Formularz idealnego klienta – kim jest mój klient?

Kim jest mój klient?
Informacje ogólne:
Wiek: 30 -35
Płeć: kobieta
Stan cywilny: mężatka
Dzieci: 1 -2
Zamieszkanie: duże miasto
Wykształcenie: wyższe
Pracodawca: korporacja,
macierzyńskie
Dochód: 2000 – 3000 zł/m-c
Hobby: podróże, sport, uroda

Źródła informacji (gdzie go można
spotkać?):
www: kobieta po 30
Blogi: Chujowa Pani Domu, Pani
swojego czasu
Magazyny: Ona, Cosmo, Wysokie
obcasy
Os. publiczna: Ewa Chodakowska,
Qczaj, Beata Pawlikowska

Czego chce? Pragnienia:
Umieć dotrzeć do klientów
Więcej klientów
Więcej sprzedaży i zarobków
Lepszy life styl oraz poczucie bezpieczeństwa

Obawy, wątpliwości, pytania:
Względem mnie: czy nie jestem naciągaczką? Czy
rzeczywiście jej pomogę? Czy dostarczę produkt?
Względem produktu: Czy to rzeczywiście działa? Czy już
ktoś to kupił i może polecić? Czy jest drogi? Czy jest trudne
w użyciu?
Względem siebie samej: Czy sobie poradzę? Czy znajdę
czas? Czy mi się uda?
Upodobania: lubi kompleksowe, konkretne rozwiązania ze
wsparciem
Jak chce osiągnąć cel: szybko, łatwo, skutecznie
jednocześnie będąc świadomą, że trzeba wykonać
działanie i zaangażować się.

Co ją wkurza? Problemy i bolączki:
Brak czasu, pieniędzy, narzędzi – presja
Brak klientów, sprzedaży i zarobków
Strach, że zbankrutuje, wróci na etat, kłótnie z mężem, a nawet
rozwód

Skąd brać informacje?
FB i grupy tematyczne.

Skąd brać informacje?
Ankiety

➢ Pobierz PDF – workbook – który pomoże Ci określić Twojego idealnego klienta
➢ Wypełnij bardzo dokładnie wszystkie ćwiczenia, odpowiedz na wszystkie pytania – to może być trudne,
ale nie poddawaj się, bo od tego zależy przyszłość Twojego biznesu i tego, czy napełni on Twojej serce
radością, a portfel pieniędzmi.
➢ Nie śpiesz się! – pośpiech to bardzo zły doradca. Zaangażujesz 10%, 10% wyciągniesz (lub nawet mniej).
➢ Koniecznie wejdź na grupę Smart Business Club™, która jest integralną częścią tego kursu i pod postem z
zadaniem opisz, jak najdokładniej kim jest Twój idealny klient.
➢ Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pytaj śmiało. Jestem tu po to, żeby Ci pomóc! Na grupie stworzyłam
przyjazne i bezpieczne środowisko (są na niej wyłącznie Studentki), żebyś mogła bez obaw i krępowania
uzyskać pomocy ile chcesz i potrzebujesz.
Działaj i odważnie buduj swoje imperium online!
Vika Nova

