
 

  
Co umieścić na 
stronie www, by 

klienci zostawiali nam 
swoje adresy email i 
numery telefonów 

5  krytycznych punktów strony www, w których 
klient decyduje: „zostawiam im swój email i 

numer telefonu”, lub „zamykam tę stronę i idę 
dalej” 

 
Dowiesz się jakie najważniejsze pytania trzeba sobie postawić i jak szukać na nie 

odpowiedzi, aby nie tracić klientów przez błędy na własnej stronie www. Nauczysz się 
prezentować produkty i usługi w taki sposób, że więcej klientów poprosi Cię o ofertę 

zostawiając na stronie swoje emaile i numery telefonów.  
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Co umieścić na 
stronie www, by 
klienci zostawiali nam 
swoje adresy email i 
numery telefonów 
5  krytycznych punktów strony www, w których 
klient decyduje: „zostawiam im swój email i numer 
telefonu”, lub „zamykam tę stronę i idę dalej” 
 
Zaczynamy od własnych decyzji  
Osiągnięcie celu zawsze zaczyna się od podjęcia decyzji. Dlatego 
postanów, że wprowadzisz modyfikacje zamieniające ruch na 
stronie www w leady. Lead to klient wyrażający wstępne 
zainteresowanie, któremu przedstawisz ofertę handlową. 
W tym opracowaniu prześledzimy przypadek modernizacji 
konkretnej strony internetowej. Poniżej znajdziesz zapis części 
rozmów coaching’owych , podczas których wraz z klientem 
ustalaliśmy krytyczne punkty w marketingu jego strony www. 
Przeczytasz jakie decyzje zostały podjęte oraz jakie kluczowe 
zmiany wprowadziliśmy w życie. Rozmowy i wprowadzanie 
modyfikacji w omawianym przypadku odbywały się na 
przestrzeni 12 miesięcy.   
Zwróć uwagę na cytowane w tekście pytania. Zadaj je sobie  
i postaraj się znaleźć odpowiedzi w odniesieniu do własnego 
biznesu. 
 

 
Piotr Kawa 

   
Przekształcam zwykłe 
firmowe strony www w 
internetowe prezentacje, 
dzięki którym klienci 
proszą o szczegółowe 
oferty, bo są przekonani, 
że właśnie znaleźli to 
czego pragną.  
Posługuję się najnowszą 
technologią internetową 
i sprawdzonymi 
technikami handlowymi, 
a wszystko po to by  
przyciągać uwagę 
klientów i skłaniać ich 
do zakupu tu i teraz 
właśnie u Ciebie. 
Prowadzę internetowy 
portal tematyczny o 
technikach sprzedaży 
http://wiedzawfirmie.pl , 
na którym każdy  
znajdzie rozwiązania 
zwiększające sprzedaż. 
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Ustalamy punkty krytyczne, w których traci się klientów  
Analizujemy modyfikację marketingu na stronie internetowej podwarszawskiego dewelopera. Celem 
zmian było doprowadzenie do stanu, w którym co najmniej 5% ludzi oglądających jego stronę www 
udostępnia mu swoje nr telefonów i adresy e-mail oraz pozwala na przesłanie oferty.  
Dzięki takiemu rozwiązaniu jego handlowcy:  

 mają co robić, 
 przedstawiają oferty ludziom, którzy naprawdę chcą kupić nowe mieszkanie,  
 nie marnują czasu na uganianie się za tzw. „oglądaczami”.  

Rozpoczynając zmiany najpierw ustaliliśmy punkty krytyczne, w których potencjalni klienci robią 
jedną z dwóch rzeczy:  

1. Zostają na stronie i wykonują kolejny zaplanowany przez nas krok, 2. Odpuszczają sobie naszą ofertę i zamykają stronę www. 
Następnie w tych punktach tak ustawialiśmy teksty, grafikę i oprogramowanie, aby klientów 
„prowadzić za rękę” do rezultatu, który chcieliśmy osiągnąć.  
Oto pięć ustalonych przez nas punktów krytycznych, nad którymi pracowaliśmy: 

1) Zogniskowanie działań 
2) Wizja lepszego życia 
3) Piekąca ciekawość 
4) Otwarte drzwi 
5) Łagodna perswazja 

 
Punkt startu  
Zmiany u dewelopera zaczynaliśmy w miejscu, w którym być może i Ty jesteś. Wydawał on sporo 
pieniędzy na reklamę w wyszukiwarkach internetowych, na umieszczanie ofert mieszkań w portalach 
z nieruchomościami, kupował reklamę prasową, powierzchnię na bilbordach itd.. Efektem wszystkich 
tych działań było kilka zapytań o mieszkania na tydzień. To powodowało, że koszty pozyskania 
każdego klienta były bardzo wysokie i ciągle rosły wraz cenami reklam.  
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Opis zmian i efektów  
Zanim przeczytasz co zmieniliśmy kilka słów o efektach tego, co zostało już zrobione. Czyli jakie 
rezultaty osiąga deweloper na dzień tworzenia tego opracowania. 
Przypomnę: startował z kilkoma zapytaniami o mieszkania na tydzień.  
Obecnie w ciągu jednego dnia jego handlowcy dostają „do obróbki” od 6 do nawet 12 nowych leadów 
(co w tygodniu daje średnio ponad 50 leadów). Każdy taki lead to konkretna osoba z imieniem, 
nazwiskiem, nr telefonu i adresem email. Do tego dochodzą jeszcze zapytania telefoniczne kierowane 
bezpośrednio do konkretnych handlowców. Skąd o tym wiem? Na co dzień rozbudowuję jego strony 
internetowe i jestem informowany o efektach abym wiedział jak wprowadzane przeze mnie zmiany 
wpływają na skuteczność www.  
Przejdziemy teraz do wprowadzonych zmian. W każdym kolejnym punkcie znajdziesz opis kontekstu 
sytuacji i najważniejsze części procesu coaching’owego doprowadzającego do podjęcia decyzji oraz 
jakie zmiany wprowadzaliśmy. 
 

1) Zogniskowanie działań 
Kontekst i problem: 
Firma prowadzi działania reklamowe w kilku kanałach: Internet, reklama wielkopowierzchniowa, 
prasa, reklama na autobusach. Nie przynosi to jednak oczekiwanych rezultatów. Dlatego trzeba 
znaleźć najsłabszy punkt wszystkich działań marketingowych i tak go zmodyfikować, aby znacząco 
zwiększyć generowanie leadów. 
Mój rozmówca wiedział, że aby sprzedać trzeba najpierw mieć dane kontaktowe do osoby będącej 
potencjalnym klientem tj. nr telefonu i aktywny adres e-mail. Bo sprzedaż (zwłaszcza mieszkań) to 
maile i rozmowy z klientem, podczas których zainteresowanie zamieniane jest w decyzję o kupnie. 
Wypracowywanie decyzji: 
Pytania od których zaczęliśmy proces zmian brzmiały:  
„W którym miejscu mojej ścieżki reklamowej mam największy wpływ na zamianę 
oglądających moje reklamy w potencjalnych klientów?  
W którym miejscu mogę wprowadzać dowolne modyfikacje tak, aby wpływać na decyzje 
odbiorców moich reklam? 
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Gdzie klienci zostawią mi swoje numery telefonów i adresy e-mail?”  
Po przeanalizowaniu dostępnych opcji mój rozmówca stwierdził:  
„Pełną kontrolę nad zbieraniem namiarów od potencjalnych klientów mam tylko na własnej stronie 
www.” 
Doszedłszy do takiego wniosku zmieniły się dwie rzeczy. Po pierwsze mój rozmówca zaczął inaczej 
postrzegać rolę reklamy: „Reklama nie sprzedaje moich mieszkań. Reklama wzbudza zainteresowanie 
potencjalnych klientów”.  
Po drugie zmieniło się jego postrzeganie roli firmowej strony www w procesie sprzedaży: „Moja strona 
nie ma tylko prezentować mieszkań wystawianych na sprzedaż. Moja strona internetowa ma 
skutecznie pozyskiwać dane kontaktowe od osób, które planują zakup mieszkania!” 
Decyzja:  
Skupiamy się na zmienianiu firmowej strony www w taki sposób, aby oglądający zostawiali nam swój 
nr telefonu, adres e-mail oraz wskazywali, którym osiedlem są najbardziej zainteresowani. 
Ustaliliśmy gdzie trzeba dokonać zmian i do jakich rezultatów dążymy. Pojawiło się pytanie: Jak? 
cdn … wraz z kolejną wiadomością 
Doskonal własną stronę www, bo ona pracuje dla Ciebie przez 24 godziny na dobę.  
 
Programuję oraz rozwijam strony internetowe w taki sposób, by skuteczniej 

pozyskiwały klientów i więcej sprzedawały. Zobacz co dla Ciebie przygotowałem: 
http://wiedzawfirmie.pl/oferta 

 

     Piotr Kawa 
Właściciel firmy:  

Konsulting Procesów Biznesowych Piotr Kawa  


