
NOWA SPRZEDAŻ    40 KWIECIEŃ–MAJ 2016

E-mail to skuteczne narzędzie prospectingu. Jednak nawiązywanie 
w ten sposób kontaktów i współpracy może być nie lada wyzwaniem. 
Dlaczego? Klienci są nieufni, mają przepełnione skrzynki e-mailowe, 
zasypywani są cudownymi ofertami, wyjątkowymi rabatami i niekoń-
czącymi się propozycjami współpracy.

 JAK NAPISAĆ E-MAIL, 
 KTÓRY BĘDZIE „STOPĄ” 
 W DRZWIACH TWOJEGO 
 KLIENTA? 

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:!

" jak napisać e-mail, który 
trudno zignorować,

" jakie są przykłady dobrze 
i źle skomponowanych 
wiadomości,

" jak napisać e-mail tak, 
aby trafiał w sedno 
sprawy i zachęcił klienta 
do spotkania.

# AUTORKA: Monika Bartkowiak

Masz wrażenie, że Twoje wiadomości trafiają 
do kosza? Odbiorca wciska klawisz DELETE, 

zanim zapozna się z ich treścią?

Prawie wszystkie osoby, z którymi się kon-
taktujesz, nie szukają żadnych zmian. Ale więk-
szość z nich jest niezadowolona z obecnych roz-
wiązań. I to jest Twoja szansa! Niezadowoleni 

  #TEMAT NUMERU #PROSPECTING  

klienci mogą zmienić zdanie, jeżeli dasz im od-
powiedni bodziec ku temu.

Zastanawiasz się, jak napisać e-mail w taki 
sposób, aby klient wcisnął klawisz „Odpowiedz”? 
Na początku przeanalizuj, co może zmotywować 
go do przeczytania wiadomości od Ciebie.
 $ Konkret i prostota. Jak konkretny jest Twój  

e-mail? Czy w wiadomości jest informacja o tym, 
czego oczekujesz od odbiorcy? Czy ma się on za-
stanawiać i szukać szczegółów? Trafiasz w sedno 
sprawy czy „tańczysz” dookoła tematu?

 $ Twoja wartość. Jesteś osobą, z którą warto 
się spotkać? Wnosisz w kontakt jakieś war-
tości? Klienta nie interesuje Twoja oferta ani 
firma, tylko Ty.

 $ Wspólny cel. Jeśli wzbudzasz cień wątpliwości 
w kwestii np. celu spotkania, o które zabiegasz,  
klient nie poświęci Ci ani minuty swojego 
cennego czasu.

 $ Priorytet. Ważne sprawy są na pierwszym miej-
scu. Czy Twoja wiadomość spełnia to kryterium?

Jeśli odpowiesz sobie na powyższe pytania, 
zwiększysz szanse na to, że adresat zareaguje 

%

TEMAT: Wyjątkowa firma szkoleniowa

Szanowna Pani, reprezentuję firmę szkoleniową 
Centrum Rozwoju Sprzedaży. Oferuję szkolenia 
szyte na miarę potrzeb klienta. Moim celem 
jest osiąganie wzrostu sprzedaży w firmach, 
zwiększanie kompetencji działów handlowych…

DELETE

PRZYKŁAD 1.:

%

TEMAT: „Droga Pani Dyrektor,

 ...”

DELETE, DELETE, DELETE

PRZYKŁAD 2.:
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na otrzymaną od Ciebie wiadomość. Jeśli tego 
nie zrobisz, Twój e-mail skończy w koszu.

Jak napisać e-mail, którego nie można 
zignorować?
Niezwykle ważny jest temat wiadomości, który 
powinien odnosić się do celu/korzyści/zmian. 
W większości przypadków to od niego zale-
ży, czy e-mail zostanie przeczytany, czy nie. 
Pamiętaj, że odbiorca prawdopodobnie otrzy-
muje wiele wiadomości dziennie, więc jeśli nie 
zwrócisz natychmiast jego uwagi, Twój e-mail 
zostanie usunięty.

Krok 1.: opłata za wstęp 
– czyli od czego zacząć?
Dobrze przygotowane e-maile wymagają od Ciebie 
pewnego zaangażowania. Zanim zainicjujesz kon-
takt, musisz poświęcić trochę czasu na research. 
Jeśli nie odrobisz zadania domowego, Twój e-mail 
otrzyma status DELETED. Nie ma drogi na skróty!

Powinieneś znaleźć faktyczny powód, dla któ-
rego kontaktujesz się z klientem. Prześledź jego 
strony internetowe i blog firmowy, poczytaj infor-
macje w internecie, przejrzyj wszystkie materiały, 
gdzie możesz znaleźć pożyteczne informacje na 
temat firmy czy osoby, z którą próbujesz nawiązać 
współpracę. Klient chce wiedzieć, czy znasz branżę, 
rynek, sytuację firmy, oraz to, czy już pracowałeś 
z podobnymi podmiotami.

Pamiętaj: wszystko, co piszesz, powinno 
dotyczyć klienta. Pomiń informacje o Twojej 

superfirmie i o Twoich kosmicznych produk-
tach/usługach. Jedno słowo o sobie lub o swoim 
biznesie i Twój e-mail w ciągu nanosekundy 
trafi do kosza. Jedyne, co powinieneś zrobić, to 
udowodnić swoją wiarygodność.

Pierwsze zdanie wiadomości powinno być 
krótkie i konkretne. Wiem, jakie to trudne, gdy 
tak wiele chcesz powiedzieć, ale pamiętaj o za-
sadach – klienta interesuje tylko to, co ważne. 
Wskazówki, jak zacząć wiadomość, znajdziesz 
w ramce powyżej. Wiele urządzeń mobilnych 
pokazuje początek e-maila, więc jeśli nie trafisz 
w sedno – Twoja wiadomość wyląduje w koszu.

Krok 2.: warto mnie poznać 
– czyli czym zainteresować klienta?
To serce Twojej wiadomości. Tutaj przedstawisz 
magiczne „DLACZEGO właśnie ode mnie klient 
ma kupić”. Pokaż rezultat i korzyści, jakie osią-
gnie, wybierając właśnie Ciebie. Mocna oferta 
to nie opis produktu czy usługi, jaką oferujesz, 
tylko prezentacja korzyści, jakie kupując, otrzyma 
klient, a właściwie rozwiązanie jego problemu. 
Skup się tylko na tym, jakie cele osiągnie Twój 
odbiorca – jego nie obchodzi to, kim jesteś, jaką 
masz firmę i niezwykłą ofertę.

Tradycjonaliści sprzedaży będą brali pod 
uwagę zainteresowanie klienta, ciekawość, po-
budzenie. Dlaczego? Ponieważ uważają, że tak 
jest najskuteczniej, odwołują się więc do jego 
rozumu, co jest błędem. Wybierz łatwiejszą wersję, 
skoncentruj się na bólu, czyli największym 

1. Polecenie – jeśli masz takie, możesz w pierwszym zdaniu wspomnieć o kimś, kto polecił kontakt z Twoim odbiorcą, np.: „Rozmawiałem ostatnio 
z Krzysztofem na temat… i wspomniał, że jesteś idealną osobą, z którą mogę o tym pomówić”.

2. Pokaż, że wykonałeś research. Możesz przytoczyć kluczowe informacje ze strony WWW klienta, wspomnij o tym, że miałeś do czynienia 
(współpracowałeś) już z osobami takimi jak Twój odbiorca i że znasz rynek/problem/sytuację, w jakiej się on znajduje. Możesz również opowiedzieć 
o innych firmach i ich celach.

3. Wspomnij o tym, na co nie masz wpływu. Jeśli znalazłeś informacje o planach rozwoju firmy klienta lub o tym, jak np. sytuacja polityczna 
i ekonomiczna kraju może wpłynąć na jego firmę/rynek/usługi – podkreśl to w e-mailu. Możesz napisać: „Właśnie przeczytałem w »Newsweeku«, 
że Wasza firma wchodzi na nowe rynki” lub „W związku z ostatnimi zmianami prawnymi wielu moich klientów zastanawia się…”.

Wskazówki, jak zacząć wiadomość&

JAK NAPISAĆ E-MAIL, KTÓRY BĘDZIE „STOPĄ” W DRZWIACH TWOJEGO KLIENTA?#TEMAT NUMERU
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problemie klienta. Ból jest najsilniejszą emocją, 
a klienci zrobią wszystko, aby go uniknąć.

Krok 3.: uprzejme zamknięcie
Cała zabawa w pisaniu wiadomości polega na 
tym, aby zainicjować dialog. Dlatego na końcu 
e-maila powinieneś zamieścić wezwanie do 
działania typu:
 $ „Ustalmy czas, aby o tym porozmawiać, na 

początek wystarczy 10 minut”,
 $ „Spotkajmy się na 30 minut, aby porozma-

wiać o wspólnym celu”,
 $ „Wyślę Ci zaproszenie na spotkanie w na-

stępny czwartek. Jeśli Ci nie pasuje ten 
termin, daj znać, umówimy się na piątek”.

Podpis. Zapomnij o standardowych for-
mach „z poważaniem”, „serdecznie pozdra-
wiam”. Nie używaj kursywy. Piszesz nowoczesny 
e-mail, zakończ po prostu imieniem i nazwi-
skiem, dodaj adres firmy, kontakt telefonicz-
ny (komórkowy) i adres strony internetowej. 

Zły przykład korespondencji e-mailowej&

TEMAT: „Aplikacja X – dedykowane aplikacje – współpraca online – i wiele więcej aplikacji Web 3.0”

TREŚĆ: „Drogi Kliencie, 

KLIENT: Nie wiesz, jak się nazywam? Nie potrzebuję kolejnego „fachowca”, pracuję już z kimś innym.
jesteśmy dużą firmą z zagranicznym kapitałem. Oferujemy spersonalizowane rozwiązania informatyczne dla stron i platform mobilnych. 
Naszym celem jest traktowanie klientów jak partnerów i zwiększanie zysków dla nich.

KLIENT: Czy mnie to dotyczy? Wątpię.
Specjalizujemy się w (…)
Oferujemy następujące rozwiązania dla naszych klientów:
(…)

KLIENT: Czy ta osoba myśli, że ja to mam wszystko przeczytać?
Jeśli planujesz w najbliższym czasie inwestycje związane z modernizacją systemu IT, skontaktuj się z nami, przedstawimy najlepszą ofertę.

Z poważaniem
Karol Karolowski”

KLIENT: Nie czekaj na mój telefon!

Co powinna zawierać mocna oferta?&

1. Dążenia biznesowe. To nic innego jak cele/rezultaty, z jakich składa się 
Twoja propozycja – mogą to być np. zaoszczędzone pieniądze, czas, lojalność 
klientów, zwrot z inwestycji.

2. Działanie. Aby zainteresować odbiorcę, powinieneś podkreślić pozytywne 
aspekty zmiany. Poprawisz, zredukujesz, wyeliminujesz, przyspieszysz to, na 
czym zależy klientowi.

3. Magia liczb. Jeśli możesz dodać liczby do Twojej oferty, to wspaniale, one na-
jbardziej przykuwają uwagę. Używaj symbolu „%”, walut lub przedziału czasowego. 
Na przykład tak: „Pomagamy naszym klientom zwiększyć sprzedaż internetową 
o 5-15% przy 25-proc. zwrocie z inwestycji już po 3 miesiącach”. Spraw, by Twój 
klient chciał dowiedzieć się, jak oni to zrobili. I to właśnie chcesz osiągnąć! 

4. Podziel się swoją wartością. Pamiętaj, aby dotyczyło to również celu Twojego klienta.

5. Pokaż, że masz pomysł. Klient chce otrzymać rozwiązanie. Pokaż, że jesteś 
osobą, która może mu w tym pomóc.

6. Zaproponuj wartościowe informacje. Jeśli masz jakieś dane statystyczne, które 
mogą pomóc klientowi dotrzeć tam, gdzie chce, będzie zainteresowany. 
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TEMAT: „Pytanie do firmy, która planuje wdrożyć aplikację X”

KLIENT: Jakie pytanie? Lepiej przeczytam.
KLIENT: Wie, co planuję. Odrobił zadanie domowe.

„Panie Krzysztofie,
właśnie przeczytałem wywiad z Panem w »Newsweeku«, gdzie wspomina Pan o ekspansji firmy na poziomie 35%.

KLIENT: Zgadza się. Co więcej?
W ubiegłych latach miałem okazję pracować z innymi firmami, które otwierały nowe lokalizacje. W skrócie, sprzedaż w niektórych sklepach 
osiągała wzrost na poziomie 17-23% po trzech miesiącach, w porównaniu do poprzednich otwarć.
Chciałby się Pan dowiedzieć, jak to zrobiliśmy? Będę w Warszawie w przyszły wtorek. Znajdźmy czas, a opowiem w szczegółach…

Karol Karolowski”

Co można z tej wiadomości wyczytać? 
 $ E-mail ma swój priorytet: akcja dzieje się teraz, dotyczy aktualnej sytuacji klienta i akurat my możemy mu pomóc. 
 $ Wiadomość jest bardzo krótka i zawiera cel. 
 $ Nie ma wzmianki o produkcie, o firmie, ponieważ ten bigos informacyjny nie jest potrzebny. Wszystko, co jest w e-mailu, dotyczy klienta. 
 $ Nadawca wykazał się dużą dawką konkretnej informacji i tym zwiększył swoją wiarygodność.

Dobry przykład korespondencji e-mailowej&

JAK NAPISAĆ E-MAIL, KTÓRY BĘDZIE „STOPĄ” W DRZWIACH TWOJEGO KLIENTA?#TEMAT NUMERU

Monika Bartkowiak

właściciel Centrum Rozwoju Sprzeda-
ży; praktyk, trener biznesu, wykładow-
ca uczelni wyższych; pasja sprzedaży 
to misja, którą z radością dzieli się z in-
nymi; na koncie 18 lat w sprzedaży, 150 
zadowolonych klientów i 1300 prze-
szkolonych sprzedawców; prowadzi 
bloga www.crsprzedazy.pl/blog

NAPISZ DO AUTORKI:

monikabartkowiak@icloud.com

# AUTORKA:

 ) David H. Sandler, Nie nauczysz dziecka jazdy na row-
erze podczas prelekcji, Warszawa 2009.

 ) J. Cassell, T. Bird, Skuteczna sprzedaż, Warszawa 2011.

 ) Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proc-
tor II, Relacje interpersonalne, Poznań 2014.

WARTO DOCZYTAĆ: ' 

Możesz również umieścić link do Twojego 
profilu na LinkedInie, jeśli jest profesjonalny  
(na wypadek, gdyby klient chciał Cię sprawdzić).

Warto zapamiętać
 $ Twoi potencjalni klienci są zajęci. Ostatnią 

rzeczą, jaką chcą robić, to dodawać sobie zajęć 
w ciągu dnia. Przeważnie każdy ma nadmiar 
obowiązków. Zmiany, nawet dobre, to często 
dodatkowa praca. Dlatego powinieneś ich 
dobrze zmotywować do ich wprowadzenia.

 $ Potencjalnego klienta nie interesuje Twój 
produkt. Na etapie wstępnych rozmów pro-
specta nie obchodzi oferta. Najważniejsze 
są dla niego jego własne cele biznesowe.

 $ Masz mniej niż trzy sekundy na zaintere-
sowanie potencjalnego klienta i skłonie-
nie go do podjęcia decyzji, czy przeczytać  
e-mail, czy go skasować.

 $ Odrób zadanie domowe. E-maile to 
świetne narzędzie i znakomita „stopa 
w drzwiach” do Twojego klienta. Im bardziej 

spersonalizujesz wiadomość, tym szerzej 
otworzysz drzwi do jego serca.

 $ Pisanie efektywnych e-maili to Twoja nowa 
umiejętność, której możesz się nauczyć.

 $ Niczego nie sprzedawaj. Celem Twojego e-ma-
ila jest nawiązanie dialogu. Kiedy Ty będziesz 
uczestniczyć w konstruktywnej rozmowie, 
Twoja konkurencja będzie nerwowo atako-
wać. Kiedy zastosujesz zasady, potencjalny 
klient będzie chciał spotkać się właśnie z Tobą. 
Konsumenci potrzebują opanowanych part-
nerów biznesowych, na których można liczyć 
i którym można zaufać. Jeśli raz zbudujesz za-
ufanie, zaowocuje ono na zawsze. ␣



http://www.sklep.nowasprzedaz.pl

