
 

Pozyskiwanie klientów traktuj jak pewien proces, na który często składa się 
wiele małych czynników i o który należy dbać codziennie. Poniżej 
przedstawiam Ci listę z 17 uniwersalnymi sposobami oraz poradami, które 
powinieneś zastosować aby Twój biznes szybciej się rozwijał. 

 

 

1. Czy posiadasz stronę internetową lub sklep internetowy? 

□ tak □ nie 

Strona internetowa to podstawa funkcjonowania Twojego biznesu w sieci. Jest 
potrzebna do skutecznego przeprowadzenia większości działań reklamowych 
w internecie. W dzisiejszych czasach jak firma nie ma strony internetowej 
to tak jakby nie istniała.  

 

2. Jeśli posiadasz stronę internetową (lub sklep) to włącz ją i oceń czy jest 
atrakcyjna i aktualna?  

□ tak □ nie 

Jeśli strona nie jest atrakcyjna to może nie zatrzymać użytkownika nawet 
na tyle aby sprawdził on Twoją ofertę! A jeśli jakieś elementy strony nie 
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są aktualne (np. dane kontaktowe) lub nie działają to tracisz szanse 
na sprzedaż! 

 

3. Czy na Twojej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy 
i zachęta do pozostawienia danych kontaktowych? 

□ tak □ nie 

Jeden klient woli zadzwonić a inny napisać, formularz kontaktowy to duże 
ułatwienie, ponieważ przyspiesza proces kontaktu klienta z Tobą! Ważne jest 
to aby formularz działał poprawnie, a maile nie trafiały do spamu. 

 

4. Czy prowadzisz reklamę AdWords, aby Twoja reklama wyświetlała się 
osobom, które szukają Twojej oferty w Google?  

□ tak □ nie 

W każdej chwili miliony osób sprawdzają wyniki w Google w poszukiwaniu 
różnych produktów, które chcieliby zakupić, lub usług, z których chcieliby 
skorzystać. AdWords daje możliwość wyświetlenia reklamy w Google bez 
wydania nawet złotówki na pozycjonowanie.   

 

5. Czy korzystasz z kampanii reklamowej na Facebooku aby skierować 
na Twoją stronę internetową ludzi zainteresowanych Twoją ofertą?  

□ tak □ nie 

Wyobraź sobie taką formę reklamy, która dociera tylko do tej grupy klientów, 
która interesuje się Twoimi produktami, albo ma skłonności do częstych 
zakupów przez internet. Tu nie marnujesz pieniędzy na pokazywanie swojej 
reklamy wszystkim, wyświetlasz reklamę tylko grupie odbiorców, która posiada 
określone cechy wspólne.  



6. Czy prowadzisz działania związane z pozycjonowaniem swojej strony 
internetowej (lub sklepu internetowego)? 

□ tak □ nie 

Czy wiedziałeś, że na pozycję Twojej firmy w wynikach Google, wpływa ponad 
200 różnych czynników? Są to np: czas potrzebny na wczytanie się strony, 
odpowiednie adresy URL, ilość linków prowadzących do naszej witryny, ilość 
użytkowników, która odwiedza nasza stronę, częstotliwość aktualizacji treści 
na stronie  i wiele innych czynników. To proste - im wyżej jest Twoja strona tym 
więcej masz klientów. 

 

7. Czy prowadzisz blog związany z działalnością Twojej firmy? 

□ tak □ nie 

Blog pomoże Ci przedstawić Twoje produkty, a przede wszystkim wesprze Cie 
w komunikacji z Twoimi klientami. Ponadto często aktualizowany blog wpłynie 
pozytywnie na pozycjonowanie Twojej strony, a jeśli będziesz planował 
przeprowadzenie jakiejś kampanii reklamowej, znacznie łatwiej przyjdzie Ci 
promowanie Twoich wpisów na blogu, niż od razu prezentowanie Twojej oferty.  

 

8. Czy prowadzisz newsletter firmowy?  

□ tak □ nie 

Newsletter to nie tylko świetne narzędzie komunikacji ze społecznością, która 
rośnie wokół Twojej firmy, ale także narzędzie, które pozwoli Ci utrzymać stały 
kontakt z osobami, które jeszcze od Ciebie nic nie kupiły, ale przyglądają się 
uważnie i są zainteresowane Twoją firmą. 

 



9. Czy prowadzisz fanpage swojej firmy/marki na Facebooku? 

□ tak □ nie 

Facebook ma już 2 mld użytkowników. Jednak o swój fanpage należy 
odpowiednio zadbać - umieszczać regularnie posty i starać się angażować 
swoich odbiorców do interakcji z marką (polubienia, udostępnienia postów lub 
pozostawienia komentarza). Fanpage nie aktualizowany od wielu miesięcy czy 
lat po prostu odstrasza, a przez to bardzo negatywnie wpływa na wizerunek 
firmy.  

 

10. Czy prowadzisz swój profil firmowy na Instagramie? 

□ tak □ nie 

Instagram to "must have" każdej kawiarni, sklepu z odzieżą, kwiaciarni 
i każdego biznesu, którego produkty/usługi są "estetyczne", bo najważniejszą 
zasadą prowadzenia profilu na Instagramie jest wysoka jakość 
zamieszczanych zdjęć. Jednak zdarzyło mi się już widzieć świetnie 
prowadzone profile firmowe firm budowlanych lub sprzątających, więc 
zaryzykuję stwierdzenie, że każda branża może działać na Insta! 

 

11. Czy wystawiasz ogłoszenia o Twojej firmie/produktach/usługach 
na różnych portalach ogłoszeniowych? (OLX, Gumtree, Lento itd.)? 

□ tak □ nie 

Reklama na portalach ogłoszeniowych to jedna z najbardziej podstawowych 
form reklamy w internecie. Najczęściej jest też najczęściej całkowicie 
darmowa, co stanowi jej ogromną zaletę! Natomiast skuteczność takiej 
reklamy jest różna i dużej mierze zależy od tego co sprzedajesz.  

 



12. Czy sprawdzasz i moderujesz opinie jakie pojawiają się na temat 
Twojej firmy w internecie? 

□ tak □ nie 

Monitorowanie opinii o Twojej firmie jest bardzo ważnym elementem 
wizerunkowym. Klienci, często zanim skorzystają z Twoich usług sprawdzą 
Twoją firmę w Google i jeśli natknął się tam na niewłaściwie opinie to 
prawdopodobnie nie sprzedasz im już nic. 

 

13. Czy Twoja firma jest widoczna w najbliższej okolicy? (Wyjdź 
z biura/lokalu i sprawdź czy łatwo jest do niego trafić) 

□ tak □ nie 

Dobre oznakowanie nie tylko ułatwi klientom trafienie do Ciebie, ale sprawi, 
że pewna grupa odbiorców mieszkających lub pracujących w okolicy "opatrzy 
się" z Twoją firmą i jak będzie potrzebować Twoich produktów, to się do Ciebie 
zgłoszą ponieważ już Cię kojarzą.  

 

14. Czy współpracujesz z jakimiś lokalnymi firmami, które polecają 
Twoje produkty/usługi oraz dostarczają Ci nowych klientów? 

□ tak □ nie 

Poszukaj firm, dla których Twoja oferta może stanowić dopełnienie ich oferty. 
Np. jeśli zajmujesz się serwisem rowerów, poszukaj współpracy wśród sklepów 
rowerowych. 

 

 



15. Czy często proponujesz swoim klientom dokupienie dodatkowych 
opcji lub dodatkowego produktu? 

□ tak □ nie 

"A może frytki do tego?". Nawet nie musiałeś odwiedzić restauracji MC Donald 
aby usłyszeć ten popularny zwrot, który bardzo dobrze obrazuje ideę 
oferowania dodatkowych produktów do przyjętego już zamówienia.  

 

16. Czy prosisz swoich klientów o polecenia (kontakty do osób, które 
oni znają, a które mogłyby być zainteresowane Twoją ofertą)? 

□ tak □ nie 

Jeśli kiedykolwiek poleciłeś kogoś (mechanika, fryzjera, itd.) swoim znajomym, 
bo byłeś z jej oferty zadowolony to wiesz jak to działa! Dużo chętniej klienci 
skierują swoje kroki w Twoją stronę jeśli zostaniesz im polecony przez ich 
znajomego.  

 

17. Czy uczestniczysz w spotkaniach networkingowych, szkoleniach 
lub konferencjach? 

□ tak □ nie 

Wszelakie śniadania biznesowe, bezpłatne i płatne szkolenia, konferencji i inne 
spotkania to zawsze okazja do networkingu i "złapania" paru (lub garści) 
nowych wizytówek.  

 


