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MIÉRT?
A 7 éves tapasztaltom alatt azt vettem észre, hogy
nagyon sok téves információ kering az internet
marketingről a vállalkozók fejében. Én folyamatosan
tanulok és csak ezzel foglalkozom. Talán ez az
előnyöm.
Azért írtam meg ezt az ebook-ot:
- mert ezeket a dolgokat-információkat egy
vállalkozónak tudnia kell, ha internetes
vevőszerzésbe kezd. Ha ezeket a dolgokat egy
vállalkozó nem ismeri, akkor szinte biztos, hogy
belekeveri magát egy zűrzavarba, mert
bizonytalanságában irreális elvárásaik lesznek,
rossz döntéseket fog hozni, elmegy a pénz, de még
azt se érti mire... és vita lesz mindenkivel.
- mert ez így korrekt. Csak akkor lehetek teljesen
korrekt-becsületes hirdetéskezelő, ha ezeket a
dolgokat elmondom a vállalkozónak. Könnyű lenne
azt mondani, hogy gyere hirdessünk a Google-ben
és a Facebook-on mert abban van a nagy pénz ...
haha ... persze ... , ha érted mit miért csinálsz,

kiteszteled a sikeres variánst és van egy jól
felépített vállalkozás a háttérben! Akkor igen.
- mert szüksége van az online marketingemnek egy
ismertségnövelő és bizalomnövelő eszközre :) ...
erről szó lesz a következő oldalakon.
Lássuk mi az 5 kulcs a sikeres online
vevőszerzéshez, szerintem:

1. SZAKÉRTELEM
Ki ért a vállalkozásodban a legjobban a termékhez /
szolgáltatáshoz amit árultok? Az ő tudására kell
felépíteni az egész online marketinget.
Ezt sokan szeretnék kihagyni. De nem lehet
szakértelem nélkül egy jó online marketinget
felépíteni. Vannak vállalkozók akik importálnak
valamilyen számukra szimpatikus termékeket, pl.
egészségügyi termékeket. De nem értenek ahhoz a
szakmához és nem is akarják megtanulni a
lényegét. És elkezdik a promoválást csak úgy ni,
mert a termék jó... De mi van ha az érdeklődők
visszakérdeznek? Megkérdeznek valamit a
termékről / szolgáltatásról ami nincs a leírásban. Ha
nincs egy hozzáértő válasz akkor az
komolytalanság. És ezt az érdeklődő is érzi és ez
hosszú távon rossz hírnévhez vezet.
Akkor van a másik eset. Szakértő vagy és valakire
rábízod az online marketinget. De ő nem ért a te
szakmádhoz. Őrá időt kell szánnod. Őneki el kell
magyarázni mindent, meg kell adni minden
információt, meg kell válaszolni minden kérdését.

Mert csak így tud egy működő értékesítési
folyamatot kialakítani az online marketing
rendszerben.
Akkor lesz hiteles egy weboldal, egy cég, egy
marketing ha szakértelemre van felépítve az
egész.

2. ISMERTSÉG
Az ismertséggel minden vállalkozásnak foglalkoznia
kell, mindegy, hogy az egy weboldal, egy internetes
bolt vagy egy valós bolt a szomszéd utcában.
Ez egy kifelejtett terület, pedig mindenki tudja miről
van szó...
Ugye azt nem gondolod, hogy téged már mindenki
ismer? Mondjuk ha te egy híres ember vagy akkor,
talán kihagyhatod ezt a részt. Jó vagy rossz a
hírneved? Nem mindegy.
Egy bolt esetében hogyan lehetne őket megismerni
ha nem tesz ki egy cégtáblát vagy ha nem tesz a
kirakatba semmilyen információt róluk. Honnan
tudná egy ott elhaladó, hogy mit lehet venni abban
a boltban?
Az interneten ugyanígy kell az ismertség
megszerzésével foglalkozni. Rendszeresen szem
előtt kell lenni.

Ami jó az interneten, hogy ki lehet szűrni, hogy csak
a célcsoportunknak menjen a reklámunk és nem
mindenkinek.
A sikeres vevőszerzéshez, megrendeléshez néha
elég az is ha pozitív ismertséggel rendelkezünk,
vagyis ha jó véleménnyel vannak rólunk ... és
amikor kell megkeresnek, továbbajánlanak.

3. BIZALOM
Alig-alig vásárolnak az emberek addig, amíg ki nem
alakul a bizalmuk a személy vagy a cég iránt, akitől
vásárolni készülnek. Ez az online eladás (talán)
legnagyobb hátránya. Ezt meg kell oldani.
Hogy lehet bizalmat szerezni? Pár példa:
- Úgy hogy megígérünk valamit és azt betartjuk
becsületesen
- Ígérünk egy hasznos információt és odaadjuk azt,
úgy ahogy ígértük
- Ígérünk egy hasznos terméket / szolgáltatást és
odaadjuk azt, úgy ahogy ígértük
- Beszélünk magunkról ... videóban a legjobb, de
ha le van írva az is ok
- Felteszünk magunkról, csapatunkról egy jól
sikerült képet

- Sokat kommunikálunk az érdeklődőről, a
problémájáról vagy a vágyáról és lehetséges
megoldásokról pl. Facebook posztokban, blogon
- Minden ami a bizalmat emeli pl. egy rendberakott
GDPR
- A felmerülő kérdésekre való őszinte és érthető
válaszadás. Ez is építi a bizalmat. Sok helyen látom
pl. a Facebookon, hogy nem szeretnek válaszolni a
kérdésekre. Ez egy hiba. Személytelen dolog, ami
lerontja az eladást ... mert interneten mindenki látja
ám a reakciókat.

4. STRATÉGIA / KOMMUNIKÁCIÓ
Kell egy elképzelés amivel el tudjuk érni a kitűzött
célokat. Ez az elképzelés egy kommunikációs
stratégia ami képes eladni annyi embernek a
termékedet / szolgáltatásodat amennyi a célod
eléréséhez szükséges.
Tudnod kell azt, hogy az online marketing feladatai
a cél elérése érdekében a következők:
- ismertté tegye a cégét/termékét/szolgáltatását a
célcsoprtja számára
- azután el kell érje, hogy felkeltse a cége-terméke
iránt az érdeklődést
- ekkor lehet elérni az első vásárlást, ami inkább
egy próbavásárláshoz hasonlít
- ha meg van elégedve a vevő akkor van esély
újravásárlásra és így válhat valaki törzsvásárlóvá.
Ebből akkor lesz bőséges profit:
- ha már nem kell hirdetned magad,
- ha nagyon olcsón tudod elérni a célcsoportodat,
- ha van értékes ajánlatod,
- ha jól kommunikálsz, hatékonyan tudsz
értékesíteni,

- ha van igazi innováció a cégedben a
konkurenciához képest,
- ha ügyesen vannak automatizálva időrabló és
emberi jelenlétet nem igénylő tevékenységek a
cégben
- ha van hatékony munkavégzés a cégben és
csapatként is.
Látni kell, hogy az online vevőszerzés egy folyamat
amin végig kell vinni az embereket a
célcsoportunkból. Eleinte sok munka, sok pénz,
aztán elkezd megtérülni időben és pénzben is.
A fenti dolgokat figyelembe kell venni az online
marketing stratégia létrehozásakor, amit az online
marketinges és a cégvezető ki kell találjon.
Biztos jó lesz az első elképzelés? Nem, nem biztos.
De ezen a ponton kockáztatni kell, ha hiszünk az
elképzelésben, a stratégiában! Csökkenteni lehet a
kockázatot ha tapasztalt szakember segítségét
kéred.

5. TAKTIKA / KIVITELEZÉS
Ha megvan az elképzelés akkor le kell osztani a
feladatokat, hogy ki-mikor-mit fog csinálni, hogy a
célokat elérjük.
De itt még van valami amit tudnod kell. Az online
marketingben szükség van sokféle szakértelemre,
tetszik vagy nem tetszik:
szakember: aki ért ahhoz a szakmához amit
értékesíteni akarunk. Ő érti a termék /
szolgáltatás lényegét, hasznát, értelmét,
értékét. Ez kis cégeknél maga a tulajdonos,
esetleg egy értékesítő.
szövegíró: ő írja meg a szövegeket amit
kommunikálni kell
grafikus / designer aki ad egy kinézetet az
egésznek (máskülönben a hasznos információ
csak szöveg marad)
webprogramozó: aki felépíti tehnikailag a
weboldalt
webszerkesztő: ő kezeli a termékeket,
rendeléseket, új információkat
hirdetések kezelője: ő kezeli a Google és
Facebook hirdetéseket

néha kellhet még fotós is, videós is, esetleg egy
ügyfészolgálatos is
és a végén kell egy online marketinges aki
ennyi embert és tevékenységet egy irányba tud
irányítani a cél elérése érdekében.
Tudom, hogy ez durva, de ez a realitás. Egy
vállalkozónak ezekről a tevékenységekről tudnia
kell. Ha erről nem tud akkor azt hiheti, hogy jön egy
nagyokat ígérő Johny és majd egyedül megcsinál
mindent. Eltelik 6 hónap, 12 hónap, de Johny
egyedül nem tudja megcsinálni. Legyen ő a
legbecsületesebb ember a világon ... akkor sem. És
az idő telik.
Én azt az embert megnézem aki képes ennyi
szakmát egyedül jó minőségben csinálni.
Feltevődik a következő kérdés:
- Akkor a kivitelezést, hogy tudja megoldani egy
(kis)vállalkozó ha ennyi teendővel kell számolnia?

KONKLÚZIÓ
Szinte minden vállalkozó akivel az online
marketingről beszélek, azt kérdezi tőlem, hogy mi
lenne neki a jó megoldás? Pár év tapasztalat
alapján (2013-tól) őszintén azt tudom mondani,
hogy nincs 1 tanács, nincs 1 megoldás, 1 hirdetés.
Aki ilyet ígér az finoman szólva nem tudja mit
beszél... Értékesítési folyamat van, amit fel kell
építeni és működtetni kell.
Van egy rossz irány amire szeretném felhívni a
figyelmed. Az nem működik, hogy a vállalkozó
elkezd egyedül megtanulni mindent és majd ő
megcsinál mindent: stratégia, szövegírás, grafika,
fotó-videó, webprogramozás, webszerkesztés,
ügyfélszolgálat, hirdetéskezelés, mérés, optimizálás
stb... Lehetetlen. Én is megpróbáltam mindent
megtanulni ... elment rá 7 évem és arra jutottam,
hogy vagy csapatot építek (esetleg alvállalkozókat
keresek), vagy feladom és visszamegyek
alkalmazottnak valahova ... mert az sokkal
egyszerűbb lenne.

LEGFONTOSABB TANÁCSAIM az online
marketingről egy vállalkozónak:
1. Tanulj annyit az online marketingről, hogy
megértsd a lényegét. Ezzel a tudással fogod
kontroll alatt tartani a dolgokat.
2. A vevők szerzését az intenetről bízd másra.
Neked, vállalkozóként, van elég dolgod és feladatod
a vállalkozásban. Szerintem, vedd fel a kapcsolatot
egy online marketingessel akire rá lehet bízni az
online vevőszerzést. DE, FIGYELEM: minden
kérdésére válaszolj, mindenben segítsd mert a Te
szaktudásodra tudja csak felépíteni az online
marketinget. Kérjél tőle egy stratégiát és egy
kivitelezési tervet. Ha tetszik és van rá pénzed
akkor START. Ha nincs annyi pénz akkor kell egy
olcsóbb stratégia. Tudd, hogy minden pénztárcához
van jó marketing megoldás. Ezután pedig meg kell
adni neki a kivitelezéshez azt a pénzbeli és
iránytásbeli lehetőséget, hogy ő a legjobb tudása
szerint megvalósítsa azt az online marketing
stratégiát amire együtt döntöttetek.

3. Ha már benne vagy nyakig de mégse megy,
akkor tanulj-tesztelj és tanulj-tesztelj. Vagy kérj
segítséget olyantól aki előrébb van mint Te ebben a
témában.

Az volt a legfőbb célom ezzel az ebook-al, hogy
segítsek egy jó megértést adni a vállalkozóknak az
online vevőszerzésről.
Remélem sikerült...
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