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OFERTA NIE DO ODRZUCENIA - 
DZIEN 2 – KORZYŚCI KLIENTA, CZYLI 

WYJĄTKOWA PROPOZYCJA. 
 

Do sformułowania „Oferta nie do odrzucenia” 
powinnam używać cytatu, bo to nie moja nazwa. To 
tytuł książki.  
Zaczynamy  J 
Przede wszystkim musisz w tym momencie znać już 
parę rzeczy: 
o Znać klienta i jego pragnienia 
o Znać swój produkt, który może te pragnienia 

zaspokoić 
o Znać co ma u siebie konkurencja. Klienci często 

zanim wybiorą przeglądają dziesiątki ofert. Np. 
przyszła Panna Młoda na wybór sukni ślubnej 
przegląda oferty średnio ok. 30 salonów. 

 
Uczenie się swojego produktu nawet do końca świata 
nic Ci nie da, jeśli nie poznasz, nie określisz jaka idea 
stoi za tym produktem? Jak inspiracja? Co on niesie 
gdzieś głęboko w podświadomości? 
Pomaga, ratuje, uwzniośla? Pasuje do wytrawnych 
wnętrz czy prostych, jest ponad epokowy? Będzie się 
doskonalił, ale wciąż będzie pasował do tego miejsca? 
Odbiorcy się zmieniają pokoleniowo i nie tylko. Czy ten 
produkt może być ponadpokoleniowym? 
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Co go czyni tym wspaniałym i najlepszym? Może to 
jakiś detal? Może zastosowanie, może uniwersalność? 
Jakie słowa przychodzą na myśl o tym produkcie? 
Jakich słów używają klienci, kiedy o niego pytają? 
Jest pospolity czy wyjątkowy? 
 
Największy błąd to niepewność, brak wiary w swój 
produkt, obawy. 
 
Jeśli jest to szczerze produkt, który z czystym 
sumieniem polecisz innym to napisz koniecznie jakie 
korzyści odniesie każdy klient.  
Korzyści, efekty – to wymierne elementy produktu. To 
nie cecha ładny, gładki, elegancki. Klienta interesuje 
przede wszystkim on sam i co to jemu da, jak to zmieni 
jego życie, oszczędzi czas i pieniądze, poprawi wygląd, 
umili czas…. 
Ale możesz np. napisać – jest tak elegancki (cecha), że 
podczas twojego wystąpienia nikt oczu nie oderwie 
(korzyść)… 
 
Pisząc myślisz o kliencie, widzisz, jak reaguje, gdy widzi 
efekt, który ty już znasz, bo przecież już go innym 
polecałaś i stosowałaś… lub eksperci polecali, naukowo 
udowadniali. 
 
Oto kilka technik, które Ci w tym pisaniu pomogą: 
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1.wykorzystaj uwagę klienta. Już ją masz (nagłówek, 
obrazek – to kontynuuj.  
Jeśli masz problem to przyjrzyj się temu co widzisz na 
tym zdjęciu…. 
 
2. Podaj zaskakujące i proste rozwiązanie. 
Próbowałaś 13 diet? Dzwoniłaś tam 16 razy? Pojawił się 
nowy technologiczny system. To takie proste… robisz to 
i to…. i już to masz…. 
 
3. pokaż problem i rozwiązanie.  
Każdego dnia twoje lustro pokazuje to samo (problem), 
a ty masz ochotę schować się przed całym światem. 
Mam dla ciebie dobre wieści…. Zamiast dramatyzować, 
będziesz tryskać energią zachwytu. 
 
4. Porównanie z konkurencją:  
Znajdujemy różne farby na rynku. Problem z 
większością z nich jest taki, że powodują, że włosy się 
kruszą i matowieją. I bez względu na cenę efekt się nie 
poprawia. Nowa xxx ma ta przewagę, że po farbowaniu 
twoje włosy lśnią jak po tataraku J Po pierwsze 
stworzyli to…. po drugie włożyli tam… 
 
5. Nowość technologiczna. Produkt ten to najnowsze 
osiągnięcie techniki, ale nie chodzi o nowinki, bo 
pojawia się ich wiele na rynku. Ale chodzi o fakt, że po 
każdym użyciu twoja skóra…   
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6. Cudowny środek. To, że większość ludzi szuka 
cudownego środka. Liczy na prawdziwy cud to już 
wiesz. Magiczna zmiana, którą może wywołać twój 
produkt. Magia i bogactwo to cechy, które przyciągają 
dużą grupę klientów. Zawsze znajdzie się ktoś, kto 
uwierzy J 
To co zobaczysz całkowicie Cię zaskoczy. Pojawił się 
nowy produkt (krem, tonik, zabieg, masaż (wybierz 1)), 
który po nałożeniu na twarz działa jak magia. Gdy 
nałożysz go na jedną stronę twarzy, to druga będzie 
wyglądała o 10 lat starzej. Smarujesz drugą stronę i 
wszyscy wokół krzyczą WOW!!! 
Czy to czary? Otóż nie!!! To olej pozyskany z …, który 
działa jak botox tylko w ekspresowym tempie.  
J   
 
A taki przykład podpowiada Darek Puzyrkiewicz: 
„Pojawił się nowy krem, który zawiera pewien składnik, 
dzięki czemu działa jak magiczny trick, odmładzający 
wygląd twojej skóry. Nazywają go OSZUST. Zanim 
powiem Ci, na czym polega sekret jego działania, chcę 
Ci podpowiedzieć, jak go przetestować na swojej 
skórze. 
Oto jak możesz przeprowadzić test: Bierzesz odrobinę 
Oszusta na opuszki palców i delikatnie wcierasz go tylko 
po jednej stronie twarzy. Czekasz około 60 sekund i 
wtedy oglądasz siebie w lustrze w łazience. 



 

By Lucyna Wiewiórska 

To, co zobaczysz, całkowicie Cię zaskoczy 
Jeśli nałożyłaś Oszusta na prawą stronę twarzy, to ta 
strona będzie wyglądać o 20 lat młodziej (to zależy od 
konkretnej osoby) niż strona lewa. Akrem pozostanie 
w100% niewidoczny. Jest bezbarwny, bez zapachu, 
nawet nie poczujesz, że coś masz na twarzy. 
Jak to możliwe? Co tam dokładnie się dzieje? Czy jest to 
jakiś rodzaj magii? 
Nie, to nie magia. To najnowsza nauka, która działa jak 
magia. 
Podstawowy składnik Oszusta zrobiony jest z czegoś, co 
nazywane jest olejem emu. O tym oleju powiem Ci za 
chwilę, najpierw pozwól, że powiem Ci, co wywołuje 
magiczny efekt kremu. 
To jest jedyny na świecie, potrójnie rafinowany olej 
emu. Podczas tworzenia kremu łączony jest z jeszcze 
jednym specyficznym składnikiem. Dzięki temu, zamiast 
zmienić się w proszek, wszystko zmienia się w… 
Miliony mikroskopijnych trójwymiarowych Nano 
składników 
I co z tego? 
Oto "co z tego": Mało kto wie, że ludzkie oko nie jest 
wstanie dostrzec zmarszczek. Zamiast tego, widzi ono 
cienie, rzucane przez zmarszczki. I dzięki milionom 
mikroskopijnych Nano składników, światło jest 
rozpraszane, więc gdy używasz Oszusta…  
Nie ma żadnych cieni do zobaczenia!” 
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Czyż to nie piękna zabawa? Każdą historię możesz 
opowiedzieć tak, że wzbudzi ona sensację i zwiększy 
zainteresowanie. Jest jeden warunek, że nie nabijasz 
klienta w butelkę.  
 
7. Autorytet.  
Nazywam się…. I jestem licencjonowanym 
kosmetologiem z dwudziestoletnim stażem w 
pielęgnacji anty-aging. Te dwadzieścia lat 
doświadczenia nauczyło mnie rozróżniać produkty, 
które nie są warte pensa i takie, które pozornie 
pospolite zaskakują swoją efektywnością. Do takich 
właśnie należy… 
Naukowcy badali go 16 lat. Próbowali na różne 
sposoby, ale był w stanie przetrwać żywy w 40oC 
temperatury. Aż kiedyś na jednym z naszych wykładów 
uczestniczyła doktorantka z Instytutu… i zadała 
pytanie… Czy próbowaliście konserwacji pod 
ciśnieniem??? 
I to był przełom. Wiedzieliśmy wszyscy, że jeśli tylko uda 
nam się ten składnik utrzymać w aktywnej postaci, to 
będzie to światowe odkrycie. Nie myliliśmy się. 
Oto przed tobą … 
 
8. Jest taka technika, której osobiście nie lubię, a którą 
wykorzystuje psycholog Grzesiak. Metoda na 
wspólnego wroga. Kiedyś słyszałam jego wykład i tym 
wrogiem było państwo. Gdyby w czasie zastoju wygłosił 
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ten wykład to pewnie wszyscy zapłakaliby się na śmierć 
J Tak też było podczas tamtego wykładu. To był czas, 
kiedy mnóstwo młodych ludzi uciekło z Polski, siedzieli 
za granicą, pracowali przy produkcjach kanapek lub 
innych rzeczy, a kiedy przyjeżdżali do kraju to grali 
„bogatych”. Zresztą i ci, którzy nie uciekali znajdowali 
powód do płaczu, bo cierpieli z powodu nieszczęśliwej 
miłości, z powodu nielubianej pracy.  
A Grzesiak otworzył ich oczy w mokrym miejscu i 
bardzo płakali, kiedy mówił:  
Co Ci daje to Państwo? Zamiast cieszyć się młodością 
musisz uciekać ze swojego domu, emigrować na 
udrękę, na katorgę, ciężko pracować… Uczyłeś się, 
starałeś i co dostałeś…Nie masz pracy, a jak masz to 
podatki cię zjadają… Czyż nie tak? Czy tak powinno być? 
Czy tak powinno wyglądać twoje młode życie? Nie stać 
Cię na wakacje, na kupno mieszkania, na założenie 
rodziny.  Odpowiedź jest prosta. Jesteś Polakiem. 
Zasługujesz na godziwe życie. Potrafisz sięgać po 
szczyty finansowe, ale potrzebujesz odpowiedniego 
mechanizmu. Jeśli teraz zdecydujesz to ci w tym 
pomogę….  
(ten wykład był głęboki. Podawał przykłady nawet z 
życia mówcy)  
I tu następowała prezentacja oferty szkolenia za 
kilkanaście tys. złotych… prezentowana tak, że zaraz jej 
braknie, ale o tym jutro. I 8000 ludzi ryczało. No może 
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prawie 8000 J.  (przy okazji pojawił mi się dowód 
słuszności – 8000 ludzi płakało – fajnie brzmi prawda?) 
 
9. Technika ostrej amunicji.  
a/ Zdradzę ci mój osobisty sekret, którego do tej pory 
nie ujawniałam…  
b/ Co takiego wiedzą o kosmetykach Koreanki, że 
korzystają przede wszystkim z oleju kokosowego, 
przetworzonego za pomocą….  
 
Jeśli zastanawiasz się skąd wziąć ciekawostki, to 
przecież nic innego, jak te, które prosiłam wczoraj 
wyszperać. To są te smaczki dotyczące Twojego 
produktu. Nic innego. Trzeba je tylko spisać, posługując 
się odrobiną wyobraźni.  
To miejsce możesz też wykorzystać, aby pokazać 
czytelnikowi dodatkowe korzyści, jakie zyska, gdy 
zakupi oferowany produkt.  
 
10, Technika – specyficzny składnik. Odrobinę się wiąże 
z poprzednim, ale tutaj ten smaczek, ten jeden 
element, którego nikt inny nie posiada i mało kto 
cokolwiek na ten temat wie. Ale to jest genialny motyw 
dla osób, które właśnie lubią się wyróżnić, mieć coś, 
czego nikt inny nie będzie miał J 
 
Możesz wierzyć mi lub nie, ale to właśnie ten składnik 
maski spowoduje także u Ciebie w ciągu dwóch tygodni 
utratę 7 najbardziej niechcianych kilogramów tłuszczu! 
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Technika 11. Jak to działa lub inaczej krok po kroku. 
Objaśniasz mechanizm działania: 
 
Zacznijmy od tego, że jest to bardzo proste w 
zastosowaniu i szybko działa.  
Jeśli teraz zdecydujesz się na zakup tego poradnika w 
specjalnej cenie to: 
a/Już w poniedziałek otrzymasz na maila poradnik z 
kolejnymi 20 technikami prezentowania produktu. 
b/We wtorek po przeczytaniu poradnika wybierzesz ten 
najważniejszy element, który pasuje do twojego stylu 
komunikacji. 
c/A w środę zastosujesz go już w swojej reklamie i 
zamieścisz na stronie sprzedażowej. 
d/W czwartek już będziesz sprzedawać swój produkt 
Zauważ, że każda z tych technik prezentuje jakąś cechę 
produktu w kontekście konkretnych efektów i korzyści 
klienta.  
 
Oczywiście takich technik specjaliści od reklamy 
znajdują tysiące.  
W abonamencie na sprawny biznes jako #bonus 
otrzymasz w podsumowaniu tego wyzwania poradnik z 
kilkudziesięcioma różnymi technikami od różnych 
specjalistów.  
 
 



 

By Lucyna Wiewiórska 

Teraz zajmij się tworzeniem opisu swojego 
 

produktu stosując wszystkie techniki. Możesz do mnie 
przysłać swoje propozycje. Masz na to dwa dni. Jeden 

to mało. Do tego trzeba przysiąść, ale zapewniam – 
warto. 

No to do roboty J 
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