
OFERTA NIE DO 
ODRZUCENIA CZ. 4 – 

Dopingujemy decyzję zakupową	
	
 

Tak jak napisałam w zapowiedzi – techniki wpływu na 
decyzję klienta są ważne, ale trzeba mieć na uwadze, że 
to na co reagujesz Ty nie zawsze zareaguje klient. 
Dlatego tak ważna jest znajomość klienta. 
Nie z nazwiska i z imienia, chociaż też, ale głębokie 
procesy myślowe, które zachodzą w mózgu zanim ktoś 
kupi. 
Dlatego, jeśli już na poziomie uwagi skupiasz się 
wyłącznie na sobie i swoim produkcie to ta sprzedaż nie 
koniecznie przyniesie efekty. 
Z maili, które otrzymałam to właśnie wynika. 
Chcesz za wszelką cenę na dzień dobry pokazać 
produkt. 
Ale to wygląda z pozycji obserwatora tak, jakbyś 
obserwowała Cygana, który handluje na targowisku i 
krzyczy: ja mam, kup tutaj. 
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Ćwicz nagłówki 
 
Zapomnij o gadaniu o swojej usłudze! 
Przyjmij, że nie wiesz co klientowi okaże się potrzebne.  
Zrób teraz ćwiczenie – będziesz poisać reklamę dla 
produktu, którego nie msz jeszcze w salonie. Nie masz 
zielonego pojęcia co to będzie. 
Ale musisz wybadać czego chce klient. 
GWARANTUJĘ, ŻE ON NIE CHCE ani mezoterapii, ani 
infuzji, ani masażu, ani makijażu… 
To czego chce? 
Lepszego życia (czyli?) 
Pozbyć się problemu (jakiego?) 
Wspaniałego doświadczenia (jakiego?) 
 
Zacznij mówić o kliencie i jego potrzebach! Nie o 
produkcie. Zapomnij. W każdym mailu, który 
otrzymałam wszyscy piszą o potrzebach, ale w 
kontekście urządzenia, umiejętności, kosmetyku, który 
chcą sprzedać. 
Zapomnij o sobie. 
Rozmawiaj o kliencie. 
Dopiero potem wprowadź do rozmowy informację o 
swojej usłudze. 
 
Musisz wejść głęboko w problem, żeby dotknąć tego co 
go boli. 
 



Czy przyszła panna młoda chce mezoterapia? 
NIEEEEEE! 
Ona chce, żeby wszyscy się zachwycili, chce przestać się 
wstydzić swojego wyglądu, bo najczęściej w siebie mało 
wierzy, a tu się zanosi, że będzie 100 osób, że wszyscy 
będą patrzeć. Ma mnóstwo stresu czy wszystko się uda, 
a tu jeszcze pryszcz… 
Albo złamał się paznokieć. Dla niej to koniec świata z 
idealnego obrazu, który w swojej głowie stworzyła. 
 
Dlatego zachęcam, aby jednak wrócić do pierwszej 
lekcji i popracować mocniej nad nagłówkiem. 
 
I zamiast: 
Skuteczne odmładzanie bez igieł, wypełniaczy i 
opuchnięć? To możliwe!!! (na każdej ulotce to samo 
piszą) 
Napisz: 
Nikt nie pozna, ile masz lat!!! 
 
I zamiast: 
Lifting bez skalpela! (frazes) 
Napisz: 
Powiedzą, że czas się dla ciebie zatrzymał  
 
I nie może to być chcesz zatrzymać czas? Bo ona nie 
chce, żeby czas się zatrzymał, nie chce, żeby dla 



wszystkich, ona chce dla siebie. Ona widzi wszystkich 
pięknych, młodych, ale w siebie nie wierzy… 
 
J 
Przypomnę jeszcze co powoduje, że nagłówek jest 
skuteczny? Oto cechy w kolejności ważności. 
- zainteresowanie czytelnika własna osobą, nie twoją, 
ani twoim produktem J 
- Informacje, 
- Ciekawość, 
- Szybki, łatwy sposób. 
 
Np. Kosmetyki, które tak uwielbiasz znów są; już są, 
właśnie dotarły… 
 
To tak nawiązując jeszcze do poprzednich ćwiczeń. 
A teraz pora na DOPING! 
Teraz kiedy już wszystko wie, dlaczego i co ma kupić, to 
ma to zrobić teraz. Nie odkładać tego na jutro i po 
jutrze, bo za chwile zobaczy ofertę z butami, klik i 
kupiła, a na Twoje zabiegi nie ma kasy J 
 
Może kiedyś – odpowie. 
Albo: 
Zastanowię się. 
….I po zakupie J 
 
 



1. Ludzie kochają okazje. Zawsze kupują, kiedy mają 
poczucie, że to wyjątkowa oferta za wartość jaką 
dajesz. Musisz stworzyć okazję. Musisz wyjaśnić, 
dlaczego to okazja.  
- Jeśli zakupisz dzisiaj to…. dostaniesz taniej, więcej, 
natychmiast…. 

2. Boją się, że coś stracą. Wyznaczasz czas do kiedy w 
tej cenie ten produkt jest dostępny. 
- Tylko dzisiaj 

3. Ograniczona ilość. 
- Tylko dla pierwszych pięciu osób, 
 

4. Gwarancja satysfakcji. Zapewnij klienta, że jeśli nic 
nie ryzykuje. Odwracanie ryzyka w stylu 
Gwarantowane efekty, albo zwrot pieniędzy 
upewnia, że nie ponosi ryzyka kupując, że nic nie 
straci. Dajesz mu tym samym poczucie 
bezpieczeństwa. 

5. Gwarancja wyjątkowości. Jeśli kupisz dzisiaj to 
masz zagwarantowany bonus, prezent, dodatkowa 
wartość albo w ogóle ten produkt, bo jutro już 
możesz go nie sprzedawać.  
 

6. Eliminowanie obiekcji. No nie da się, klient może 
mieć mnóstwo wątpliwości, ale Ty w ofercie 
możesz od razu na te wątpliwości odpowiedzieć. 
- Ile razy próbowałaś kremu, który miał zatrzymać 
czas? Prawdopodobnie ani razu, chociaż ci to 



obiecywano, bo to dla nich nie miało zupełnie 
znaczenia. To ty traciłaś nadzieje i pieniądze. 
 
Obiekcji może być wiele. 
- Np. Dlaczego jeszcze nie słyszała o tych 
rewelacjach? 
- czy to jest bezpieczne? 
- czy to jest właściwa cena? 
 
Ważne, żeby opis – odpowiedź – trochę podkręcić 
dramatycznie. Musisz odpowiednio podać i 
uzasadnić. Musisz dać wiarygodny powód, 
dlaczego np. proponowana cena (lub warunki 
sprzedaży) są takie atrakcyjne, aby klient nie 
posądził o specjalny trick.  
Np. Nasz dostawca obchodzi 40 te urodziny i z tej 
okazji podrzucił nam w genialnie niskiej cenie… 
 

7. Poczucie odpowiedzialności.  
- musisz pamiętać, że odpowiadam za efekty. To 
moja odpowiedzialność, abyś wyszła zachwycona i 
opowiedziała przyjaciółkom. Dzięki temu moja 
firma rozwija się rewelacyjnie. Dzięki temu, że 
twoje efekty to mój sukces. 
 

8. Dodatkowa zachęta do zakupu.  



Możesz coś dorzucić wyjątkowo, możesz podkreślić 
tutaj jeszcze jakąś zaletę z zakupu teraz lub z tego 
właśnie produktu. 
 

9. Przypomnij o wyjątkowej okazji TERAZ. Zachęć, aby 
nie odkładać decyzji, bo: 
- zostało tylko 5 sztuk, pakietów, promocyjnych 
ofert 
- tylko przez 5 minut będzie aktywny link do 
zakupu, 
 
Czyli podsumowując podkręcacze: 
- wabik – okazja 
- eliminowanie obiekcji 
- limit ilościowy i czasowy 
- gwarancja 
 
 
I do roboty J 
 

 


