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5) Łagodna perswazja  
 
Kontekst i problem: 
Kontakt z klientami poprzez stronę www jest pozbawiony interakcji człowiek vs człowiek. Dlatego 
dążymy do bezpośredniej rozmowy handlowca z klientem. Bo w trakcie takiego kontaktu sprzedaż ma 
największe szanse powodzenia. Na stronie wprowadziliśmy szereg poprawek motywujących do 
kontaktu z handlowcami. Ale chcemy więcej. Co jeszcze można zrobić by „mniej zdecydowani” klienci 
nie odkładali na później wypełnienia formularza umieszczonego na stronie?    
Wypracowywanie decyzji: 
„Dlaczego zależy nam na ‘mniej zdecydowanych’ klientach?” 
Odpowiedź: Bo często ci klienci są po prostu na wcześniejszym etapie zakupu. Nie chcą jeszcze 
rozmawiać o konkretach: o cenie i dacie zakupu. Ale jak uda nam się pozyskać od nich e-maila, to my 
będziemy pierwszymi, o których pomyślą jak dojrzeją do decyzji o kupnie. 
„Co jeszcze możemy zrobić  na stronie internetowej aby jak największa liczba potencjalnych 
klientów zostawiła nam swój nr telefonu i e-mail?”   
Odpowiedź: Możemy usprawnić pozostawienie danych i „podkręcać” chęć wypełnienia formularza 
stosując techniki perswazyjne.  
„Jak ułatwić pozostawienie danych?” 
Odpowiedź: Poprzez umieszczanie formularzy kontaktowych tam gdzie klienci się ich spodziewają.  
Poprzez dosadny opis samego formularza np.: teksty opisujące co należy zrobić. Jednoznaczne 
oznaczenie pól, które są wymagane. Zadbanie o to by cały formularz mieścił się na jednym ekranie.  
„W jaki sposób podkręcać chęć wypełnienia formularza?” 
W bezpośrednim sąsiedztwie formularza używamy hasła z korzyściami, które klient otrzyma po 
wysłaniu danych. Obiecujemy natychmiastowy dostęp do ukrytych informacji. Jednocześnie 
ograniczamy ilość pól, które trzeba wypełnić. 
Decyzje: 
Wszystkie formularze mają zbierać tylko najbardziej istotne dane. Wypełnianie formularzy łączymy z 
automatyczną rejestracją na stronie internetowej. Każdemu zarejestrowanemu klientowi dajemy 
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możliwość natychmiastowego dostępu do części ukrytych na stronie informacji zaraz po zalogowaniu 
się. 
Przemyśleliśmy jakie dane zbierać przy pierwszym kontakcie. O jakie dane dopytywać mają 
handlowcy już w trakcie rozmowy. Na stronie wdrożyliśmy również kilka socjotechnik i trików 
programistycznych po to, by uzyskać jeszcze wyższy wskaźnik wypełniania formularzy.   
Dzięki temu uzyskaliśmy wspomniany na początku wynik: handlowcy codziennie dostają „do 
obróbki” od 6 do nawet 12 nowych leadów. Czyli średnio w tygodniu deweloper ma ponad 50 nowych 
potencjalnych klientów. 
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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