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4) Otwarte drzwi 
 
Kontekst i problem: 
Klientowi spodobała się perspektywa zamieszkania na prezentowanym osiedlu. Wybrał 
odpowiadające mu  mieszkanie i chce poznać istotną dla siebie informację. Co zrobić by podjął 
działanie natychmiast i nie odłożył tego na później (znaczy się na nigdy). 
 
Wypracowywanie decyzji: 
Każdy człowiek ma instynkt „ograniczonego zaufania” i nawet pobudzony wizją lepszego życia będzie 
się zastanawiać czy udostępnić swoje dane handlowcom. W poprzednich punktach ustaliliśmy co 
trzeba zrobić aby dostarczyć klientowi jak najwięcej argumentów ZA podjęciem kontaktu z 
przedstawicielem firmy. Gdy doszliśmy do momentu wypełniania na stronie formularza 
kontaktowego zrodziło się pytanie:  
„Jakie klient może mieć obawy i jak je zneutralizować, by jednak podał swoje dane 
kontaktowe?”  
Odpowiedź: „Klient w momencie wypełniania formularza najczęściej obawia się, że jego dane mogą 
być wykorzystane do niechcianych kontaktów. Boi się nachalnych telefonów i spamu.” 
„Jakie czynniki wpływają na wywołanie takich obaw?”  
W odpowiedzi  zrobiliśmy listę różnych drobnych rzeczy mogących wywołać wątpliwości. Ale 
podsumowaniem naszej pracy było: Wszystko zależy od tego czy w oczach klienta wypełniającego 
formularz jesteśmy wiarygodnym i godnym zaufania partnerem.  
Ustaliliśmy, że o zaufanie musimy zadbać nie tylko przy formularzu ale na całej stronie www. Na 
każdym etapie prezentacji klient musi widzieć, że po drugiej stronie są rzetelni ludzie, a nie 
bezosobowa instytucja/firma. Przy formularzu natomiast musimy dodatkowo pokazać, że dbamy o 
bezpieczeństwo przekazywanych danych oraz wyraźnie poinformować klienta do czego jego dane 
będą wykorzystane. 
Decyzje: 
Spersonalizować prezentacje w taki sposób, aby klient widział opiekunów danej inwestycji i 
poszczególnych lokali. Pokazać, że jeśli zostawi swoje dane, to skontaktuje się z nim konkretny 
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handlowiec. Zadbać o formalności dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych – pokazując 
jednocześnie klientom jak mogą cofnąć swoją zgodę na wykorzystywanie ich nr tel. i adresu e-mail. 
Na stronie przemodelowaliśmy pokazywanie kontaktów do handlowców (oraz innych pracowników 
dewelopera). Jeszcze wyraźniej podkreśliliśmy informacje o zachowaniu w tajemnicy przekazywanych 
danych teleadresowych.  Tym samym doszliśmy do kolejnego, ostatniego punktu krytycznego. 
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 
 

 
  


