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Transkrypcja	nagrania	podcastu	„Zarabiam	w	Biznesie”	

Odcinek	2:	„Tajemnica	modelu	biznesowego”	
	

Uwaga	to	transkrypcja,	dlatego	może	zawierać	sporo	błędów	lingwistycznych!	
	

	
Ponad	90%	ludzi	to	naśladowcy.	Właściciele	firm,	to	naśladowcy,	przedsiębiorcy,	samozatrudnieni	to	naśladowcy.		
Problem	polega	na	tym,	że	Ci	ludzie	naśladują	najczęściej	tych,	którym	nie	bardzo	wyszło.		

W	związku	z	tym	ich	firmy	są	przeciętne,	nie	przynoszą	zysków.	Dostawcy	dyktują	im	swoje	warunki,	pracownicy	
mówią,	ile	chcą	zarabiać,	a	klienci	opowiadają	za	ile	chcieliby	kupić	produkt.		

Jak	to	zmienić?	Jak	możesz	ty	sam,	sama	zacząć	myśleć	o	swojej	firmie,	aby	wyjść	nie	tylko	na	prostą,	ale	znaleźć	
się	w	tych	kilku	procentach	tych	firm,	które	zarabiają	zdecydowanie	ponadprzeciętnie	i	pewnie?	Dlaczego	to	jest	
takie	ważne?		

W	tym	odcinku	pokaże	Ci	jak	dobrze	myśleć	o	swoim	modelu	biznesowym	i	jak	go	połączyć	z	modelem	
finansowym.	Skąd	o	tym	wiem?	To	bardzo	proste.		

Gdybyś	się	cofnął	ze	mną	do	2011	r,	kiedy	uruchamiałem	swój	pierwszy	salon	kosmetyczny	w	Opolu	to	poznałbyś	
faceta,	który	nie	wierzył	w	porażkę.	Jak	można	wysypać	się	wkładając	400	tysięcy	złotych	w	biznes	kosmetyczny	w	
lokalnej	społeczności,	w	centrum	miasta?	Jak	można	na	tym	nie	zarobić?	A	jednak?		

Rok	później,	kłótnie	w	domu	z	moją	partnerką,	która	ten	salon	prowadziła.	Po	podliczeniu,	prawie	40	tysięcy	
złotych	straty	i	brak	pomysłu	na	to	co	będzie	dalej.		

Od	tamtego	czasu	minęło	już	kilka	lat.	Przez	te	kilka	lat	nauczyłem	się	prowadzić	biznes.	Zrozumiałem	zasadniczą	
rzecz:	„Musisz	bez	kopiowania	tego	od	kogoś	innego,	mądrze	zaplanować,	a	następnie	wdrożyć	model	biznesowy	
twojej	firmy.	Taki	model,	który	przyciągnie	nowych	klientów,	którzy	zostawią	u	Ciebie	pieniądze	i	co	najważniejsze	
zostaną	z	Tobą	na	zawsze.	Natomiast	musisz	go	również	połączyć	z	modelem	finansowym,	który	zagwarantuje	Ci	
poczucie	bezpieczeństwa.”			

Dzisiaj	salon	Piękne	Ciało	(https://salonpieknecialo.pl),	bo	o	nim	właśnie	mówię,	jest	nie	tylko	największym,	ale	
też	jednym	z	najlepszych	salonów	kosmetycznych	w	stupięćdziesięciotysięcznym	mieście	Opolu.	A	ja	dzięki	temu,	
że	odrobiłem	swoją	lekcję,	nauczyłem	się	tych	rzeczy,	które	będę	Tobie	przekazywał.	Zacząłem	dawać	konsultacje,	
a	w	2014	roku	otworzyłem	swoją	firmę	konsultingowo-szkoleniową	i	edukuje	właścicieli	firm	jak	zarządzać	firmą.	

Więc	zwróć	całą	uwagę	na	to,	co	chciałbym	Ci	powiedzieć.	W	pierwszym	odcinku	podcastu	pokazywałem	jaki	
jestem	cudowny	i	mówiłem	również	o	tym,	jak	zarobiłem	w	pierwszym	roku	milion	złotych,	w	kolejnym	roku	
ponad	1,6	miliona	na	przedstawicielach	handlowych.	Wspaniała	firma,	byłem	wcześniej	dyrektorem	handlowym	
firmy	Tradis,	dzisiaj	Eurocash,	tak	więc	przeniosłem	te	umiejętności	na	salon	kosmetyczny,	w	którym	mi	się	nie	
powiodło.	Dlaczego?	Ponieważ,	dzisiaj	mogę	Ci	powiedzieć	z	pełną	odpowiedzialnością:	

-	Najważniejszą	rzeczą	jest	model	biznesowy:	dla	kogo	jesteś,	co	mu	oferujesz,	znajomość	psychologii	klienta,	czyli	
dla	kogo	jesteś	i	co	mu	oferujesz	i	wiedza	na	tym	na	czym	zarabiasz.		

Pozwól,	że	zacznę	ten	podcast	żenującym	dowcipem	prowadzącego.		

Wyobraź	sobie	czasy	zimnej	wojny.	To	były	czasy,	kiedy	granice	były	zamknięte.	Tak	jak	teraz	między	Polską,	a	
Białorusią	czy	Ukrainą.	Czyli	trzeba	było	się	zatrzymać,	były	różne	kontrole	itd.	Więc	co	w	tamtych	czasach	się	
działo?	Przez	granicę	Polsko-Niemiecką	starszy	pan	przewoził	worek	piasku	na	rowerze.	Ten	piasek	był	
sprawdzany,	rower	też	był	sprawdzany,	worek	piasku	był	przesypywany	przez	sito,	oddawany	do	laboratorium.	
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Dlatego,	że	ten	starszy	pan	co	tydzień	regularnie	przewoził	ten	worek	piasku	i	celnicy	zastanawiali	się	co	on	tam	
ma?		

Czasy	zimnej	wojny	się	skończyły,	celnicy	byli	już	na	wcześniejszej	emeryturze,	piją	sobie	zimne	piwko,	siedzą	w	
restauracji	patrzą,	a	tam	starszy	pa.	Dosiadają	się	do	niego	i	mówią:		

-	Panie	kochany,	to	jest	niemożliwe!	Na	pewno	Pan	coś	przemycałeś.	Zdradź	nam	starszy	panie,	czym	pan	
handlowałeś?		

Patrzy	im	w	oczy,	na	jego	twarzy	rysuje	się	lekki	uśmiech	i	mówi:		

-	no	ja	to	rowerami	handlowałem.		

I	właśnie	to	jest	istota	twojego	biznesu.		

Zastanów	się,	gdzie	jest	rower,	gdzie	są	główne	zyski	w	twojej	firmie?		

Na	sali	szkoleniowej,	kiedy	uczę	przedsiębiorców,	oczywiście	jest	mnóstwo	modeli	biznesowych.	Natomiast	ja	
mam	taką	manierę,	że	staram	się	to	jak	najbardziej	uprościć.	Więc	weź	sobie	teraz	kartkę,	długopis	albo	w	swojej	
kreatywnej	wyobraźni	narysuj	kwadrat.	Ten	kwadrat	podziel	na	cztery	ćwiartki.	Dzieląc	go	w	poziomie	i	pionie.		

Lewy	górny	róg	litera	P	jak	produkt,	prawy	górny	róg	literka	S	jak	sprzedaż,	prawy	dolny	róg	literka	M	jak	
marketing,	lewy	dolny	róg	literka	Z	jak	zespół.	A	w	środku	tego	całego	kwadratu,	na	przecięciu	tych	linii	narysuj	
okrąg	z	literką	B	jak	budżet.		

Dlaczego	o	tym	mówię?	Ponieważ	to	są	cztery	główne	obszary	spięte	w	środku	okręgiem	związanym	z	budżetem	
twojej	firmy,	które	powinieneś	precyzyjnie	i	uwaga	samodzielnie	(bez	żadnych	doradców)	zaplanować	w	swojej	
firmie.	W	tych	czterech	elementach	musisz	zaplanować	swoją	firmę.	Główny	nacisk	połóż	na	doskonalenie	
produktu	oraz	zaplanowanie	strategii	marketingowej.		

Mój	model	przedstawicieli	handlowych	głównie	bazował	na	obszarze	z	literką	Z	i	S,	czyli	zespole	i	sprzedaży.	
Musiałem	zorganizować	ich	pod	jedną	ideą,	dobrze	wyszkolić	zespół	sprawnie	działających	handlowców.	Więc	w	
moim	modelu	biznesowym	związanym	z	handlowcami,	główny	nacisk	musiałem	położyć	na	zespół.		

Natomiast	pozyskiwanie	klientów,	cały	biznes,	cały	budżet,	polegał	na	tym,	że	miałem	dobre	układy	w	
hurtowniach.	Dowiadywałem	się	z	czym	mają	problemy.	Dzwoniłem	do	producentów	i	mówiłem:		

-	„Hej!	Chcesz	mieć	handlowca	za	1/3,	za	½	ceny?	To	może	spotkajmy	się	i	porozmawiajmy.		

Więc	musiałem	mieć	zdolności	sprzedażowe,	które	musiałem	przenosić	na	handlowców.	Żeby	zarobić	
przysłowiowy	milion	w	ciągu	roku,	załóżmy,	że	to	nie	będzie	zysk	tylko	to	będzie	przychód,	to	będzie	nam	to	
łatwiej	liczyć.	To	w	miesiącu	musiałem	mieć	83	tys.	zł	przychodu.	Taką	kwotę	gwarantowało	mi	dziesięciu	
handlowców,	ponieważ	taka	zyskowność	na	tych	handlowcach	wynosiła	30	%.	Więc	gdybym	chciał	zarobić,	mieć	
milion	złotych	zysku,	to	musiałem	potroić	liczbę	handlowców,	a	dokładnie	to	co	mówiłem	w	pierwszym	nagraniu.	
Musiałem	ich	mieć	34.	Bardzo	prosto,	więc	mamy	ten	nasz	model.		

Salon	kosmetyczny.	Zwróćcie	uwagę.	Tutaj	musze	położyć	główny	nacisk	na	to,	żeby	się	odróżnić	od	innych	
salonów,	bo	tych	salonów	jest	mnóstwo.	Jest	ich	nadmiar,	tak	jak	fryzjerów.	Więc	muszę	pracować	nad	P	czyli	nad	
produktem	i	myśleć	nad	tym	co	zrobić,	żeby	mieć	naprawdę	gorący	produkt.	Taki	który	spowoduje,	że	klienci	
zaczną	do	Ciebie	przychodzić,	bo	ty	fundujesz	im	naprawdę	wspaniałe	doznania	i	dostarczasz	im	to,	czego	
potrzebują.		

Potrzebowałem	mieć	dobry	marketing.	Dlaczego?	No	bo	jeżeli	chciałem	mieć	milion	złotych	przychodu	rocznie.	
Podziel	na	12	miesięcy,	tj.	83	tys.	zł	miesięcznie.	Podziel	to	na	25	dni	handlowych.	Daje	nam	to	mniej	więcej	3	200	
zł	przychodu	dziennego.	Jeszcze	nie	mówimy	o	zyskach.	3	200	zł	dziennie,	kurczę,	ile	osób	może	to	zrobić?	
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Właśnie	to	będzie	około	25-30	klientów	dziennie.	A	więc	ja	chcę	oddzielić	pieniądze,	które	wywołują	emocje	od	
konkretnych	rzeczy,	które	trzeba	zrobić.		

Znowu	myśląc	o	takich	usługach	dla	ludności	jak	salon	fryzjerski,	kosmetyczny,	spa,	fitness	czy	jakieś	siłownie,	
kluby	itd.	muszę	mieć	mnóstwo	klientów.	Takich	do	których	nie	jestem	jeszcze	w	stanie	trafić.	Takich,	którzy	
muszą	przyjść	z	własnej	nieprzymuszonej	woli.	To	oznacza,	że	w	tych	czterech	elementach	muszę	zaplanować	
swoją	firmę,	ale	nacisk	główny	położę	na	doskonalenie	produktu,	zrobienie	takiej	unikalności	i	na	marketing.		

W	firmie	szkoleniowej	muszę	mieć	produkt,	muszę	mieć	marketing	i	musze	potrafić	sprzedawać.	Więc	tutaj	na	
trzy	elementy	rozłożę	sobie	ten	nacisk.		

Teraz	co	ty	mój	drogi	słuchaczu,	słuchaczko	powinnaś	teraz	zrobić?		

Odpowiedzieć	sobie	na	zestaw	pytań.	Po	pierwsze	zadaj	sobie	pytanie,	czy	potrafisz	stworzyć	produkt.	Taki,	
którego	będą	pragnęli	klienci?	Czy	potrafisz	go	fajnie	zwizualizować,	zapakować,	podać?	Czy	podczas	rozmów	
handlowych	będziesz	umiał	opisać	go	tak,	żeby	można	byłoby	go	zobaczyć,	doświadczyć	fizycznie,	być	może	
możesz	im	to	pokazać?		

Czyli	ten	gorący	produkt.	Wbrew	pozorom	jest	to	niezwykle	trudne,	dlatego,	że	nazywa	się	to	„klątwa	wiedzy”,	bo	
my	przychodzimy	do	klientów	i	sprzedajemy	właśnie	grzebień	łysym.	Tłumaczymy	im,	że	może	im	włosy	kiedyś	
wyrosną	albo	może	zapuszczą	brodę.	Albo	staramy	się	sprzedać	hamburgery	wegetarianom,	tłumacząc	im,	że	to	
są	hamburgery	warzywne.		

Nie	o	to	chodzi!	Klienci,	kiedy	mają	u	Ciebie	cokolwiek	kupić,	mają	bardzo	podstawowe	potrzeby.	W	przypadku	
prowadzenia	firmy,	chcą	po	prostu	zarabiać	pieniądze.	W	przypadku	różnych	defektów	kosmetycznych,	panie	
chcą	się	ich	pozbyć.	Albo	jeżeli	mówimy	o	upiększaniu,	po	prostu	chcą	zajefajnie	wyglądać.	Więc	trzeba	im	dać	tą	
urodę	albo	rozwiązywanie,	krótko	mówiąc	ich	problemów.	

W	wypadku	moich	handlowców,	klient	chciał	więcej	sprzedawać.	Mój	produkt	polegał	na	tym,	że	masz	
genialnego	własnego	sprzedawcę,	który	potrafi	sprzedawać.	Będzie	sprzedawał	Twoje	produkty	za	nie	dużą	cenę	
kosztów	pracowniczych.		

Drugi	obszar,	czyli	ta	literka	M.	Musisz	być	tam,	gdzie	są	twoi	klienci	ze	swoimi	potrzebami.	Więc	tutaj	będziesz	
budować	swój	marketing,	ale	kierując	się	następującą	zasadą:	kieruj	swój	przekaz	reklamowy,	tylko	do	miejsc,	
gdzie	są	twoi	potencjalni	klienci	w	takim	momencie,	kiedy	są	w	stanie	przyjąć	twój	komunikat	reklamowy.		

Co	to	oznacza?	W	praktyce,	kiedy	uczę,	prowadzę	taki	kurs	Ekspert	Marketingu.	To	tam	tłumaczę,	że	80	%	czasu,	
który	poświęcasz	na	marketing	jest	odsiewanie	nie	klientów.	Zanim	zapłacisz	za	jakąkolwiek	reklamę,	za	jakieś	
ulotki,	banery	adwordsy,	cały	marketing,	zadaj	sobie	pytanie:	czego	pragnie	klient	i	gdzie	jest	twój	klient?	Czyli	
musisz	tu	mieć	dobrze	zaprojektowane	obszary	z	reklamą	i	marketingiem.		

Trzeci	obszar	sprzedażowy.	To	nic	innego,	jak	zapoznanie	się	z	psychologią	twojego	klienta.	W	prawym	górnym	rogu	
musisz	zaplanować	w	swojej	firmie	to	coś,	co	nazywamy	lejkiem	sprzedażowym.		

Zwróć	uwagę	to,	że	jest	ktoś,	kto	jeszcze	nie	zapłacił	Ci	pieniędzy,	nie	zna	Cię,	nie	zna	twojej	firmy,	nie	ufa	Ci,	ale	
jest	łasy	na	okazję.	Więc	na	samym	początku	będzie	kupował	coś	co	zna.		

Ostatnio	doradzałem	mojej	klientce,	która	doradza	innym	firmom	jak	zoptymalizować	się	podatkowo.	Mówię:	

-	Wiesz.	Zanim	zaczniesz	mi	opowiadać	o	takich	skomplikowanych	rzeczach:	-	że	to	zależy,	-	że	musimy	zobaczyć	
jaka	to	jest	firma,	-	pokaż	mi	jaką	masz	formę	działalności…,	to	na	konsultację	może	jej	zejść	5	godzin.	To	raczej	
mała	liczba	osób	z	niej	skorzysta.	Zastanów	się,	co	możesz	postawić	na	samej	górze	lejka	sprzedażowego?		

I	wymyśliliśmy.	Niech	 to	będzie:	 zamienianie	wszystkich	wydatków	na	koszty.	Czyli	 taki	 zestaw	umiejętności:	 co	
zrobić,	żeby	księgowa	uwzględniła	jak	najwięcej	faktur	jako	faktury	kosztowe.	
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-	czy	to	nie	 jest	fajne?	I	teraz	zaczynamy	się	reklamować	z	czymś	takim:	powiem	wam	jak	robiąc	to	co	robisz	w	
swojej	firmie,	płacić	mniejsze	podatki	albo	zredukujesz	je	do	zera.	Czy	chcecie	za	to	zapłacić?	Tak,	chcemy.		

To	była	historia	mojej	konsultacji	z	klientem.	

W	ten	sposób	wyróżniasz	się	z	całego	tłumu	innych	ludzi.	Więc	teraz	sobie	odpowiedz:	

-	co	będzie	u	Ciebie	na	górze	lejka?		

W	przypadku	salonu	kosmetycznego	będzie	to	manicure,	henna	brwi	i	to	są	podstawowe	rzeczy,	z	których	wszystkie	
panie	korzystają.	U	fryzjera	po	prostu	idziesz	obciąć	włosy	drogi	kolego.	Ale	cała	reszta	ten	dół	lejka	sprzedażowego,	
czyli	tutaj	psychologia	sprzedaży	mówi:		

-	drogi	fryzjerze	zetnij	o	2	cm	dłużej	będziesz	miał	o	jedno	ścięcie	więcej	w	roku.		

Popatrz	na	klienta	który	ma	krótkie	włosy	i	zadaj	pytanie:	

-	ja	myślę,	że	fajnie	by	pan	wyglądał	w	długich	włosach.		

Jak	włożysz	mu	to	do	głowy,	to	on	zapuszcza	te	włosy	i	zamiast	kasować	go	15	zł	za	wizytę,	kasujesz	go	55	zł,	bo	już	
ma	więcej	włosów	i	masz	więcej	do	robienia.	Albo	mówisz	mu:	

-	niech	pan	zapuści	brodę.	

A	wiecie,	że	u	barberów,	strzyżenie	brody	jest	droższe	niż	włosów.	Więc	znowu	myślenie	w	kategoriach	psychologii	
klienta	i	tego	jak	powinien	wyglądać	twój	lejek.	Z	nastawieniem	na	to,	że	na	samej	górze	lejka	powinny	być	rzeczy,	
które	twoi	klienci	znają	i	są	gotowi	za	to	zapłacić,	bez	większego	ryzyka	pieniądze.		

Czwarty	element.	Być	może	twoja	firma	opiera	się	na	ludziach.	Więc	być	może	potrzebujesz	mieć	genialny	zespół	
ludzi.	Nie	pomocników,	ale	 takich:	 „wynieś,	przynieś,	pozamiataj”,	 tylko	 takich,	 którzy	pociągną	dosłownie	Twój	
biznes	do	przodu.	

Oznacza	to,	że	będziesz	musiał	mieć	umiejętności,	związane	z	wyszukiwaniem	utalentowanych	pracowników.	Z	ich	
rekrutowaniem.	Czyli	z	całą	rozmową,	organizacją	ich	pracy,	nadzorowaniem	zadań	i	krótko	mówiąc	z	rozliczaniem	
ich.		

Więc	 to	 z	 czym	 chciałbym	 Cię	 zostawić	 po	 tym	 krótkim	 nagraniu,	 to	 chcę,	 abyś	 wszedł	 na	 stronę	
www.zarabiamwbiznesie.pl	,	na	której	jest	do	pobrania	matryca	z	pytaniami,	w	której	będziesz	mógł	opisać	swoją	
własną	firmę.	Zadanie	tych	pytań	i	znalezienie	właściwych	odpowiedzi	sprawi,	że	zaczniesz	inaczej	patrzeć	na	swój	
biznes.			

Kolejne	pytanie:		

-	to	czy	któryś	z	tych	obszarów	na	ten	moment	jest	dominujący?	Bo	być	może,	trzeba	będzie	właśnie	włożyć	energię,	
zaangażować	więcej	czasu,	więcej	środków	w	ten	jeden	z	obszarów.		

Zapamiętaj	sobie	jedną	rzecz:	

-	model	biznesowy	twojej	firmy,	odpowiada	za	przychody.	Czyli	za	to,	ile	klientów	zapłaci	Ci	za	twoje	produkty.		

Do	poprawnie	funkcjonującej	firmy,	która	przyniesie	ponadprzeciętne,	pewne	i	przewidywalne	zyski,	konieczne	jest	
wpięcie	w	środek	modelu	finansowego.		

Tylko	połączenie	modelu	biznesowego	z	modelem	finansowym,	pozwoli	 ci	 zarabiać	pieniądze.	Więc	wykonaj	 to	
ćwiczenie	i	jak	je	wykonasz,	czyli	opiszesz	to	wszystko	w	poszczególnych	kwadratach	to	odpowiedz	sobie	na	pytanie:	

-	dla	kogo	jesteś	i	dla	kogo	nie	jesteś?		
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Czyli	jak	wygląda	Twój	idealny	klient?		

Popatrz	sobie	na	aktualnych	klientów.		

-	Gdybyś	wyobraził	sobie	tort,	to	jaki,	największy	kawałek	tego	tortu,	około	30-60%	tortu		-	Twoich	klientów,	stanowi	
pewien	genotyp?	

Będą	to	osoby	posiadające	zbliżony	schemat	myślenia,	podejmowania	decyzji,	czy	o	podobnym	sposobie	życia.		

Na	początku	musisz	odkryć	ich	pierwsza	potrzebę.	Kluczem	do	tego,	będzie	odnalezienie	głównej	grupy	klientów	i	
odpowiedzenie	sobie	na	pytanie:		

-	Co	oni	potrzebują	kupić	na	początku?	Czego	potrzebują,	żeby	mogli	cię	sprawdzić,	przetestować	twój	produkt?		

W	drugiej	kolejności	jest	stwierdzenie:	ile	są	w	stanie	zapłacić	za	ten	produkt?		

Przykład	z	rynku	motoryzacyjnego,	ponieważ	my	go	doskonale	znamy:	odpowiedz	sobie	na	pytanie:	

-	kto	jest	klientem	np.	Volkswagena,	kto	z	tych	klientów	kupuje	Skodę,	która	też	jest	w	grupie	VW,	kto	kupuje	Passata,	
kto	Audi	a	kto	kupuje	np.	Porsche?		

Zwróć	uwagę,	że	jeśli	ktoś	kupuje	Skodę,	to	sprzedając	to	auto	jakbym	był	dealerem,	to	chciałbym	przede	wszystkim	
zarabiać	na	marży	z	tego.	Dlatego,	że	klient,	który	kupi	Skodę,	on	będzie	chciał	ją	kupić	nie	tylko	tanio,	ale	również	
będzie	chciał	ją	drogo	sprzedać.	Więc	prawdopodobnie	nie	przyjdzie	do	salonu	samochodowego,	żeby	oddać	ten	
samochód,	tylko	sam	będzie	męczył	się	z	tą	sprzedażą,	żeby	ją	odsprzedać	jak	najdrożej.		

Więc	tutaj	muszę	mu	zaoferować	produkt	w	niskiej	cenie.	A	więc	będę	oczekiwał	od	producenta,	który	mi	wstawia	
te	samochody,	że	ja	będę	głównie	zarabiał	na	marży	z	tych	samochodów,	ze	sprzedaży.	Natomiast	Ci	klienci	będą	
rzadko	przyjeżdżać	na	serwisy,	często	będą	kupować	jakieś	ekonomiczne	części,albo	naprawiać	sobie	u	pana	Kazia	
w	garażu	i	z	bardzo	małym	prawdopodobieństwem	oddadzą	mi	z	powrotem	auto	do	komisu.	

Zupełnie	 inną	grupą	są	osoby,	które	są	w	tej	 samej	grupie	Volkswagena.	Są	osoby,	które	będą	 jeździły	Porsche.	
Takiego	auta	potrzebują,	żeby	podkreślić	swój	prestiż.	Dwa,	żeby	mieć	swój	fun.		

Jeżeli	masz	Porsche,	które	ma	dwa	albo	cztery	lata,	to	dalej	masz	fun,	ale	jak	wejdzie	nowy	model	Porsche,	to	nie	
masz	 już	 takiego	 prestiżu,	 bo	 jeździsz	 przestarzałym	modelem.	W	 tym	 przypadku	możesz	 nie	 zarobić	 dużo	 na	
pojedynczym	egzemplarzu	samochodu,	kiedy	jesteś	dealerem.	Ale	zarobisz	przede	wszystkim	na	komisie.	Bo	ktoś,	
kto	chce	się	pozbyć	Porsche	zapyta:	„Hej,	masz	może	jakiegoś	klienta?”.	Odpowiedz	-	tak	mam,	to	Porsche	nawet	
nie	będzie	stało	na	placu,	bo	się	zaraz	sprzeda.	Załatwia	się	taką	sprzedaż	telefonami	i	nikt	nie	targuje	się	o	2-3	tys.	
zł.	Idą	naprawdę	grube	rabaty.		

Z	drugiej	strony,	będziesz	zarabiał	na	ich	serwisie,	bo	nikt	nie	pojedzie	do	pana	Kazia	do	garażu,	ale	pojedzie	do	
autoryzowanego	serwisu,	stacji	obsługi	i	tam	naprawi	ten	samochód.	Dlatego,	że	tym	klientom	zależy	na	prestiżu	i	
komforcie,	a	nie	na	tym,	żeby	sami	sprzedawali	te	samochody.	Więc	musisz	zrozumieć	psychologię	swojego	klienta	
i	dokładnie	pod	to,	ustawić	model	biznesowy	swojej	firmy.		

Nie	możesz	być	dla	grupy	ekonomicznej,	średniej	 i	prestiżowej	z	tym	samym	produktem.	To	będą	zupełnie	 inne	
produkty,	zupełnie	inny	przekaz	marketingowy,	specjalnie	wyszkolony	zespół	i	zupełnie	inny	system	sprzedaży.		

Zapraszam	 Cię	 do	 pozostawienia	 komentarza	 pod	 tym	 artykułem.	 Jestem	 ciekaw	 twoich	 pytań,	 postaram	 się	
odpowiedzieć	na	wszystkie	nurtujące	Cię	kwestie.		

Zachęcam	 Cię	 również	 do	 polubienia	 mojej	 strony	 na	 Facebooku,	 zapoznania	 się	 z	 moją	 stroną	 internetową	
www.zarabiamwbiznesie.pl	oraz	do	pogłębienia	swojej	wiedzy	z	zamieszczonych	tam	artykułów.		

Pozdrawiam,	Adam	Grzesik	


