendința este să devenim mult prea entuziasmați atunci când începem
o afacere încât ne dorim să vindem cât mai mult și cât mai repede.

Acest lucru ne face să sărim peste anumiți pași importanți, cum ar fi
research-ul.

Mai mult, dorindu-ne să vindem cât mai mult, fără să ne cunoaștem
bine clienții, nu vom face decât să-i respingem.

Oamenilor nu le place să li se vândă. În schimb, le place să li se rezolve
problemele. De aceea, este important să le cunoști cât mai bine, în
primul rând.

Pentru a avea succes în vânzări, ai nevoie să vezi imaginea de ansamblu.
Doar în acest fel vei conștientiza importanța research-ului și-ți vei da
seama că, de fapt, pe termen lung, această acțiune este o scurtătură
către success.

Bun, bun dar cum faci research?
Există 3 metode prin care să faci research și pe care le recomand.
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4.1. Studiază comportamentul în mediul online

Ai răspuns la prima întrebare din capitolul 3? 

Acum e momentul să ne întoarcem la ea.

Ca să-ți stabilești publicul țintă, pleacă de la un anumit grup de oameni
pe care crezi că-l poți ajuta.

Pe măsură ce vei strânge informații, vei putea decide dacă e nevoie
restrângi sau să lărgești audiența.

Ce trebuie să studiezi?

1. Grupurile de facebook corespunzătoare nișei tale
2. Profiluri de facebook personale
3. Atitudinea persoanelor în online (comentarii, postări etc)

Ce trebui să afli?

1.Cu ce se ocupă
2.Câți ani au
3.Unde locuiesc
4.Ce limbaj folosesc
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4.2. Fă un sondaj simplu

Pentru început trebuie să afli date demografice, sociografice dar și
părerea lor despre produsul/serviciul tău.

Dacă au folosit produsul/ serviciul tău cere-le să răspundă la întrebări
precum:

1. Care este cea mai mare frică / frustrare atunci când cumpărați
produsul nostru? (pentru a găsi o garanție mai convingătoare pentru
viitorii tăi clienți)
2. Care sunt punctele tari ale produsului / serviciului nostru?
3. Care sunt punctele slabe ale produsului/ serviciului nostru?
4. Ce modificări/ îmbunătățiri ați aduce produsului/ serviciului nostru?

În schimb dacă nu au cumpărat produsul/serviciul tău concentrează-te
pe date psihografice.

1. Ce gândeste si ce simte clientul tău?
2. Ce contează pentru el?
3. Care sunt cele mai mari preocupări, care sunt îngrijorarile și
aspirațiile lui?
4. Ce dureri are? Frici, frustrări, obstacole?
5. Ce câștiguri are? Ce vrea, ce nevoi, ce măsuri ia pentru a atinge
succesul?

În capitolul următor vom explora mai în detaliu întrebările pe care să le
pui audienței. Însă, până atunci, mai avem câteva detalii de explicat.
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? Ai terminat sondajul, dar cui îl trimiți?

Dacă ai deja o listă cu un grup de oameni cu care ții legătura, fie că o
faci prin email, messenger, sms, grup de Facebook etc, este foarte
simplu.

Având în vedere că ții deja legătura cu ei, aceștia sunt mai deschiși să te
ajute, în comparație cu o audiență rece, care încă nu te cunoaște.

Însă ce faci dacă nu ai o listă?

Dacă nu ai o listă, asta nu înseamnă că audiența ta nu există. Ea
probabil că există, doar că încă nu vă cunoașteți. Gândește-te unde s-ar
putea afla acești oameni.

Pune-ți următoarele întrebări:

1. În ce grupuri de Facebook sunt ei înscriși?
2. Ce pagini de Facebook apreciază și urmăresc?
3. Cunosc, personal, oameni care se încadrează în publicul țintă?

Dacă studiezi comportamentul în mediul online al unor persoane și
crezi că acestea ar cumpăra produsul / serviciul tău, poți să le trimiți lor
un sondaj.

Atenție: Sondajul trebuie să conțină și un lucru ce îl dai gratuit pentru a
motiva persoana să îți completeze sondajul.
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4.3. Realizează un interviu amical

Un interviu amical presupune o întâlnire lejeră într-o cafenea cu un
client care ți-a cumpărat deja produsul.

De preferat este să ai deja o relație cu acesta – cel puțin să mai fi
discutat înainte pe messenger.

Astfel, întâlnirea voastră nu va fi una tensionantă.

Interviurile reprezintă cel mai puternic instrument prin care poți afla mai
multe detalii despre clienții tăi actuali și/sau potențiali așa că o listă cu
întrebări foarte bine alese ar fi utilă.

Cu toate că din interviuri se pot obține cele mai valoroase informații,
acestea consumă multe resurse.

Așa că dacă ești la început, până să ajungi să organizezi un interviu, poți
folosi cele 2 metode anterioare, deoarece sunt foarte eficiente.
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5
Avatarul clientului ideal

Capi to lu l

Mai jos vei găsi întrebări la care trebuie să găsești răspunsuri (în urma
unui research, desigur) pentru a-ți crea avatarul clientului ideal.

Acest avatar este un profil fictive al clientului tău. Utilizând toate
informațiile pe care le-ai strâns în urma unui research, poți crea acest
profil și îl poți utiliza ca ETALON în următoarele reclame pentru a atrage
mai mulți clienti și implicit mai mulți bani.

1 În ce interval de vârstă se încadrează clientului tău? (fă media celor
intervievați)

2.Este bărbat sau femeie? (Alegi după numărul de bărbati și femei care
au răspuns)

3. Cu ce pasiuni/ hobby-uri își ocupă timpul liber?

4. La ce fel de activități participă săptămânal / lunar / în general?

5. Din ce surse își ia informația? TV, ziar, blog ,social media (dacă da,
care este cea mai folosită aplicație).

6. Ce lideri de opinie /influenceri urmărește (1-2 exemple)
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7. Din ce se educă de obicei? Cărți? Cursuri online? ( TV nu intră la
sursă de educare, ar trebui să amintești asta, în caz de cineva vrea să
răspundă așa)

8. Care sunt cele mai importante valori pentru el (mai jos ai o listă de
valori pe care o poți folosi și tu în sondaje)

9. Ce sumă de bani câștigă într-o lună? Ce atitudine are fața de job-ul
său?

10. Care este nivelul său de educație?

11. Care este situatia lui familiara? E căsătorit, divorțat, singur. Are
copii?

12. Când cumpăra de la tine ce are în vedere ? Prețul, calitatea,
transformarea oferită etc.

13. Cum îi rezolvă produsul / serviciul o nevoie sau cum îi oferă o
experiență plăcută clientului?

14. Care este cel mai mare plus pe care îl poate 11dduce
produsul/serviciul tău?

15. Care este principalul factor care determina decizia de cumpărare a
clientului ideal? Este un singur factor care face diferența de obicei, sau
sunt mai mulți?
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6
Concluzii

Capi to lu l

Când incerci să-I servești pe toți, vei sfârși neservind pe nimeni. Nu lăsa
asta să se întâmple și ție!

Există doar un grup de persoane în piață care are nevoie de ceea ce oferi
tu. Asigură-te că știi CINE sunt, UNDE îi găsești și DE CE au nevoie.

De asemenea și ce poți face pentru a-I atrage și a-I ajuta.

Acum că știi exact cum să găsești un client ideal, e timpul să treci la
treabă și să-I cauți.

Mult spor și să ne auzim cu bine. 


