Obiekcje, wątpliwości i pytania idealnego klienta

Do czego mi to potrzebne?
➢ Znając obiekcje swoich potencjalnych klientów będziesz mogła rozwiać je, ponieważ
klient nie kupi dopóki ma jakiekolwiek wątpliwości.
➢ Znając ich wątpliwości będziesz mogła zastosować sprzedaż empatyczną, a wtedy
nie ma mowy o wciskaniu, którego tak bardzo boją się kobiety.
➢ Przez to, że będziesz bardzo dobrze rozumiała 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.

Jak obalać obiekcje na stronach lądowania
i w ofertach?
Czy to na pewno
zadziała? Czy Vika to nie
naciągaczka? Czy ktoś
już kupił jej kurs i może
potwierdzić, że warto?

Rekomendacje są najsilniejszym
dowodem społecznym. Wykorzystuj
je z odwagą do obalania obiekcji i
wątpliwości swoich potencjalnych
klientów!

Jak rozwiewać wątpliwości na stronach
lądowania i w ofertach?
Czy sobie poradzę? Mam mało
czasu, czy znajdę go na ten kurs?

Sekcja najczęściej zadawanych pytań jest
obowiązkowa na stronie sprzedażowej.
Umieść w niej odpowiedzi zarówno na pytania,
które rzeczywiście pytają Twoi potencjalni
klienci, ale również na takie, których nie zadają, a
które mogą pojawić się w ich głowach.

Jak rozwiewać wątpliwości na stronach
lądowania i w ofertach?
Czy to na pewno da
wyniki? Czy te wyniki nie
są przekłamane i
fałszywe?

Dziel się prawdziwym dowodami wyników Twoich i
twoich klientów. Umieszczaj zrzuty ekranu. Takich
dowodów nie da się podważyć!

➢ Pobierz PDF – workbook – który pomoże Ci wypisać wszystkie obiekcje 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 obiekcje i wątpliwości 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

