Potrzeby i oczekiwania mojego idealnego klienta

Do czego mi to potrzebne?
➢ Znając oczekiwania i potrzeby swoich potencjalnych klientów będziesz mogła stworzyć
idealną ofertę, która te potrzeby i oczekiwania spełni.
➢ Znając ich potrzeby będziesz mogła zastosować sprzedaż empatyczną, a wtedy nie ma
mowy o wciskaniu, którego tak bardzo boją się kobiety.
➢ Przez to, że będziesz bardzo dobrze znała oczekiwania swoich klientów dasz im
dokładnie to, czego potrzebują bez stwarzania sztucznej potrzeby.
➢ To oni będą Cię szukać i znajdować, a potem bić się o Twoje produkty, a nie Ty wiecznie
zastanawiała się, gdzie są moi klienci, czy to kupią i czy im się spodoba.
➢ PAMIĘTAJ jednak o tym, że w biznesie nie pomagamy wszystkim, którzy tej pomocy
potrzebują, bo potrzebujących jest wielu, a tych, co pomocy chcą i są gotowi za nią
zapłacić tylko niewielu. Pomagamy tylko tym, którzy chcą tej pomocy i są gotowi za
nią zapłacić.

Oczekiwania i potrzeby wynikają z
problemów i ograniczeń grupy docelowej
Kompletnie nie wiem, jak stworzyć stronę lądowania i
to nie tylko od strony technicznej, ale też wizualnej i
odpowiednich treści.

A że nie mam pieniędzy, bo nie zarabiam jeszcze w
swoim biznesie online, kurs taki może kosztować
maksymalnie 200 zł i najlepiej, żebym mogła użyć
narzędzi do budowy landing page, które są
ogólnodostępne i albo za darmo, albo bardzo tanie.

Potrzebuję kursu online z filmami instruktażowymi, które
pokażą mi, jak mam zbudować taką stronę. Gdzie i co
umieścić.

I koniecznie, żeby zawierał wzory, szablony treści z
uwzględnieniem copywrittingu. Na zasadzie kopiuj –
wklej.
Minimum mojego wysiłku i czasu, bo go nie mam i jestem
noga techniczna.

Ale także wyobrażeń jakie ma grupa docelowa
Znam swoje możliwości i ograniczenia dlatego
nie wyobrażam sobie pracować z kursem, gdzie
są tylko filmy i instruktaże i nie mam możliwości
dopytać, nie mam wsparcia i indywidualnego
podejścia do moich problemów.
Uwielbiam pracę samodzielną, w swoim tempie, bez
nauczyciela, który mnie pogania, patrzy mi na ręce.
Chcę kurs online, do którego dostanę natychmiast
dostęp i będę pracować nad nim w dogodnych dla
mnie warunkach. Nie potrzebuję wsparcia.

Idealnym dla mnie rozwiązaniem będzie kurs ze
spotkaniami mentorskimi, gdzie będę mogła pytać o
wszystko co dla mnie ważne, uzyskiwać szybkie i
spersonalizowane odpowiedzi. I będę miała poczucie, że
jestem ważna, zrozumiana i zaopiekowana.

Nie interesuje mnie też żadna grupa wsparcia z
dziesiątkami czy setkami żalących się kobiet. No nie
znoszę sierotek Marysiek!

Potrzeby i oczekiwania zawarte w ofercie.
Mam mało czasu – dom, praca, dzieci – nie chcę
angażować zbyt dużo czasu na realizację kursu. Chcę
kurs, który szybko i skutecznie rozwiąże mój problem.
Wystarczy 15 – 20 minut dziennie, żebyś
osiągnęła swój cel – na przykład, by wdrożyć
techniki efektywnej nauki.

Nie mam zbyt dużo pieniędzy, dlatego kurs nie może
kosztować więcej niż 200 zł. Ma być tanio.

Jestem techniczną noga. Kompletnie nie znam się na
nowych technologiach. Potrzebuję kursu, który jak krowie na
rowie wszystko wytłumaczy i pokaże kliknięcie po kliknięciu,
jak mam zbudować stronę www opartą o WordPress.

Poradzisz sobie znakomicie dzięki filmom
instruktażowym, w których kliknięcie po kliknięciu
pokazuję Ci co i jak zrobić. Przekonasz się sama jakie to
łatwe!

Aby ułatwić Ci możliwość udziału w tym legendarnym kursie, udostępniam płatności w 3 dogodnych, małych ratach.

➢ Pobierz PDF – workbook – który pomoże Ci wypisać wszystkie potrzeby i oczekiwania Twojej grupy
docelowej
➢ 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 i napisz jakie są problemy Twojej grupy docelowej.
➢ 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

