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Twój list sprzedaży musi przezwyciężyć  

opór czytelnika i przekonać go do podjęcia działań.  

 

Niezależnie od tego, czy jest to na video czy na papierze, proces  

przezwyciężania oporu kupna jest taki sam. Przeszkody są 

wypowiadane i niewypowiedziane:  

 

1. „Nie rozumiesz mojego problemu”  

2. „Skąd mam wiedzieć, że masz kwalifikacje?”  

3. „Nie wierzę ci”  

4. „Nie potrzebuję tego jeszcze teraz”  

5. „Dla mnie to nie zadział”  

6. „Co się stanie, jeśli mi się nie podoba?”  

7. „Nie stać mnie na to”  

 

Skuteczne listy sprzedaży muszą odnosić się do niektórych lub 

wszystkich tych zastrzeżeń.  

Ta punktowa lista pozwala przezwyciężyć każdy sprzeciw, w serii 12 

kroków: 

 

1. Pochwyć uwagę  

2. Zidentyfikuj problem  

3. Podaj rozwiązanie  

4. Podaj swoje dane uwierzytelniające  
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5. Pokaż korzyści  

6. Daj dowód społeczny  

7. Złóż ofertę  

8. Pokaż ograniczenie, niedobór  

9. Daj gwarancję  

10. Wezwanie do działania  

11. Daj ostrzeżenie  

12. Zamknij z przypomnieniem  

 

Każdy krok dodaje emocji czytelnikowi, jednocześnie uspokajając ich 

obawy. 

 

Motywacja - sprawa emocjonalna  

Kupujemy na podstawie emocji i  

uzasadniamy nasz zakup logiką  

dopiero po sprzedaży. 

 

Dlatego każdy krok w  

procesie listu sprzedażowego musi opierać się  

na emocjach czytelnika, do których  

zmotywowani są do działania.  

 

Tylko dwie rzeczy motywują ludzi: obietnica wartości lub strach przed 

utratą. 
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Strach przed stratą jest silniejszym czynnikiem motywującym.  

 

Czy wolisz kupić kurs o wartości 150 zł na temat „Jak poprawić swoje  

małżeństwo” czy raczej „Jak uniknąć rozwodu lub odrzucenia?” 

 

Statystyki dowodzą, że drugi tytuł sprzedaje pięć razy lepiej niż 

pierwszy Dlaczego?  

Drugi tytuł uwzględnia strach przed utratą.  

Podstawową obietnicą zysku i lęku przed  

stratą jest 8 „uniwersalnych motywacji”. 

 

Ustaw dowolny produkt lub usługę, aby  

zapewnić 1 lub więcej motywacji:  

1. Być bogatym  

2. Być ładnym  

3. Być zdrowym  

4. Być popularnym  

5. Mieć bezpieczeństwo  

6. Osiągnąć wewnętrzny spokój  

7. Mieć wolny czas  

8. Bawić się dobrze  

 

Najwyższe motywacje są tym, czego  

ludzie naprawdę chcą. Produkt to tylko  

sposób na uzyskanie tych korzyści. Zawsze pisząc list sprzedażowy   
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koncentruj się na tych czynnikach motywacyjnych. 

 

Nagłówek jest pierwszą rzeczą, jaką widzi czytelnik, dlatego musi on 

pochwycić uwagę. Ludzie nie mają czasu i sortują pocztę skanując 

tytuły, kolejny wiersz powinien ich wciągnąć i zaangażować bardziej.  

Nagłówek musi być ukierunkowany na szerokie ich zainteresowanie, 

inaczej pominą twój list.  

 

Trzy sprawdzone szablony, nagłówków:  

a. Jak......... 

Ludzie lubią wiedzieć, jak coś zrobić.  

 

Aby zwrócić uwagę, połącz „jak z potężną korzyścią.  

 

b. Sekrety................tu masz ujawnione!  

Ludzie chcą tajemnic. Chcemy mieć to w co inni nie są wtajemniczeni.  

Wiedza to potęga. Ci którzy wiedzą, czują się pewni i silni.  

Odkrywanie sekretów jest ekscytujące.  

 

c. Ostrzeżenie!  

Nawet nie myśl o...dopóki nie przeczytasz ... 

Ten nagłówek wywołuje strach przed brakiem i niewiedzą w danej 

dziedzinie.   

Połącz to z ukierunkowanym zainteresowaniem na twój produkt. 
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2. Zidentyfikuj problem  

Poinformuj czytelnika, jak to jest mieć ten problem.  

Powinni przeczytać co napisałeś i powiedzieć:  

„Tak, właśnie tak się czuję, jak z tego wyjść?”. 

 

Porusz problem, aby naprawdę poczuli ból i cierpienie. 

Ludzie podejmują działania i zmieniają się tylko z powodu silnego 

bólu.  

Opowiedz krótką, bolesną historię:  

 

"Nie ma nic gorszego niż powrót do domu wieczorem i brak  

otwartych drzwi garażu. Na zewnątrz jest ciemno. Potkniesz się  

na ganku i poszukasz klucza do drzwi wejściowych, jeszcze 

podrapiesz  

nowe drzwi w poszukiwaniu dziurki od klucza. Wyczerpany wchodzisz 

do środka i  

klapniesz na kanapę, ale wciąż pamiętasz, że samochód nadal na 

podjeździe…  

 

3. Zapewnij rozwiązanie  

Czują już ból, niedogodność. Teraz przedstaw swój produkt lub 

usługę.  

Uśmierz ich ból. Powiedz im, że nie ma problemu z takim 

problemem, bo twój produkt lub usługa go rozwiązuje.  

Ten zdalny radiowy pilot, który montujesz, otwiera garaż, kiedy 

podjeżdżasz i zapala światło wokół posesji. 
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4. Przedstaw swoje poświadczenia  

Teraz czytelnik myśli: Tak, na pewno może naprawić mój problem. 

Tak inni mówią, ale przekonaj mnie, że możesz być godny zaufania i 

nie będę żałował. 

 

 Wymień dane uwierzytelniające - jeden z poniższych:  

 

1. Studia przypadków, konkretny przykład  

2. Prestiżowe firmy lub osoby z którymi prowadziłeś interesy.  

3. Długość czasu w tej specjalizacji, czyli twoje doświadczenie 

4. Ważne nagrody lub wyróżnienia itp. 

Czytelnik musi być przekonany, że „znasz się na tym i zrobiłeś to” 

z sukcesem i może oczekiwać takich samych rezultatów. 

5. Pokaż korzyści  

Teraz powiedz, w jaki sposób oni osobiście skorzystają z twojego 

produktu lub usługi. 

 Nie tylko lista funkcji. Powiedz przede wszystkim o korzyściach i jak 

szybko będą się cieszyć z produktu.  

 

Ludzie nie dbają o twój produkt, tylko to, co on dla nich zrobi.  

Weź kawałek papieru. Narysuj linię wzdłuż środka. Napisz funkcje po 

lewej stronie.  

Pomyśl o oczywistych i nieznanych korzyściach. Wymień je po prawej 

stronie.  

Większość produktów ma ukryte korzyści, o których ludzie nie myślą. 
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Np.: Podwójna wanna z hydromasażem, nie tylko łagodzi i rozluźnia 

mięśnie. 

Daje to możliwość rozmawiania z twoim partnerem bez przerw. Nie w 

drzwiach, ale na spokojnie twarzą w twarz w domowym „Jacuzi”. 

Ukryta korzyść, o które rzadko kto by pomyślał: lepsza komunikacja z 

małżonkiem i ostatecznie lepsze małżeństwo! 

Korzyści winny być wypunktowania, aby ułatwić czytanie.  

Pomyśl o każdej możliwej korzyści, jaką może uzyskać czytelnik.  

Wysiłek jest wart tego, bo ludzie często kupują na podstawie tylko 

jednej specyficznej korzyści. 

 

6. Podaj dowód społeczny  

Czytelnik chce, aby wszystko było prawdą, ale po prostu ci nie wierzy. 

Musisz  

budować wiarygodność i wiarygodność. Referencje potwierdzają 

twoje roszczenia. Niestandardowe  

zdjęcia z nazwiskiem, miastem, stanem i numerem telefonu (jeśli to 

możliwe) dowodzą, że jesteś prawdziwy. 

 

7. Złóż ofertę, nasz model oferty SONiG jest kluczem do skutecznego 

listu sprzedaży.  

Odpowiednio przygotowana, z naszym modelem oferta może pomóc 

typowemu produktowi.  

Świetny produkt nie sprzeda się sam tak dobrze. Mierna oferta nie 

pomoże najlepszemu produktowi.  
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Pisz tak, by odbiorcy pomyśleli: „Byłbym głupi, gdyby nie skorzystać z 

tej oferty”. 

Najlepsze oferty łączą poszukiwane korzyści, świetną cenę, warunki 

zakupu i bonusy. 

Żywe, przekonujące objaśnienia korzyści zwiększają postrzeganą 

wartość oferty. 

 

8. Daj gwarancję i łatwość zakupu. 

Spraw, aby oferta była nieodparta. Pozbądź się całego ryzyka 

związanego z zakupem. 

Ludzie boją się, że zostaną oszukani, gdy kupią zły produkt i nie mogą 

odzyskać wpłaty. 

  

Zrób więc najsilniejszą gwarancję, jaką możesz. Wykazać pewność 

siebie.  

Większość firm ma już silną gwarancję. Ale niektórzy właściciele 

obawiają  

się, że wiele osób szuka tylko sposobu i chciałoby refundacji. 

Ja wierzę, że tak nie jest i ufam kupującemu, kiedy powie, że produkt 

nie zadziałał dla niego, chociaż zrobił wszystko tak jak powinien. 

 

Nie zdarza się to często, jeśli dobrze przedstawisz korzyści, klient 

będzie wiedział czego oczekiwać.  

Oto gwarancja, którą daję na jeden z moich produktów: 100% bez 

zadawania pytań, gwarancja zwrotu na żądanie przez 100 dni   

Osobiście gwarantuję, jeśli wykonasz dokładnie zestaw działań i 

będziesz współpracował ze mną podczas tego kursu, to dostaniesz 
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zysk z tej inwestycji, którego nigdy nie zobaczyłbyś bez tego kursu. 

Jeśli nie będzie tak jak mówię, zwrócę cały koszt kursu.  

 

W rzeczywistości masz podwójną ochronę. Oto jak. W dowolnym 

momencie  

w ciągu 3 miesięcy, jeśli szczerze uważasz, że nie udało Ci się 

zrealizować tego, co obiecałem.  

Ty przepracowałeś ten kurs zrobiłeś wszystkie wskazane rzeczy, a 

jednak nie osiągnąłeś wzrostu sprzedaży 

dzięki mojej pracy dla Ciebie, to chętnie udzielę Ci pełnego zwrotu 

pieniędzy. Ufam, że jesteś w tym uczciwy i 

 nie chcę byś czuł się, że straciłeś coś przez mój kurs. Nawet, jeśli jest 

to ostatni dzień trzeciego miesiąca, 

 to napisz do mnie o tym i odzyskasz całą wpłatę, bez pytań. Twoje 

zaufanie mi, ma dla mnie najwyższą wartość. 

 Taka gwarancja jaką daje na piśmie, eliminuje całe ryzyko 

kupującego.  

 

 

Wskazówka: Twoja oferta może być tak dobra, że ludzie w to nie 

uwierzą. Dlatego zawsze  

podawaj powód, dla którego możesz dać tak świetną ofertę. 

  

Np.: Powiedz, że zamówiłeś dużo towaru i dostałeś dobre warunki, 

więc jesteś przepełniony i możesz zaoferować tak świetną cenę.  

Tak zwane wietrzenie magazynów. Dobry powód pomaga pogodzić 

nieodpartą ofertę i sprawia, że jest bardziej wiarygodna.  
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9. Wspomnij niedobór  

 

Większość ludzi nie spieszy się z odpowiedzią na oferty, nawet te, 

którym nie można się oprzeć, ponieważ:  

• Nie odczuwają wystarczającego bólu, aby dokonać zmiany  

• Są zbyt zajęci i po prostu zapominają  

• Nie uważają, że wartość przeważa cenę proponowaną 

• Są po prostu mało ponagleni, odkładają na kiedyś, dlatego użyj 

dodatkowej zachęty, 

  aby motywować ludzi. Wspomnij niedobór w tekście, aby wywołać 

strach przed utratą świetnej okazji. 

  Powiedz czytelnikowi, że ilość jest ograniczona lub oferta jest ważna 

tylko przez ograniczony czas, mniej więcej tak:  

• Kup do (przyszły termin… data), aby otrzymać cały zestaw 

bezpłatnych bonusów  

• Nasza oferta jest ograniczona do 150 szt. i zostaną wysłane na 

zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Potem nie będzie już dostępnych.  

• Ta oferta jest ważna tylko do (przyszłej daty), po której (pozycja) 

powróci do pierwotnej ceny.  

Uwaga: jeśli złożysz ofertę ograniczoną w czasie lub ilości musisz tą 

wypełnić. Jeśli nie zrobisz tego, podważysz zaufanie klientów. 

 

10. Wezwanie do działania  

 

Nie zakładaj, że czytelnik wie, co zrobić, aby uzyskać korzyści z  
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oferty. Wyraźnie i zwięźle opisz, jak złożyć zamówienie. Niezależnie od 

tego, czy odbiera telefon i dzwoni,  

wypełnia formularz zamówienia, przesyła go faksem do biura itp. 

powiedz dokładnie, jak zamówić.  

Bądź w pisaniu oferty zorientowany na działanie odbiorców, napisz: 

 

• Odbierz telefon i zadzwoń już teraz!  

• Wypełnij formularz zamówienia i wyślij go już dziś!  

• Przyjdź do naszego sklepu do piątku i…  

Powiedz im wprost i zwięźle.  

Umieść wezwanie do działania kilka razy w ofercie.  

Jeśli poprosisz czytelnika, aby zadzwonił na bezpłatną linię, napisz, 

 że powinien zrobić to teraz lub żeby zostawił numer to Ty 

oddzwonisz.  

 

11. Daj ostrzeżenie  

 

Dobry list sprzedażowy budzi emocje aż do samego końca… nawet po  

wezwaniu do działania. Użyj „ryzyka straty”. Powiedz czytelnikowi,  

co się stanie, jeśli nie skorzystają teraz z twojej oferty np.:  że będą  

• nieustannie walczyć o zyski  

• pracować ciężko dla zbyt małej liczby klientów  

• stracą szansę na cenne bonusy  

• nie zrobią postępu, uzyskają najwyżej to co zawsze mieli  

• nie zobaczą, postępu w swoim biznes jak mają go inne firmy  
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Stwórz w umyśle czytelnika obraz skutków niedziałania teraz.  

Przypomnij o obecnej, okropnej sytuacji i że nie musi tak być. 

 

12. Zamknij list z przypomnieniem  

 

Zawsze dołączaj P.S.  

jest to trzeci najczęściej czytany element twojej oferty. 

Przypomnij i powtórz wartość wyjątkowej twojej oferty. Przedstaw 

podsumowanie w punktach. 

Dołącz swoje wezwanie do działania i przypomnij o ograniczonym 

czasie (lub ilości). 

 

Pięć dodatkowych wskazówek:  

Wskazówka nr 1: Lista funkcji i korzyści jest najłatwiejsza. Zapisz 

każdą funkcję po lewej stronie kartki po prawej mieść odpowiednią 

korzyść, którą dostarcza produkt. Warto korzyści wypisać na początku 

listu. 

 

Wskazówka 2: Uzupełnij swój list sprzedażowy i pozwól mu leżeć 

około dnia. Podczas drugiej edycji będziesz bardziej precyzyjny.  

 

Wskazówka 3: Opracuj plik do pobrania dla odbiorców, bardzo to 

lubią, jest coś co mogą trzymać w garści.  

Dlatego opisz działania w punktowe listy, bo tego chcą wszyscy 

kupujący, nie tylko słuchać, ale mieć napisane, 

 z listy mogą zawsze szybko skorzystać, jak ze ściągi. Firmy płacą 

tysiące złotych za napisanie materiałów sprzedażowych. 
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Ty wykorzystaj tę listę, jako model własnej pracy. Zrobisz to w jeszcze 

lepiej niż inne osoby, jeśli dobrze znasz swoich odbiorców. 

 

Wskazówka 4: Przed zrobieniem listu sprzedaży wykonaj arkusz 

profilu klienta modelowego klienta, możesz pobrać go w bezpłatnych 

materiałach. 

Napisz o nich wszystko, co wiesz, skup się na tym, do kogo piszesz. Im 

bardziej celowana oferta w typ klienta, tym skuteczniejsza w 

odbiorze. 

 

Wskazówka 5: Jak długi powinien być list sprzedaży? Tak długi, jak to 

konieczne. 

Każda część tworzy krok do sprzedaży. Im droższy i bardziej złożony 

jest produkt tym dłuższe są listy sprzedaży. 

Sprzedaż niektórych produktów zajmuje kilkanaście stron, a każdy 

krok buduje emocje i pragnienie   posiadania tego co proponujesz. 

 

Ten materiał jest częścią warsztatu - OFERTA SPRZEDAŻY 

 w zakładce szkolenia. 

Życzę przyspieszenia w biznesie. 

Wojciech Rybicki 

https://stronadlafirmy.info/portfolio/szkolenia/

