
I n t e r v i u l
Sau cum să-ți lași clienții

să te ajute să creezi produsul perfec

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

Atunci când știi ce să întrebi și cum să asculți, clientul îți poate
spune fix ce ai de făcut pentru a construi un produs mai bun, dar

și cum să-l promovezi mai bine.
 

Dar cum faci un interviu bun? Ce întrebi și cum asculți?
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Rob Fitzpatrick spunea în cartea lui, „The Mom TEST” că a învăța din
interviuri 1 la 1 e ca și când ai excava un site arheologic delicat. Adevărul e
acolo undeva, dar e fragil.

E important ca atunci când faci interviuri să fii atent la ce spune omul
dincolo de cuvine și să-i afli motivațiile, aspirațiile, fricile, dorințele.

De ce interviu?

Pentru că în acest punct este cea mai rapidă și mai eficientă metodă de a
face research.

Tot ce ai nevoie este să găsești acele persoane care sunt interesate sau ar
putea fi interesate de ceea ce tu vinzi și să vorbești cu ei despre dorințele,
provocările și problemele lor.

Dacă ai deja persoane care au cumpărat de la tine, apelează și la ei.
Cu cât vorbești cu mai multe persoane, cu atât îți va fi mai clar cum să-ți
construiești și promovezi webinarul, iar apoi produsele sau serviciile.

Minimul recomandat de noi este să faci interviu cu 5 persoane.

Dacă faci asta, vei avea suficiente informații să începi!

„Ok, dar ce le spun oamenilor ca să îmi dea interviu?”

Îți recomand să-ți faci un pitch de genul celor de mai jos.
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Dacă NU te cunoaște poți zice ceva de genul:

„Salut, prenume!
Eu sunt... x profesie (dacă nu te cunoaște) și am văzut că ești interesat de x
subiect. Ai câteva minute la dispoziție? Fac un studiu de piață pentru un
viitor produs și m-ai ajuta mult. Evident că nu voi încerca să-ți vând
nimic, iar dacă mă ajuți și te pot recompensa cumva, o fac cu drag. :D”

Dacă te cunoaște poți zice ceva de genul:

„Salut, prenume!
Știi că eu fac…. Și acum am un nou proiect. Știu că tu ești interesat de x
subiect aș vrea să-ți cer ajutorul. Ai câteva minute la dispoziție? Evident că
nu voi încerca să-ți vând nimic, iar dacă mă ajuți și te pot recompensa
cumva, o fac cu drag. :D”

Dacă a cumpărat deja produsul pe care vrei să-l vinzi sau ceva
asemănător poți zice ceva de genul:

„Salut, prenume!
Știi că eu fac…, iar tu ai ești unul din oameni care au cumpărat acest
produs/serviciu. Așa că am o mare rugăminte la tine: ai câteva minute la
dispoziție? Aș vrea să aflu de ce ai cumpărat produsul și cum pot să-l fac
mai bun.”

Odată ce ai primit răspunsuri afirmative, te poți folosi de cele 8 întrebări de
mai jos.
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Recomandare: Roagă-i pe oameni să te lase să înregistrezi cu mențiunea
că nu vei da mai departe materialul și imediat ce îți vei lua notițe, îl vei
șterge. Dacă nu, mai invită o persoană în discuție care doar să ia notițe
astfel încât tu să te poți concentra pe interviu și reacțiile omului din fața ta.

Iar la final, după ce îi adresezi întrebările de mai jos, dă-i detalii despre
produsul tău (dacă nu l-a cumpărat deja) și vezi ce crede, ce simte și ce
reacții are.

1. Care e cea mai mare problemă/provocare cu care te confrunți în acest
moment?

2. Care e cel mai mare/important obiectiv/dorință în acest moment?

3. De ce îți dorești asta? (să rezolvi problema sau sa obții ce vrei)

4. Ai căutat activ soluții la problema/dorința/nevoia/frustrarea ta?

5. În prezent faci ceva pentru rezolva problema/îndeplini dorința?

6. Ce ar face produsul tău de vis? Cum ar arăta soluție ideală la problema
ta?

7. Spune-mi ce s-a întâmplat ultima dată când… (ai trecut prin această
situație)?

8. E ceva ce nu te-am întrebat?
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1. Care e cea mai mare problemă/provocare cu care te confrunți
în acest moment?

- poți merge și segmentat - care e cea mai mare problemă cu care te
confrunti când vine vorba de [subiect/nișa ta]

În funcție de răspunsul său poți continua cu ceva de genul:

- asta pare să te supere cu adevărat, sunt sigur că există o poveste
interesantă în spate...
- de ce nu ai reușit până acum să rezolvi asta?
- ce face ca [problema] să fie atât de deranjantă?

2. Care e cel mai mare/important obiectiv/dorință în acest
moment?

- poți merge și segmentat - care e cea mai mare dorință a ta când vine
vorba de [subiect/nișa ta]

În funcție de răspunsul său poți continua cu ceva de genul:

- pari să fii foarte entuziasmat de idee - ce o face atât de importantă pentru
tine?
- ce te face atât de fericit/entuziasmat în legătură cu ea?

3. De ce îți dorești asta? (să rezolvi problema sau sa obții ce vrei)

Ce s-ar schimba în viața ta dacă s-ar îndeplini dorința/ți-ai atinge
obiectivul?

Pentru o și mai bună claritate, uite câteva posibile continuări la
întrebările de mai sus:
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4. Ai căutat activ soluții la problema/dorința/nevoia/frustrarea ta?

DA - Ce anume ai găsit, unde ai căutat? Ai testat ceva din ce ai găsit?

NU - De ce nu cauți?
- Ce te-a oprit pana acum sa actionezi?
- Cat de important e să găsești o soluție? Cât timp/bani ai la dispoziție?

5. În prezent faci ceva pentru rezolva problema/îndeplini dorința?

DA - Ce anume îți place și ce nu îți place la produsul actual?
(cu focus și pe de ce îi place sau nu îi place.)
- Cât te costă? timp/energie/resurse?
 

NU - De ce nu?
- Cât te costă dacă nu o rezolvi?
- Ai un buget dedicat pt problema x? Pierzi bani/timp, etc?

6. Ce ar face produsul tău de vis? Cum ar arăta soluție ideală la problema ta?

 E important să înțelegi și DE CE vor ceea ce spun că vor.
 

7. Spune-mi ce s-a întâmplat ultima dată când (ai trecut prin
această situație)?

De exemplu: dacă provocarea lui e că se ceartă cu iubita.

„Spune-mi cum a decurs ultima voastră ceartă, ce s-a întâmplat, ce te-a
deranjat, ce ai fi vrut să fie altfel”

8. E ceva ce nu te-am întrebat?

9. Cu cine aș mai putea vorbi? (ceri recomandare)


