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SOCIAL SELLING
PLANOWANIE, POMIAR 

I OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ NA LINKEDIN



SOCIAL SELLING 
NOWA FORMA SPRZEDAŻY

#1





Co się zmieniło?

1. Możemy komunikować się z wieloma osobami na raz.

2. Jako świadomi klienci przechodzimy większość drogi zakupowej na 

własną rękę.

3. Zimy telefon i emailng stały się mniej skuteczne.

4. Sprzedawca/marketer powinien dobrze znać nasze potrzeby 

i wyzwania klienta zanim się z nami skontaktuje.



Sprzedawca oferent => 

Sprzedawca doradca/ekspert/przewodnik

„

„



Co się nie zmieniło?

Nie zmieniła się potrzeba bezpieczeństwa i zaufania.



Czym nie jest social selling?

„Panie Adrianie, reprezentuję firmę XYZ…”



Czym jest social selling?

1. Rozumieniem i poznawaniem prawdziwych 

potrzeb swoich i klientów.

2. Generowaniem wartości dla klientów i siebie.

3. Reagowaniem kiedy jest na to odpowiedni moment.



ALWAYS BE CLOSING => ALWAYS BE CLOSE

„

„



Współczesny klient: 

1. Chce szybko wiedzieć jak wykorzystać Twoją ofertę 

we własnym życiu i biznesie.

2. Chce czuć się bezpiecznie i mieć zaufanie do Ciebie. 

3. Chce abyś mu szybko doradził i dostarczył najlepszy dla niego 

produkt, ale gdy będzie na to gotowy.

„

„



SOCIAL SELLING 
NA LINKEDIN

#3



LinkedIn to największa 

na świecie sieć profesjonalistów.



Sztuka korzystania z LinkedIn polega na tym, aby:

1. Dać się odnaleźć.

2. Odnaleźć właściwe osoby.



I zbudować z nimi autentyczne i owocne relacje!



4 filary social sellingu na LinkedIn:

1. Budowa profilu osobowego.

2. Budowa sieci kontaktów.

3. Tworzenie angażujących treści.

4. Budowa relacji. 

Ale fundament to STRATEGIA

(planowanie, analiza i optymalizacja działań).



Social Selling Index:

https://www.linkedin.com/sales/ssi

https://www.linkedin.com/sales/ssi


FUNDAMENT
SOCIAL SELLINGU

#4



Strategia social selling:

1. Odkrywanie: cele, grupy docelowe, możliwości => Idea

2. Planowanie: koordynacja w firmie, zespół, marka osobista, grupy docelowe, taktyki, 

treści, reklama => Plan

3. Działanie: optymalizacja profilu, budowa sieci kontaktów, tworzenie 

i publikacja treści, budowa relacji i ich podtrzymywanie => Konwersja

4. Analiza działań => Optymalizacja
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4.1

BUDOWA PROFILU





Dobrze uzupełniony profil będzie 

dla Ciebie 

sam pracować.



Dobrze uzupełniony profil, 

to maksymalnie uzupełniony profil.

„

„



Analizuj wskaźniki dotyczące profilu:

Jaką unikalną wartość oferujesz? Jak ludzie 

postrzegają Twoją markę osobistą przez pryzmat 

profilu?

1. Kto odwiedza Twój profil?

2. Kto i jak reaguje na Twoje treści?

3. Jaka jest dynamika pojawień się Twojego 

profilu w wynikach wyszukiwania?

4. Jaka jest proporcja liczby Twoich kontaktów 

do liczby obserwujących?



4.2

BUDOWA SIECI KONTAKTÓW



LinkedIn to platforma wręcz stworzona 

do generowania pretekstów do kontaktu.

„

„



Grupy docelowe, to m. in.:

1. Obecni współpracownicy.

2. Obecni partnerzy biznesowi i klienci.

3. Byli współpracownicy, partnerzy i klienci.

4. Bliscy i znajomi.

5. Osoby z naszej branży, które chcemy obserwować.

6. Influencerzy, dziennikarze, wpływowe osoby mogące pomóc nam do grupy docelowej.

7. Potencjalni klienci.



Analizuj wskaźniki dotyczące Twojej sieci kontaktów 

(dziennie/tygodniowo/miesięcznie):

1. Ile masz nowych zaproszeń? Kto zaprasza Ciebie do kontaktu? Czy jest to Twoja 

kluczowa grupa docelowa?

2. Ile osób zapraszasz do kontaktu? Kogo zapraszasz?

3. Jaka jest proporcja nieprzyjętych Twoich zaproszeń?

4. Czy są to aktywne osoby i jak ta aktywność wygląda?

5. Czy nowe kontakty reagują na Twoje aktywności?



4.3

TWORZENIE TREŚCI



Dobry post na LinkedIn:

• Jaki jest cel postu (informacja, zaangażowanie, przekierowanie)? 

• Kim jest odbiorca? Co będzie mieć z tego postu? Co ma zrobić po zobaczeniu postu?

• Jaki format postu w stosunku do celu i grupy docelowej będzie najlepszy? 

Jaki musisz zdobyć treść wizualną przed publikacją?

• Czy post ma mocne rozpoczęcie? Czy jest w nim historia? Czy odpowiada na pytania: co?, kto?, 

kiedy?, jak?, dlaczego? po co? (nie muszą być wszystkie). Czy mówi o wartościach?

• Czy oznaczyłeś ludzi i firmy?

• Czy jest odpowiednie call to action?

• Czy są emoji?

• Czy tekst jest podzielony na akapity?

• Czy używasz hasztagów?



Twoje treści (artykuły, posty, komentarze):

1. Ile publikujesz postów tygodniowo/miesięcznie?

2. Ile z nich to Twoje własne posty? A ile udostepnienia od innych?

3. Czy testujesz nowe formy treści (np. prezentacje)?

4. Czy Twoje treści angażują Twoją grupę docelową?

5. Jeśli tak, to jak reaguje na nie (komentuje, udostępnia, lajkuje?)

6. Czy bezpośrednio z treści otrzymujesz zapytania ofertowe?



#4.4

BUDOWA RELACJI



Aktywności (komentarze, polubienia, życzenia, gratulacje, wiadomości etc.):

1. Czy bierzesz udział w dyskusjach branżowych? Jak często?

2. Czy inicjujesz dyskusje? Jak często?

3. Czy jesteś oznaczany w postach i komentarzach przez innych? Jak często?

4. Ile dziennie/w tygodniu dajesz poleceń treści?

5. Ile dziennie/w tygodniu dajesz komentarzy?

6. Ile dziennie/w tygodniu udostępniasz treści od innych?

7. Ile dziennie/w tygodniu nawiązujesz nowych rozmów?

8. Ile interakcji w ciągu dnia/tygodnia to szanse na klientów?

9. Ile Twoich interakcji prowadzi do zapytania ofertowego?

Ile wnosisz wartości?



#4.5

PODSUMOWANIE AKTYWNOŚCI



Podstawowy pomiar (dzienny/tygodniowy/miesięczny) dla osoby:

1. Ile otrzymujesz nowych zaproszeń do kontaktu?

2. Ile wysyłasz nowych zaproszeń do kontaktu?

3. Ile udostępniasz postów i artykułów?

4. Ile komentarzy i poleceń generują Twoje treści?

5. Ile piszesz komentarzy?

6. Ile nawiązujesz nowych rozmów?



Podstawowy pomiar (dzienny/tygodniowy/miesięczny) dla osoby:

7. Ile nowych osób pisze do Ciebie?

8. Ilu prospektów zapisujesz do swojej bazy (CRM i/lub SN)?

9. Ile interakcji z wszystkich interakcji to szanse na klientów?

10. Ile z Twoich interakcji zamienia się w zapytania?

11. Ile otrzymujesz zapytań ofertowych?



Kup 7h szkolenie online social selling 

z 15% rabatem (wpisz kod AGSWAT15) 

Kliknij >> http://socialsellingswat.pl/

http://socialsellingswat.pl/
http://socialsellingswat.pl/
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