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Dlaczego moje oferty nie sprzedają? 10 najważniejszych powodów.
Oferta specjalna na szkolenie Maćka Dutko:
http://www.ebiznes2.pl
Maciej omawia najczęstsze błędy e-biznesowe i zdradza 33 najskuteczniejsze techniki i zasady
tworzenia ekstremalnie skutecznych ofert sprzedażowych i budowania efektywnej przewagi
konkurencyjnej (prezent wyłącznie dla odbiorców „Złapanych w sieć” – wpisz kod rabatowy „500”,
a szkolenie zamówisz o 500 zł taniej; kod ważny do 13.08.2020).

Duża dawka wiedzy (zawsze free) od dr Macieja Dutko - Dlaczego oferty nie sprzedają?
1. Słaby tytuł – nagłówek (wartość informacyjna, marketingowa, wyszukiwawcza).
Jak pisać tytuły (nagłówki)?
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/efekt-penisa-czyli-5-sposobow-na-wzrost-sprzedazy-cz1/
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/efekt-penisa-czyli-5-sposobow-na-wzrost-sprzedazy-cz2/
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/nieprzyzwoicie-dobry-tytul-oferty-cz1/
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/nieprzyzwoicie-dobry-tytul-oferty-cz2/
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/nieprzyzwoicie-dobry-tytul-oferty-cz3/
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/dobry-tytul-%E2%80%93-kluczem-do-sukcesu/
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/05-dlaczego-pieprzne-tytuly-sa-ryzykowne/

2. Zła kategoria
O poprawnych kategoriach i nie tylko:
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/audyt-prawde-ci-powie/
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/jak-ustalic-kategorie-produktowa-na-allegro/

3. "Syndrom eksperta" - Informowanie zamiast zachęcania
Poczytaj więcej na temat „syndromu eksperta”
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/syndrom-eksperta/
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/syndrom-eksperta-odwrocony-lejek-sprzedazowy/

4. Słaba oprawa graficzna
A można profesjonalnie, szybko, prosto i za free (w darmowym planie):
https://www.canva.com/

5. Nieprofesjonalna wizualizacja produktu
Błędy w zdjęciach.

6. Nieodpowiednia sprzedaż "krzyżowa"
Jak zatrzymać klienta? Cross-selling, up i down-selling.
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https://akademia-internetu.pl/e-biznes/nie-domykajmy-drzwi-czyli-jak-zatrzymac-klienta-crossselling/
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/nie-domykajmy-drzwi-czyli-jak-zatrzymac-klienta-up-i-downselling/

7. Brak elementów podnoszących zaufanie
O budowaniu zaufania klienta:
https://akademia-internetu.pl/e-biznes/marka-branding-syndrom-no-nam/

8. Restrykcje
Przykłady niepotrzebnych restrykcji (Źródło: M. Dutko Biblia e-binesu 2, s. 288, Helion):
●
●
●
●
●

Wchodząc tu, zgadzasz się na wszystkie warunki naszego regulaminu!
Jeśli nie zamierzasz kupić, nie składaj oferty!
Odbierając towar od kuriera, sprawdź go w jego obecności, bo inaczej nie uznamy reklamacji,
jeśli coś będzie nie tak!
Przed złożeniem zamówienia zadzwoń albo napisz, aby upewnić się, czy mamy jeszcze ten
produkt!
Po złożeniu zamówienia koniecznie wypełnij formularz lub wyślij e-mail z potwierdzeniem!
Masz na to trzy dni.

9. Niedopasowanie wewnętrzne oferty do wymogów zewnętrznych
●

Znajomość wymogów Google, Allegro i ich dostawców usług, w których ma być widoczna
nasza oferta.

Darmowa konsultacja dotycząca pozycjonowania - SEO:
https://www.mserwis.pl/seo-konsultacja

Reklama w Google Ads - darmowa konsultacja
https://www.mserwis.pl/reklama-google-ads-konsultacja

10. "Cenodajstwo"
●

Więcej na temat „cenocentryzmu”:

https://akademia-internetu.pl/e-biznes/przeklenstwo-niskiej-ceny/

Szybki hosting ULTRA dla Twojej strony z ofertą, która sprzedaje
(tylko 34,5 zł netto za rok)
https://www.mserwis.pl/hosting-ultra (kod 50% zniżki: PROMO-50PDS)

Potrzebujesz dedykowanej ze swoją ofertą? Zrobimy ją za Ciebie - oferta specjalna na
wykonanie strony na WordPress za 890 zł netto
https://www.mserwis.pl/projektowanie-stron-www

Dowolna domena niezbędna dla Twojej oferty w sieci
(do wyboru domeny z całego świata) od 2,9 zł netto (domena regionalna .pl)
https://www.domeny.tv/domenytaniejoferta
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