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2) Wizja lepszego życia 
 
Kontekst i problem: 
Deweloper zdecydował, że swoje działania marketingowe zogniskuje na własnej stronie internetowej. 
Na jego stronie www były prezentacje budowanych osiedli, mieszkań, nr telefonów do handlowców i 
były na niej formularze kontaktowe. Ale mimo to strona nie generowała mu leadów. Mieliśmy do 
rozwiązania problem: Co zrobić aby ludzie oglądający prezentacje mieszkań na stronie chcieli 
poprosić o przedstawienie oferty? 
Wypracowywanie decyzji: 
Rozmowę zaczęliśmy od ustalenia faktów:  
„No dobrze, reklamuję moje inwestycje i mieszkania w różnych mediach. Skłaniam oglądających 
reklamy do odwiedzenia mojej strony i faktycznie trafiają na nią. Potwierdzają to statystki Analytics’a. 
Na stronie są opisy inwestycji. Oglądający może obejrzeć szczegóły każdego mieszkania, które jest do 
sprzedaży. Ma możliwość łatwego wypełnienia formularzy lub zadzwonienia – dane handlowców są 
umieszczone na stronie w kilku miejscach.” 
„To dlaczego nie dzwonią i nie wysyłają zapytań? Co skłoniłoby ich do podjęcia takich 
działań?”  
Po tych pytaniach przyjrzeliśmy się tekstom i grafikom umieszczonym na stronie. Postawiłem również 
kolejne dwa pytania:  
„Dlaczego człowiek kupuje nowe mieszkanie? Czego pożąda i pragnie, że jest skłonny podjąć 
działanie?” 
Odpowiedź: „Kupuje nowe mieszkanie, bo chce polepszyć sobie warunki życia. Chce mieszkać w 
ładnym otoczeniu i mieć nowe mieszkanie (czyli nie generujące problemów lub dające nowe 
możliwości).” 
Decyzja: 
Tak prezentować na stronie inwestycje i mieszkania, aby każdy kto chce kupić mieszkanie - zobaczył w 
nich swoje lepsze życie.  
Ustaliliśmy, że prezentacje osiedli i mieszkań powinny wywoływać w klientach wizję lepszego życia. 
Klient musi chcieć posiąść mieszkanie aby podjąć kolejne działania np.: zdobycia większej ilości 
informacji o prezentowanych mieszkaniach. 
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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 
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