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1. ZAMIAST WSTĘPU

Cześć!
Nazywam się Ola Budzyńska i od sierpnia 2014 roku działam w sieci 
jako Pani Swojego Czasu. Z e-booka dowiesz się sporo zarówno
o mnie, jak i moich działaniach promocyjnych i sprzedażowych, ale 
jedną rzecz chcę Ci powiedzieć już teraz (jeśli masz w nosie to, kim 
jestem, i od razu chcesz przeskoczyć do treści sprzedażowych – żaden 
problem! Przejrzyj spis treści i wybierz to, co najbardziej Cię 
interesuje. Do wstępu w każdej chwili możesz wrócić). 

Od zawsze NIENAWIDZIŁAM sprzedawać. 
Byłam chora, gdy musiałam to robić. I nie miało znaczenia, czy było to 
sprzedawanie dresów kreszowych w biznesie moich rodziców na 
początku lat dziewięćdziesiątych (tak, jestem TAK stara), czy szkoleń 
za grube tysiące w zagranicznych korporacjach. 
Za każdym razem czułam się źle, gdy miałam coś sprzedać. Czułam 
się, jakbym wciskała komuś produkt, dlatego marzyłam, żeby jak 
najszybciej zamknąć sprzedaż. 

Wszystkie szkolenia sprzedażowe, w których uczestniczyłam
(a było ich sporo), tylko utwierdzały mnie w przekonaniu,
że sprzedaż to „śliski biznes” i chodzi w niej o to, żeby jak największej 
liczbie osób sprzedać jak najwięcej. Po trupach i obiecując gruszki na 
wierzbie. 
W świecie, w którym tak nie znosiłam sprzedaży, świetny sprzedawca 
był kimś, o kim mówiło się, że potrafi sprzedać lód Eskimosom. 
A według mnie sprzedawanie lodu Eskimosom to zwykła ściema, 
zwykły szwindel. Nie uwierzyłabym, gdybyś wtedy mi powiedziała, że 
sprzedaż i promowanie własnych produktów staną się w moim 
biznesie jednymi z moich ulubionych czynności. 

Co w takim razie się stało? Wzięłam udział w magicznym szkoleniu? 
Zmieniłam swoje przekonania? 
Nie, nic z tych rzeczy. 
Po prostu zobaczyłam, że sprzedaż nie musi być ściemą, kłamstwem 
i wciskaniem kitu. Że można sprzedawać w sposób etyczny. Że nie 
trzeba naciągać prawdy i koloryzować rzeczywistości. Że można 
sprzedawać w zgodzie z tym, co czujesz i jak postrzegasz swój 
produkt. 
I właśnie o takiej sprzedaży chcę Ci opowiedzieć. 
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Dzisiaj dostaję mejle od moich czytelniczek i sluchaczek, które proszą mnie o podanie nazwiska tej osoby, która 
„robi Ci promocję i sprzedaż”. Niezmiennie odpisuję, że… to ja nią jestem. 
Zajmowanie się promocją, sprzedażą i strategią marketingową Pani Swojego Czasu należy do moich ulubionych 
działań. 
Zanim dowiesz się, jak to robię, w skrócie przedstawię Ci swoje wyniki sprzedażowe. 
Nie wiem, czy wiesz, ale większość blogerów zarabia na współpracy z markami. Na przykład marka produkująca 
jogurty proponuje im wspólną kampanię promocyjną. I blogerzy to robią. Z reguły w ramach współpracy publikują 
na blogu wpisy sponsorowane i dzielą się informacjami o produkcie w mediach społecznościowych. 
Żeby było jasne: nie uważam, że to coś złego. Sama przeprowadziłam na swoim blogu kilka kampanii (na ponad 
300 wpisów jest ich około 3 - TUTAJ znajdziesz jeden z nich) i wiem, że
w większości wypadków blogerzy nie reklamują produktów, z których sami by nie korzystali. Ale to nie jest jedyna 
droga do zarabiania!
 
Wielu blogerów jest przekonanych, że tworzenie i sprzedawanie własnych produktów nie pozwala zarobić nawet 
na waciki (jak kiedyś była uprzejma mi napisać jedna z blogerek mających duże zasięgi; dodała też, że ona chce 
godnie zarabiać). Dlatego chciałabym Ci powiedzieć, że kampania sprzedażowa jednego mojego kursu online 
generuje mniej więcej od 150 000 do 200 000 zł przychodu. 
Po odliczeniu kosztów związanych ze stworzeniem kursu, premii sprzedażowych dla mojego zespołu, po 
odprowadzeniu podatków i VAT-u (bo jestem VAT-owcem) w kieszeni (czyli „na czysto”, jak mówi moja mama) 
zostaje mi od 80 000 do 100 000 zł.
Nie wiem, czy dla Ciebie jest to kwota, która wystarcza tylko na waciki, ale dla mnie jest to całkiem sensowna 
kwota, którą możemy uzyskać w ciągu 2 tygodni sprzedaży!
Każdego roku przeprowadzamy minimum 4 kampanie sprzedażowe. Dodatkowo corocznie wypuszczamy duży 
produkt fizyczny oraz systematycznie sprzedajemy produkty elektroniczne (webinary) i drobne produkty fizyczne 
(listy zadań, ołówki, zakreślacze itp.).

Jeśli znasz Panią Swojego Czasu, spokojnie możesz opuścić ten fragment i przejść do „mięsa”, które dla Ciebie 
przygotowałam (swoją drogą jestem wegetarianką i „mięso” szykuję wyłącznie w produktach dla Was).
Nie znoszę powiedzenia „szewc bez butów chodzi”. Uważam, że nie ma co uczyć się sprzedaży (ani czegokolwiek 
innego) od ludzi, którzy nie sprzedają lub nie umieją tego robić. Bo jeśli nie masz wyników sprzedażowych, oznacza 
to, że nie umiesz sprzedawać. Być może umiesz uczyć, ale nie umiesz sprzedawać. W sprzedaży wiedza 
teoretyczna naprawdę do niczego się nie przydaje, chyba że wykorzystasz ją w praktyce i dzięki temu wzrosną 
Twoje wyniki sprzedażowe.

Pani Swojego Czasu powstała w sierpniu 2014 roku. Początkowo był tylko blog (dokładnie przez
4 miesiące), który nie zarobił choćby złotówki.
W styczniu 2015 roku stworzyłam swój pierwszy produkt – był nim kurs online „Czas Pani”. W 2 tygodnie 
sprzedałam 280 kursów i zarobiłam 28 000 zł (to wysokość przychodu; koszty stworzenia kursu zamknęły się
w kwocie 4500 zł netto).

2. SKĄD POMYSŁ?

https://www.paniswojegoczasu.pl/zostan-pania-swojego-czasu/jak-ucze-sie-wloskiego-czesc-2/
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PANI SWOJEGO CZASU OBECNIE TO:

 5 kursów online:
a) „Czas Pani” (jedna edycja);
b) „Zorganizuj się w 21 dni” (4 edycje);
c) „Zrób to dziś” (4 edycje);
d) „Kurs na cel” (jedna edycja);
e) „Mama ma czas” (jedna edycja);

 5356 kursantek, które wzięły udział w płatnych kursach online;
 6931 sprzedanych książek „Jak zostać Panią Swojego Czasu. Zarządzanie czasem dla kobiet”;
 5619 sprzedanych planerów;
 40 przeprowadzonych webinarów;
 92 622 osób, które zapisały się na webinary;
 34 194 uczestniczki webinarów;
 produkty fizyczne ułatwiające zarządzanie czasem;
a) Planer Pełen Czasu (2 edycje);
b) kalendarz ścienny;
c) listy zadań;
d) Karteczki Pełne Czasu;
e) listy do monitorowania nawyków;
f) zakreślacze;
g) szablony do planowania;
h) kalendarze do druku;
i) ołówki PSC;

 55 132 fanów na fanpejdżu „Pani Swojego Czasu”;
 20 503 followerów na Instagramie;
 grupa „Panie Swojego Czasu” (31 900 członkiń);
 grupa „Biznes online i blogowanie od kuchni by PSC” (9 154 członków);
 blog  paniswojegoczasu.pl,na którym jest 312 artykułów;
 cotygodniowe spotkania live #kawazbudzyńską, w których każdorazowo uczestniczy około 500 osób;
 podcast „Pani Swojego Czasu od kuchni”, w którym pokazuję kulisy prowadzenia biznesu online;
 wirtualny zespół, czyli #gangPSC: na wyłączność zatrudniam menedżerkę projektów i asystentkę oraz 
współpracuję z kilkunastoma osobami przy realizacji poszczególnych projektów;
 12 300 zł przekazanych na konto SOS Wioski Dziecięce (jest to część dochodu ze sprzedaży mojej książki); 
•16 239,66 zł przekazanych Fundacji Kosmos dla Dziewczynek (jest to część dochodu ze sprzedaży moich 
kursów);
 
Nie piszę tego po to, aby się chwalić, lecz po to, aby zwiększyć swoją wiarygodność. Smutna prawda jest taka, że 
obecność i popularność w sieci często NIE IDZIE w parze z przychodami firmy, o dochodach nawet nie 
wspominając.

Znajdziesz naprawdę mnóstwo osób, które prowadzą niezwykle popularne profile, ale zupełnie na tym nie 
zarabiają. Czasem dlatego, że nie chcą, czasem dlatego, że nie potrafią.
W porównaniu do naprawdę dużych graczy moje miejsce w sieci – Pani Swojego Czasu – nie jest niesamowicie 
popularne, ale generuje całkiem niezłe dochody – właśnie dlatego, że lubię sprzedawać i że robię to
z prawdziwym zaangażowaniem.

Dlaczego o tym piszę? Bo zawsze zwracam uwagę na to, PO CO coś robię.
Nie interesuje mnie promowanie dla zdobywania popularności i zasięgów. Każda promocja i każda sprzedaż 
dzieją się po coś. Oczywiście jednym z argumentów są pieniądze, które sprzedaż ma generować, ale nie 
jedynym. Każda promocja i każda sprzedaż powinny być elementami strategii Twojej firmy lub Twojego 
przedsięwzięcia. Prowadzić do czegoś – Ciebie i Twoich klientów. Pokazywać. Rozwijać w określonym kierunku.

https://www.sklep.paniswojegoczasu.pl/
https://www.facebook.com/groups/panieswojegoczasu/
https://www.facebook.com/groups/biznesonlineiblogowanieodkuchni/
https://www.paniswojegoczasu.pl/
https://www.paniswojegoczasu.pl/category/podcast/
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Doskonale rozumiem, że możesz obawiać się sprzedaży i czuć się źle, gdy sprzedajesz. Po pierwsze sama tego 
doświadczałam (pamiętam, jak niemiłe było dla mnie to uczucie i jak bardzo wpływało na jakość mojej 
sprzedaży), po drugie społeczny odbiór sprzedaży jest baaardzo kiepski.
Na potrzeby e-booka zapytałam moją społeczność, z czym kojarzy im się hasło „promowanie i sprzedaż”. 
Odpowiedzi nie były zaskakujące:

3. JAK NIE BAĆ SIĘ SPRZEDAWAĆ?

Dlaczego te odpowiedzi mnie nie zaskoczyły? Bo większości sprzedaż źle się kojarzy! Nie powinno nas to dziwić, 
ponieważ nasze doświadczenia ze sprzedażą faktycznie wynikają z tego, że obcy ludzie próbują sprzedać nam 
coś, czego nie potrzebujemy.
Dodatkowo robią to w sposób idiotyczny, który obraża naszą inteligencję (patrz reklamy w telewizji albo radiu; 
od ponad 4 lat nie mam telewizora, ale czasem słucham radia i to, co słyszę, sprawia, że włosy jeżą mi się na 
głowie).
Paradoksalnie jest to niezwykle pozytywna sytuacja dla wszystkich, którzy chcą prowadzić sensowną, etyczną
i autentyczną sprzedaż! Bo nie ma nic gorszego niż wpasować się w te okropne schematy, które odrzucają ludzi 
od sprzedaży.

Jeśli miałabym dać Ci pierwszą radę sprzedażową, powiedziałabym: „NIE RÓB DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE!”.
Nie lubisz, gdy wciskają Ci kit? Nie wciskaj kitu innym!
Nie lubisz, gdy sprzedają Ci bubel? Nie sprzedawaj bubli innym!
Nie lubisz, gdy kłamią Ci w żywe oczy (że mleczne kanapki to samo białko dla naszych dzieci)? Nie kłam, nie 
naciągaj i nie naginaj faktów w czasie sprzedaży!
Nie lubisz, gdy ktoś w trakcie sprzedaży wykorzystuje Twoje emocje i tylko udaje, że z Tobą rozmawia? Nie 
udawaj, że Twoja sprzedaż jest czymś innym, niż jest!
Jakim cudem chcesz sprzedawać, jeśli masz pietra, że ludzie na dzień dobry będą na nie?
Dla równowagi powiem Ci, że nie były to jedyne odpowiedzi, jakie uzyskałam.
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Dla równowagi powiem Ci, że nie były to jedyne odpowiedzi, jakie uzyskałam.
Całkiem spora liczba osób kojarzy bowiem sprzedaż z:
 superpromocją;
 ciekawością;
 dobrze prowadzonym biznesem;
 pracą;
 zachęcaniem;
 drugim człowiekiem;
 ciężką pracą.

No dobra, nie będę ukrywać (zresztą sama widzisz), że takich skojarzeń jest znaaacznie mniej. Ale jednak są!
A teraz najciekawsze.
Wielu kobietom (moja społeczność to głównie kobiety), które prowadzą biznes w internecie, sprzedaż kojarzy się 
z:

Innymi słowami: chciałyby, ale się boją. Są przekonane, że nie potrafią i nie dadzą rady.
Nie chcą być odbierane jako nachalne osoby, które wyskakują z lodówki i krzyczą: „Kup, kup, kup!”.
Doskonale to rozumiem. I bynajmniej nie zamierzam Cię namawiać do takiej sprzedaży i takiej promocji. 
Chciałabym tylko, żebyś uświadomiła sobie, że BEZ SPRZEDAWANIA NIE MA BIZNESU. Bez sprzedaży Twój 
biznes nie jest biznesem, lecz hobby.
No jasne, gdy zostaniesz prezeską wielkiej firmy, będziesz miała sprzedawców do dyspozycji, ale nigdy nie 
zostaniesz prezeską własnej firmy, jeśli nie nauczysz się sprzedawać (wykluczam prawdopodobieństwo, że masz 
już w kieszeni milion dolarów, bo pewnie wtedy nie kupiłabyś tego e-booka).
Nie piszę tego po to, żeby Cię zniechęcać i podcinać Ci skrzydła, lecz po to, żebyś wiedziała, że nie ma furtki, 
przez którą możesz uciec. Nie ma tylnych drzwi i wyjścia awaryjnego.
Nie miej złudzeń, że rozwiniesz swój biznes, nie zmieniając jednocześnie nastawienia do sprzedaży. Bo nie 
rozwiniesz.
Skoro to wyjaśniłam, mam dla Ciebie same dobre wiadomości.

Pierwsza wiadomość: wyrzuć ze swojej głowy wszystko, co wiesz na temat sprzedaży. Jeśli sprzedaż kojarzy Ci 
się źle i według Ciebie jest wciskaniem kitu, oznacza to tylko, że doświadczyłaś złej sprzedaży. I tyle.
To tak, jakbyś po obejrzeniu horrorów klasy C stwierdziła, że już nikt nie produkuje dobrych filmów. No nie, 
kochana, po prostu trzeba zmienić repertuar!

Druga wiadomość: sprzedaż nie jest wymianą Twojej usługi lub Twojego produktu na pieniądze. Sprzedaż jest 
procesem przekonywania, inspirowania i motywowania do zmiany, którą ktoś ma osiągnąć dzięki Twojej usłudze 
lub Twojemu produktowi.
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Trzecia wiadomość: aby dobrze sprzedawać, nie potrzeba skomplikowanych technik i metod sprzedaży, 
których człowiek może „nauczyć się” podczas szkoleń. Naprawdę nie musisz poznawać skomplikowanych 
struktur rozmów, kilkuset rodzajów pytań otwartych i zamkniętych oraz procesu zamieniania cech na korzyści.
To, czego najbardziej potrzebujesz, to zrozumieć swojego klienta. I powodów, dla których przychodzi właśnie do 
Ciebie.
Czego TAK NAPRAWDĘ klient szuka u Ciebie? Jakie ma problemy i trudności? Na czym mu zależy? Co możesz mu 
dać?
W zasadzie cały proces sprzedaży bazuje na tym. Proste, prawda? Jasne, dochodzą kanały i sposoby sprzedaży, 
ale wszędzie kluczem jest skupienie się na tym, czego tak naprawdę potrzebują Twoi klienci.

Czwarta wiadomość: bez względu na to, czy obecnie nienawidzisz sprzedaży, czy się jej boisz, czy za wszelką 
cenę jej unikasz, JUŻ sprzedajesz, Moja Droga.
Sprzedaż i promocja to nie tylko momenty, w których krzyczysz: „Kup mój produkt!”.
Twoja obecność w sieci jest jedną wielką sprzedażą.
Każdy komunikat, każde zdjęcie, każdy artykuł, każda rozmowa w grupie jest sprzedażą! Sprzedażą Ciebie
i Twojego produktu lub Twojej usługi.
Tak wygląda dzisiaj rzeczywistość – niezależnie od tego, czy Ci się to podoba czy nie. Twoja aktywność
w internecie, Twoje dyskusje w mediach społecznościowych są częścią sprzedaży!
Dla wielu osób to zła wiadomość. Wiele osób pomyśli: „Ojej, to muszę się pilnować, żeby nie palnąć czegoś 
głupiego i nie pogrzebać jakiejś szansy!”.
Chcę, żebyś odwróciła ten medal i zobaczyła, że to cudowna szansa! Szansa na sprzedawanie w sposób 
autentyczny, który nie będzie udawaniem, wciskaniem, bo pokaże, co potrafisz, co oferujesz i w jaki sposób 
może to wpłynąć na życie innych!
To właśnie Ty, Twój charakter, Twój temperament i Twoje przekonania czynią coś wyjątkowego
i niepowtarzalnego z Twojej marki, Twojego biznesu i Twojego przedsięwzięcia! Coś, czego nie można pomylić
z niczym innym.

Jako Pani Swojego Czasu jestem znana z tego, że pokazuję planowanie, organizację i zarządzanie sobą
w czasie w bardzo zwyczajny, ludzki i nienadęty sposób. Pokazuję, że kobiety, które organizują swoje życie, 
niekoniecznie są spiętymi damami w garsonkach i z zegarkiem zamiast serca; że mogą być szalonymi
i roześmianymi babkami w trampkach, którym od czasu do czasu wyrwie się jakże straszne słowo „dupa”.
Gdy zakładałam Panią Swojego Czasu, nie byłam świadoma, że stanie się to częścią mojej strategii. Dlaczego? Bo 
takie przedstawianie siebie było częścią mnie. To ja byłam tą szaloną i roześmianą kobietą
w trampkach, która używała (i nadal używa) słowa „dupa”. Zanim powstała PSC, pojawiałam się na szkoleniach
i spotkaniach biznesowych elegancko ubrana i w butach na obcasie. Dodatkowo wyrzucałam z siebie takie 
trudne wyrażenia jak „zwiększanie kompetencji zespołu”, „zaawansowane procesy szkoleniowe” czy „budowanie 
zaangażowania pracowników”. Właśnie wtedy, gdy sprzedawałam „zaawansowane i profesjonalne procesy 
szkoleniowe, mające w szybki i skuteczny sposób podnieść poziom efektywności i zaangażowania pracowników 
firmy”, mój żołądek się buntował.
Gdy zakładałam PSC, obiecałam sobie, że albo będę prowadzić ją po swojemu, albo wcale. Postanowiłam NIGDY 
nie wracać do starego sposobu sprzedaży, w którym wyrzucałam z siebie gładkie, okrągłe, nic nieznaczące słowa. 
Musiałam spróbować, nawet jeśli miałoby się nie udać.
I okazało się, że to działa! Można sprzedawać po swojemu i w zgodzie ze swoimi przekonaniami!
Jasne, że nie wszystko i nie każdemu, ale sprzedawanie wszystkiego i każdemu na pewno nie jest Twoim celem!
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Słowo „autentyczność” stało się modne, a nawet wyświechtane. Wszyscy wokół przekonują, że marki mają być 
autentyczne, Ty masz być autentyczna i Twój przekaz ma być autentyczny. Tylko co to tak naprawdę oznacza?
Według mojej definicji oznacza to bycie swoją marką zamiast wymyślania swojej marki.
Weźmy blogowanie, od którego zaczęłam rozwijać swój biznes.
Słyszysz, że jako bloger możesz „wymyślić siebie”, czyli wymyślić tę osobę, która prowadzi blog. Że bloger jest jak 
aktor, który wciela się w rolę.
Wszyscy wiemy (poza bardzo zaburzonymi jednostkami lub bardzo młodymi ludźmi), że aktor jest tylko aktorem, 
że jego życie odbiega od tego, co widzimy na ekranie.
Ponoć tak samo można budować swoją markę online. No właśnie – ponoć.
Nie twierdzę, że jest to niemożliwe (bo przecież jest, skoro ludzie tak robią i nawet im to wychodzi), ale czy jest 
autentyczne? Zgodnie z moją definicją autentyczności – nie jest.

Jesteś, jaka jesteś, więc po co tracić czas i energię na wymyślanie kogoś innego? Nie musisz zastanawiać się nad 
sposobem sprzedaży swoich produktów i usług, bo możesz sprzedawać je zwyczajnie – tak, jak sprzedawałabyś 
swojej koleżance. Tak samo możesz pisać newslettery i posty sprzedażowe oraz tworzyć reklamy.
Gdy przyjaciółka pyta o mój produkt, nie przeobrażam się w sprzedawcę firmy czy blogerkę, która musi 
podtrzymać swój „image”, tylko mówię jej dokładnie to samo, co powiedziałabym każdej mojej klientce! Bo 
osobą, która sprzedaje te produkty, jest Ola Budzyńska, która jednocześnie jest przyjaciółką.
Oczywiście aby to robić, najpierw trzeba zaakceptować to, że jesteśmy wartościowe i wystarczające już teraz – 
właśnie takie, jakie jesteśmy.

I nie martw się; bycie autentyczną nie oznacza, że już zawsze będziesz taka sama, przestaniesz się rozwijać i nie 
zrobisz czegoś lepiej, ładniej, bardziej profesjonalnie.
Często słyszę zarzut, że gdy zaczynałam, byłam autentyczna, bo w filmikach do pierwszego kursu jestem bez 
makijażu, a teraz się maluję. Jak widzisz, niektórzy sprowadzają autentyczność do makijażu lub jego braku.
I wtedy byłam autentyczna, i teraz jestem. Zmieniam się, do czego przecież mam prawo. Rozwijam się jako 
człowiek i jako firma i nie mam zamiaru stać w miejscu.

4. AUTENTYCZNOŚĆ W SPRZEDAŻY
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Mit nr 1
„Ja nie jestem sprzedawcą, ja robię biznes”

Gówno prawda! Skoro prowadzisz biznes, to sprzedajesz i jesteś sprzedawcą. I lepiej zastanów się, co zrobić, aby 
odczarować ten mit, zamiast udawać, że jesteś kimś innym, niż jesteś.

Mit nr 2
„Sprzedaż to nachalne wciskanie kitu i bubli”

Nie, to nie jest sprzedaż. To jest nachalne wciskanie kitu i bubli. Ktoś, kto to robi, nie potrafi sprzedawać. Ktoś, 
kto to robi, nauczył się kilku „technik sprzedaży” i strzela z nich jak z karabinu maszynowego. I tak, ustrzeli kilka 
okazji, ale jednocześnie zabije tysiące „niewinnych”.

Mit nr 3
„Ja tylko prowadzę blog, ja niczego nie sprzedaję”

Zawsze i wszędzie coś sprzedajesz. Gdy rozmawiasz z dzieckiem, sprzedajesz mu swoje pomysły. Gdy prowadzisz 
fanpejdż, sprzedajesz swoją ideę. Gdy piszesz blog, sprzedajesz swoje teksty. Nie ma znaczenia, że nie bierzesz za 
to pieniędzy. Sprzedaż nie jest wymianą towaru lub usługi za pieniądze. Sprzedaż to motywowanie, inspirowanie 
i przekonywanie.

Mit nr 4
„Trzeba się urodzić dobrym sprzedawcą”

Nie, nie trzeba. „Urodzeni sprzedawcy” to ci, którzy sprzedadzą lód Eskimosowi. Uwierz mi: nie chcesz być taka. 
Nie chcesz manipulować, naginać faktów i kłamać. W dobie mediów społecznościowych ludzie szybko się o tym 
dowiedzą, a podejrzewam, że chcesz codziennie rano patrzeć w lustro bez obrzydzenia, prawda?

Mit nr 5
„Dobry sprzedawca jest ekstrawertykiem”

Nieprawda. Nieprawda zwłaszcza w biznesie online. OK, może biznesu online nie prowadzą wyłącznie skrajni 
introwertycy, ale raczej są to osoby, które nie rzucają się na szyję każdej obcej osobie.

Nie jestem typową ekstrawertyczką. W gronie znajomych lubię działać jak ekstrawertyk, ale jeśli postawisz mnie 
przed zupełnie nieznanymi ludźmi, stanę w kącie – i będę tam stała, dopóki ktoś do mnie nie podejdzie.

5. MITY NA TEMAT SPRZEDAŻY, 
SPRZEDAWCÓW I SPRZEDAWANIA
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Mit nr 6
„Dobry sprzedawca każdego potrafi zagadać”

Piramidalna bzdura. Dobry sprzedawca więcej słucha, niż mówi. Słucha, analizuje i wyciąga wnioski. Wie, kiedy 
sprzedawać, a kiedy odpuścić (bo nie ma sensu sprzedawać komuś, kto nie jest zainteresowany produktem).

Mit nr 7
„Dobra sprzedaż to taka, przy której klient nawet nie zauważa, że coś mu sprzedajesz”

To powszechny mit. Pokutuje wśród osób, które mają nadzieję, że będą sprzedawać bez sprzedawania. Prawda 
jest taka, że ludzie coraz częściej mają dosyć komunikatów czysto rozrywkowych, za którymi stoi sprzedaż. Czują 
się zawiedzeni i oszukani.
Jest to widoczne szczególnie w blogosferze. Do niedawna blogerzy zachłystywali się możliwością publikowania 
ciekawych artykułów i ukrywania w nich informacji, że są to wpisy sponsorowane. Czyli wiem, że miło się czyta, 
ale tak naprawdę namawiam do zakupu.
Obecnie ludzie wolą usłyszeć: „Tak, to jest reklama, chcę Ci coś sprzedać, ale luz! Jeżeli nie będziesz 
zainteresowana, nie czytaj, nie oglądaj dalej, bo nie zamierzam na siłę Cię przekonywać”.

Bolesna prawda dotycząca sprzedaży jest taka, że jeśli obawiasz się sprzedawać, jeśli obawiasz się, że klienci 
wezmą Cię za osobę, która wciska kit i na siłę przekonuje, to niestety, ale tak właśnie będą postrzegać i Ciebie,
i Twoje usługi, i Twoje produkty (a wiedz, że klienci wyrabiają sobie zdanie na temat Twoich produktów nawet 
wtedy, gdy na oczy ich nie widzieli, i – co gorsza – przekazują je innym).

Jeśli panicznie boisz się sprzedawać, mam dla Ciebie kilka prostych rad.

Rada nr 1
Znajdź osobę, którą bardzo cenisz i szanujesz, a której podobają się Twoje produkty

Za każdym razem, gdy ktoś powie, że nachalnie sprzedajesz, a Twoje produkty są do bani, zapytaj samą siebie, 
czy osoba, którą cenisz, jest debilem. Nie jest, prawda? Komu zatem wolisz wierzyć? Komuś, kogo szanujesz, czy 
komuś, kogo nawet nie znasz?

Rada nr 2
Wypisz wszystkie korzyści wynikające z nabycia Twojego produktu

Nie zalety, lecz korzyści. Co Twój produkt zmieni w życiu Twoich klientów? Jak na nich wpłynie? Wypunktuj 
wszystkie zmiany, o których napisali Ci dotychczasowi klienci. Jeśli trzeba – wytapetuj nimi ścianę. 
Zawsze tak robię. Dlaczego? Ponieważ nasz mózg miewa tendencję do fiksowania się na negatywnych 
przekazach. Jeden negatywny przekaz potrafi zabić kilkaset pozytywnych informacji!

Rada nr 3
Jeśli dopiero zaczynasz, bezpłatnie dziel się swoją wiedzą i zbieraj opinie

Zanim się oburzysz, że nie jesteś instytucją charytatywną, chcę Ci uświadomić, że nieodpłatne dzielenie się 
wiedzą nie oznacza, że stajesz na rynku i rozdajesz swoje produkty.

Jak myślisz, dlaczego z pełnym przekonaniem jak szalona promowałam ten e-book? Skąd wiedziałam, że się 
spodoba? Skąd miałam pewność, że zbierze dobre opinie?

Właśnie stąd, że zanim go napisałam, przez rok dzieliłam się za darmo swoją wiedzą. W podcastach 
opowiadałam o tym, jak od środka wygląda mój biznes. Po każdym odcinku otrzymywałam pełne zachwytu 
informacje zwrotne. A przecież podcasty nie są tak obszerne jak ten e-book!
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