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3) Piekąca ciekawość 
 
Kontekst i problem: 
Ustaliśmy, że prezentacje mieszkań mają wywoływać wizję lepszego życia. Zmienione miały być: 
grafiki, teksty oraz sposób prezentacji. Problem, który powstał na tym etapie brzmiał: co skłoni klienta 
aby w chwili oglądania mieszkań wypełnił formularz zapytania lub zadzwonił do handlowca? 
Wypracowywanie decyzji: 
Przyjęliśmy, że mamy zbudowaną prezentację osiedli i mieszkań w sposób wywołujący pozytywne 
emocje. Klient widzi w nich poprawę standardu własnego życia. Zadałem kolejne pytania:  
„Co musi się zadziać aby oglądający chciał się skontaktować z handlowcem? Po co mu 
kontakt z handlowcem?” 
Odpowiedź: „Klient skontaktuje się z handlowcem gdy będzie chciał dopytać się o istotne dla siebie 
szczegóły dotyczące mieszkania lub warunków jego zakupu.” 
Konkluzja była taka, że w prezentacji na stronie internetowej trzeba ukryć część informacji. Zostawić 
dla handlowców coś istotnego, po co klient będzie mógł sięgnąć tylko w jeden sposób: kontaktując się z 
przedstawicielem firmy. Ale to było za mało, bo musieliśmy ustalić czego konkretnie nie możemy 
pokazać tak, aby oglądający poczuł ów niedosyt skłaniający do działania.  Dlatego kontynuowaliśmy 
rozmowę. 
Kolejne pytania:  
„Jakie dane dotyczące mieszkania są istotne dla klienta? Które są dla niego na tyle ważne, że 
nie pogodzi się z ich brakiem, bo będzie czuł niedosyt lub stratę?” 
W odpowiedzi stworzyliśmy listę „kandydatek” na informację wywołującą piekącą ciekawość. 
Decyzja:    
Pokazać w prezentacji mieszkań wszystko co wywoła wizję lepszego życia, ale ukryć jedną lub dwie 
informacje, które klient bardzo chce poznać. 
W wyniku przeprowadzonych prób wybraliśmy informację, której ukrycie wywołuje w klientach 
piekącą ciekawość. Informacja ta została zamaskowana w prezentacji mieszkań. W ten sposób 
doszliśmy do kolejnego krytycznego punktu marketingu strony wwww. 
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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 
 

     Piotr Kawa 
Właściciel firmy:  
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