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Bun venit!

Sunt Adriana Radu, On-line Business

Mentor pentru antreprenorii care își

doresc să dezvolte o afacere

profitabilă de 3000 de euro pe lună.

Probabil că te întrebi deseori ce ai de făcut pentru a găsi mai mulți clienți lună de lună și a avea

o afacere profitabilă. Ceea ce oferi tu poate schimba viața unor oameni și tu știi acest lucru dar

cumva mesajul tău nu ajunge la ei.

Acest material îți prezintă pașii pe are îi ai de făcut pentru a transforma proiectul tău într-o

afacere care generează clienți lună de lună.

Este metoda pe care o aplic și eu pentru afacerea mea și a funcționat în fiecare nișă pe care am

avut-o: carieră, online business mentoring.

Îmi generează lunar minim 10 clienți pentru programul meu high ticket de grup.

Îți recomand să urmărești și implementezi acești pași simpli și vei vedea rezultatele.
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Ce problemă nu-l lasă pe client să doarmă noaptea iar eu îl pot ajuta?

Cum ar arăta viața lui cu problema rezolvată?

Ce îl împiedică acum?

Pasul 1. Mindset: treci de la a căuta clienți la a atrage clienți

Ai nevoie să conștientizezi că este mai ușor să vinzi unei audiențe care este atentă la tine decât

dacă ești în căutarea de clienți în permanență.

Pentru a atrage clienți ai nevoie să pui nevoile lor în centrul afacerii tale. Întreaga comunicare

dar și produsele tale, trebuie să fie adaptate unei probleme arzătoare pe care tu o poți rezolva.

Pasul 2. Definește nișa de clienți

Ai nevoie să înțelegi ce problemă urgentă și importantă rezolvi pentru clienții tăi și să comunici

acest lucru. Mai mult decât atât, ai nevoie să înțelegi cine este clientul tău ideal și dacă este într-

o nișă profitabilă, adică te poate plăti.

Pentru a defini nișa puneți următoarele întrebări 

1.

2.

3.

Folosește cuvintele clientului și nu diagnosticul tău de expert. Dacă folosește cuvinte precum

valori, claritate atunci sunt cuvintele expertului. Stai de vorbă cu cei cu care ai lucrat și află ce

anume i-a îndreptat spre tine.

Dacă nu ai clienți plătitori, discută cu cei care ai lucrat în barter sau pro-bono. În ultimă

instanță discută cu prieteni care crezi că ar avea nevoie de serviciile tale. 

Pasul 3. Creează un produs gratuit care va atrage doar persoanele interesate de tine

Un produs gratuit are scopul să filtreze audiența și să aducă către tine doar persoanele care au

nevoie de serviciile tale. Folosește un titlu relativ sugestiv. De exemplu 5 pași pentru… 

Folosind o platformă de email marketing, precum Mailerlite de exemplu, creezi un formular de

înscriere în care cei interesați vor lăsa adresa de email. Vei pune acest formular pe social media,

vei face reclame și astfel vei aduna clienții de pe lista ta.
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Ce crede acum clientul despre problema în care se află?

Ce ar trebui să creadă ca să o rezolve?

Pasul 4. Deschide un grup de facebook privat (sau un grup de linkedin)

Un grup privat, cu un titlu sugestiv pentru cei interesați de serviciile tale, te ajută să comunici

ușor iar membrii nu sunt distrași de alte reclame pentru că doar tu vei comunica acolo.

Aici vei posta informații care arată nivelul tău de expertiză, soluțiile pe care le propui.

Comunicarea va fi în special pe problemele audienței. Nu uita să incluzi testimoniale.

Invită în grup toate persoanele care au descărcat materialul tău gratuit.

Pasul 5. Crează un program transformațional bazat pe rezultate

Un astfel de produs îți va propulsa literalmente afacerea. Având în vedere că promiți rezultate

clare, clienții potențiali nu vor avea o problemă să se înscrie la cursul tău și să plătească ceea ce

le ceri. 

Este un model de afacere mult mai sănătos pentru că permite să ai o relație mai lungă cu

clientul și îl poți ajuta în mod real. Atunci când vinzi sesiuni de coaching, cel mai probabil

clienții vor renunța după două sesiuni. În fond ei se așteaptă la o transformare iar tu știi că în

două sesiuni nu poți obține mare lucru.

Un program transformațional bazat pe rezultate durează un minim de 6 sesiuni și tu vei reuși

să sprijini clientul pe o perioadă mai îndelungată. Astfel calendarul tău va fi plin și vei obține

testimoniale valoroase, ba chiar recomandări.

Pentru a crea un program transformațional pornește de la întrebările de la pasul 2. După ce ai

răspuns la acestea, mai ai două întrebări la care ai nevoie de răspunsuri.

1.

2.

Astfel descoperi transformarea de care are nevoie clientul și vei defini 6 pași prin care trebuie

să treacă.
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Atragi atenția 

Interacționezi

Vinzi

Îți dau un exemplu. Înainte cu câțiva ani lucram în nișa de carieră cu femeile 40+ care nu

credeau că la vârsta aceasta pot găsi o altă carieră, bine plătită.

Ele credeau că doar companiile aleg candidații, că se ajunge la un job bine plătit doar prin

cunoștințe, că se angajează doar tinerii.

Avea nevoie să creadă că și candidatul alege compania, că nu e obligatoriu să ai un angajator ca

să câștigi ceea ce îți dorești, că ai nevoie de o strategie de căutare a unui job mai ales când ai

experiență.

Am creat un program în 6 pași pornind de la aceaste două paradigme. La final clientul pleca cu

lista de joburi care i se potrivesc, cu strategia de căutare a jobului, cu un CV de bază care trebuia

adaptat în funcție de post și cu o simulare de interviu.

Pasul 6. Vinde în mod autentic

Pentru mulți coachi procesul de vânzare este o reală problemă. Nu ne place să vindem. Folosind

abordarea unei afaceri bazate pe nișă, nu ai nevoie să vinzi în mod agresiv. Oferind soluții pe o

anumită problemă, orice discuție cu membrii grupului tău este o potențială discuție de vânzare.

Vânzarea trebuie privită ca un proces cu mai multe etape. 

Există mai multe moduri de a crea un astfel de proces.

1. Oferă în mod regulat sesiuni de 30 de minute în care poți oferi soluții problemelor cu care se

confruntă membrii grupului tău. În aceste discuții asculți nevoile pe care le are clientul

potențial și îi recomanzi ce să facă. Îi explici apoi cum îl poți ajuta tu.

Este genul de discuție care decurge în mod natural. Fii pregătit cu produsul tău, fii pregătit să ai

la dispoziție un link de plată astfel încât clientul să poată plăti imediat. De asemenea oferă un

plan de plată dacă observi că partea financiară este o barieră în a lucra cu tine.
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2. Programele high ticket de coaching se vând după ce clientul potențial a interacționat cu tine.

Cea mai simplă metodă este să organizezi webinarii la finalul cărora le propui celor interesați să

discute cu tine despre planurile lor. Este modul natural în care afli despre problemele lor și le

poți face o recomandare pentru rezolvarea lor. Apoi le explici cum îi poți tu ajuta.

Vei vedea că discuția duce către vânzare în mod natural.

Pasul 7. Crește în permanență brandul personal

Pentru a atrage cât mai mulți clienți ai nevoie să crești notorietatea de expert. Dacă atunci când

ești necunoscut pe piață te axezi pe webinarii gratuite în schimbul adreselor de email ale

participanților, cu cât te dezvolți cu atât vei putea susține și alte tipuri de evenimente. 

Poți face provocări de 3-5 zile, poți organiza un summit cu mai mulți invitați, poți fi invitat în

diferite comunități, la diferite interviuri.

Publicarea unei cărți trebuie să fie și ea pe listă pentru că îți va aduce notorietate. 

Acești 7 pași sunt cei care îți vor permite să crești afacerea. Ai nevoie de un plan lunar de

acțiuni care să îți aducă constant clienți. De asemenea ai nevoie să urmărești veniturile

obținute față de ceea ce ți-ai propus pentru a înțelege ce ai de făcut mai departe.

Și nu uita să rămâi prezent, să nu te descurajezi dacă planurile nu reușesc de la început.

Construirea unei afaceri online este un proces treptat. Ai nevoie de un sistem pe care să îl

urmezi lună de lună și vei vedea că lucrurile evoluează.

Dacă vrei să discutăm despre planul tău de dezvoltare a afacerii online, te poți programa la o

discuție cu mine aici. sau ]mi poți scrie la office@adrianaradu.ro.

A fi antreprenor este un rol singuratic dar nu trebuie să fii singur.
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https://go.oncehub.com/30deminute

