
Jak pozytywnie  
wyróżnić się na rynku,

czyli sprytne sposoby  
na zbudowanie 
wartościowej marki.



Użyteczne produkty, 
których pragną 
klienci

Sprzedaż tych 
produktów  

z zyskiem i sprawne 
dostarczenie ich 

klientom 

Wyszukiwanie, 
zatrudnianie 
i edukacja 
utalentowanych 
pracowników

Efektywny 
marketing, który 

przyciąga 
nieustannie 

nowych klientów

ZARZĄDZANIE 
Połączenie modelu 

biznesowego  
z finansowym

Metoda Biznesowej Automatyzacji [MBA] 



Metoda Biznesowej Automatyzacji [MBA] 



M. Moja obietnica 
A. Adoracja klienta 
R. Rysopis marki 
K. Kochana historia 
A. Archetyp marki



M. Moja obietnica

PRODUCT – wyjątkowy i jedyny produkt 
PLACE – brak konkurencji w okolicy 
PRICE – najtańsze lub najdroższe, wyjątkowość poprzez cenę 
PROMOTION – zawłaszczenie kanału komunikacji lub fajny 
sposób promocji  
PEOPLE – usługi podpisane danym nazwiskiem, dotyk mistrza

5P marketingu



M. Moja obietnica

PHYSICAL EVIDENCE – doświadczenie, które zostaje po 
kontakcie z marką 
PROCESS – cały proces wewnątrz firmy, celebracja i obsługa 
klienta

7P marketingu



M. Moja obietnica
PRODUCT – wyjątkowy i jedyny produkt

designed by apple in california



M. Moja obietnica
PLACE – brak konkurencji w okolicy

Jedno miejsce milion wspomnień



M. Moja obietnica
PRICE – najtańsze lub najdroższe, wyjątkowość poprzez cenę

Martini z diamentem - od 10 000 $ 
hotel Algonquin w Nowym Jorku



M. Moja obietnica
PROMOTION 

zawłaszczenie kanału komunikacji lub fajny sposób promocji

Mamy na Ciebie wyłączność



M. Moja obietnica
PEOPLE – usługi podpisane danym nazwiskiem, dotyk mistrza

Magda Gesler poleca



M. Moja obietnica
PHYSICAL EVIDENCE 

doświadczenie, które zostaje po kontakcie z marką

Przeżyj to i zapamiętaj



M. Moja obietnica
PROCESS 

cały proces wewnątrz firmy, celebracja i obsługa klienta

Szybko i przewidywalnie



M. Moja obietnica

PRODUKT      ZWYKŁY       ----------------------------------------- NIEZWYKŁY 

MIEJSCE      NORMALNE      -----------------------------------------  WYJĄTKOWE 

CENA       NAJNIŻSZA       -----------------------------------------  NAJWYŻSZA 

FAJNY MARKETING          BRAK        ----------------------------------------- RZĄDZĘ 

LUDZIE             UCZEŃ               ----------------------------------------- MISTRZ 

FIZYCZNE DOŚWIADCZENIE       BEZ ZNACZENIA     ----------------------------------------- WAŻNE 

PROCES                   BEZ ZNACZENIA     ----------------------------------------- WAŻNE 

>                               ----------------------------------------- 

>                               -----------------------------------------
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M. Moja obietnica

W czym jestem najlepszy? 

Co Ci daję, że ciągle współpracujemy? 

Do czego tego potrzebujesz? 

W czym Ci pomogłem? 

Co mogę poprawić? 

Czy jest jeszcze coś?



Widoczne funkcje i cechy (środowisko)
W czym konkretnie pomagasz klientowi? Gdzie to robisz?

Korzyści funkcjonalne (zachowanie)
Co konkretnie będzie miał klient, jeśli kupi u Ciebie? Dlaczego ma kupić u Ciebie?

Kim jest? Kim nie jest? Co deklaruje?
Główna idea (cel)

1

2

3

4

5

Jak czuje się klient w/po kontakcie z marką? 
Korzyści emocjonalne

Jakim typem człowieka mogła by być moja marka? Dlaczego to robisz?
Ludzka twarz (tożsamość)



Kolory 
Czcionka

Czarny #000000, biały #ffffff, złoty #c39a5c  
Czcionki: Roboto, Roboto Slab odstępy 40% 

Sytuacje w których marka 
powinna się pokazywać. 

Zdjęcia, reportaże, 
kontekst.

STYL ŻYCIA - energiczne, dobrze ubrane osoby korzystające z życia. Podróże. 
FINANSE - tabelki, cyfry, budżet, analizy, praca nad biznesem. 
BIURO/FIRMA - laptop, flipchart, narady, zrządzanie, telekonferencje. 
NETWORKING/WYSTĄPIENIA - otoczenie biznesowe

Wróg marki Sprzeciwiam się prowadzeniu firmy „na żywioł”, po to żeby się tylko narobić.

Idea marki
UCZYMY - służymy pomocą i wsparciem, żebyś sam potrafił to zastosować. 
JAK ZARABIAĆ - koncentrujemy się na zarabianiu pieniędzy 
W BIZNESIE - wiedza dla przedsiębiorców dotycząca tworzenia i zarządzania firmą.

Osobowość Czarodziej - Moją potęgą jest wiedza. Pracuję nad eliksirami, żeby pomagać klientom. 
Szukam rzeczy, których większość nie dostrzega. Czary, dające Ci pieniądze i wolność.

Emocje Efekt wyjścia z „małego pudełka”. Firma to system. Inspiracja i głód zarabiania.  
Mam pieniądze i czas = styl życia. 

Korzyści Komplet wiedzy i umiejętności dla właściciela i osób zarządzających. Praktyka, 
orientacja na zarabianie. Gotowa recepta. Środowisko przedsiębiorców.

Funkcje Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców. Planowanie, budżet, sprzedaż, zespół, 
strategia marketingowa, umiejętności zarządzania, zarabianie i automatyzacja.







TABLICZKA U KLIENTA

W czym możesz mi pomóc?

Co ja będę z tego miał?

Jakie emocje poczuję 
podczas kontaktu?

Co mi  
obiecujesz?

Do kogo  
mogę porównać?

historia

ZAPRZECIWDOM
PRACA

DOM  
POZA DOMEM W PODRÓŻY

• wygląd 
• miejsca 
• ludzie 
• środowisko





Jak wygląda moja firma



Spójne materiały reklamowe



Reklama Widoczność
Pierwszy zakup 

Zachowanie Wielokrotny zakup 
Nawyk

Lojalność Przekonanie

Okazje:  
Mail / SMS / Poczta

Główna grupa klientów

ZAUFANIE
SPRAWDZAM

DOBRZE MI Z TOBĄ

WIERZĘ W CIEBIE

Tożsamość

Pozyskiwanie opinii

Uczenie historii

Systemy lojalnościowe

Powracający 
klienci

Budowanie zaufania

Cierpliwość - edukacja

Segmentacja i CRM

Momenty Prawdy

Up - selling, oferta

Sekwencja newsletterów

Strona www 
łapacz klientów 
opinie

Social media = opinie, 
wiarygodność, reklama

Folder reklamowy, cennik

Blog, YT, MP3, PDF, 

Webinary, life

Reklama: ADV, SEO, 
Remarketing, Facebook

Partnerzy, organizacje

Wystąpienia publiczne

Budowa listy / grupy

Szkielet marki i identyfikacja wizualna



Szkola-Biznesu.com.pl

Po więcej zapraszam na:


