
MATERIAŁ 3 

Cześć z tej strony Piotr Horszczaruk z Bloga Marketingtopodstawa.com 

Jesteśmy w serii nagrań gdzie pokazuję Ci skuteczne strategie, które nie 

tylko pozwolą Tobie zaoszczędzić mnóstwo czasu oraz  pieniędzy 

wydawanych na promocję swojego biznesu w internecie ale przede 

wszystkim będziesz miał więcej czasu dla siebie i swoich bliskich, a 

równocześnie liczba Twoich klientów wzrośnie. 

Chciałbym Wam serdecznie podziękować za ogromne zaangażowanie pod 

pierwszym oraz drugim nagraniem, które pojawiły się już jakiś czas temu.  

W video numer 1 mówiłem o tym, jak wykorzystując specjalne techniki 

dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i zminimalizować koszty poniesione 

na inwestycję związaną z promocją swojego biznesu w internecie. 

Z kolei w drugim nagraniu pokazałem kilka praktycznych sposobów na to, 

jak pozyskanych odbiorców zamienić w osoby, które faktycznie od Ciebie 

kupują, czyli Twoich klientów. 

Jeśli zastosujesz te metody w swoim biznesie, to osiągniesz potężny 

wzrost ilości zapytań biznesowych i nowych klientów. Juz nie będziesz 

musiał w wolnym czasie zastanawiać się jak pozyskać nowych klientów, 

aby dopiąć budżet swojego biznesu, tylko będziesz mógł ten czas 

poświęcić na swoje hobby lub spędzić go ze swoją rodziną. Linki do tych 

nagrań znajdziesz w opisie tego nagrania lub w komentarzach. 

A jak już widziałeś te nagrania, to zaczynamy trzecie nagranie z tej serii. 

Dziś porozmawiamy o tym jak sprawić, żeby procent kupujących klientów 

był jak najwyższy. Dodatkowo na koniec tego nagrania powiem o 

możliwości dołączenia do zamkniętego szkolenia na żywo, które odbędzie 

się już wkrótce, więc oglądaj to video do samego końca 

Obiecałem Ci, ze pokaże Tobie skuteczną metodę, dzięki której w łatwy i 

prosty sposób zwiększysz liczbę swoich klientów o klika a nawet 

kilkanaście procent. Jednak zanim to zrobię, to pozwól, że się przedstawię, 

bo nie każdy kto ogląda to Video mnie zna.  

Nazywam się Piotr Horszczaruk. Jestem twórcą bloga 

marketingtopodstawa.com Od ponad 10 lat prowadzę biznes 

wykorzystując niesamowite możliwości internetu oraz marketingu online.  

Aktualnie mieszkam w Holandii, gdzie od kilku lat prowadzę swoją agencją 

marketingową pomagając przeważnie polskim firmom prężnie działać nie 



tylko na rynku holenderskim, ale i europejskim. Jestem również członkiem 

oraz prelegentem klubu dobrego biznesu, który zrzesza najlepsze polskie 

firmy w Holandii. Swoją przygodę z biznesem online zacząłem ponad 

dekadę temu, gdzie stworzyłem i prowadziłem własny startup Moja.pl.  

Więcej o wyzwaniach związanych z tym projektem oraz o mnie samym 

opowiadam w poprzednich nagraniach. Teraz skupmy się już na meritum 

Jeśli do tej pory zdarzało Ci się sprzedać produkt lub usługę, jednak klienci 

Ci nie wrócili do Ciebie ponownie a niektórzy zrezygnowali w ostatniej 

chwili z zakupu, tzn. że cierpisz na pewien syndrom.  

Chodzi o syndrom braku konsekwencji. To taka choroba, która toczy wiele 

biznesów. Polega ona na tym, iż po sprzedaniu cieszymy się z zarobionych 

pieniędzy i całkowicie zapominamy o „po” usługowej obsłudze klienta.  

Brak działań na tym etapie sprawi, że klient nie domyka transakcji lub 

pomimo że dokonał zakupu i jest zadowolony to i tak do Ciebie nie wróci.  

Twoim zadaniem jest kontynuować proces sprzedaży, tak, aby jak 

największy procent odbiorców zostało Twoimi klientami, dokonało zakupu i 

powracało do Ciebie po kolejne produkty czy usługi. 

Zobacz.  

Ile to razy po zakupie jakiegoś sprzętu w Media Markt lub innym salonie z 

RTV i AGD otrzymywałeś na maila lub telefonicznie oferty z nowymi 

produktami? 

Ile razy zdarzyło Ci podczas zakupów w internecie pozostawić produkt  w 

koszyku i od razu otrzymałeś wiadomość na maila lub wyświetliła Ci się 

reklama tego produktu?  

Czy to był przypadek? Zapewniam Cię, że nie. 

Jest to przemyślana strategia, będąca elementem skutecznej sprzedaży.  

Jak myślisz, jaki efekt to przynosi? Oczywiście fantastyczny. To jeden z 

głównych kanałów sprzedaży, która opiera się na zaufaniu klienta. 

Uwierz mi, że o wiele łatwiej jest sprzedać komuś, kto już Ci ufa. 

Twoim zadaniem jest pomoc klientowi w dokonaniu takiego zakupu. 

Zobacz podam Ci prosty przykład. Wyobraź sobie, że Twój klient chce 

dokonać zakupu Twojego produktu lub usługi, usiadł przed komputerem 

zerknął jeszcze kątem oka na ofertę, dodał produkt do koszyka i nagle na 

kolana wskoczył mu jego ukochany pupil o imieniu REX, który zrobił minę 



w rodzaju kota w butach ze Shreka, bo akurat musi koniecznie wyjść na 

spacer. Twój klient bez wahania wstaje, no bo przecież zależy mu na 

swoim kompanie i czystej podłodze. Bierze smycz i wychodzi radośnie na 

przechadzkę.  

Podczas przechadzki ten klient spotyka sąsiada, który jest zdruzgotany bo 

właśnie stracił pracę. Rozmawiają długo. Po przyjściu do domu zadzwonił 

telefon. Dzwonił przyjaciel, który właśnie pokłócił się ze swoją żoną i 

potrzebuje otuchy. Po zakończonej rozmowie Twój klient jest wykończony 

i siada na kanapie, aby odpocząć i całkowicie zapomina o tym, iż w 

koszyku jest nieopłacony produkt. 

Może i później sobie o nim przypomnij i dokona zakupu, ale jeżeli Twoja 

promocja jest ograniczona czasowo, to Twój klient będzie bardzo 

wdzięczny Tobie, jeżeli mu delikatnie przypomnisz, że oferta niebawem się 

kończy i żeby dokonał zakupu, aby nie stracić na tej transakcji. 

Tak działa właśnie remarketing, o którym teraz Ci opowiem. Jeżeli 

oglądałeś video numer 1 i 2 to ten proces jest Ci już znany. Pozwól, abym 

w jednej minutce przedstawił zasady działania tego procesu dla tych, 

którzy może jeszcze nagrań numer 1 i 2 nie widzieli.  

Przypomnę, że linki do nagrań są dostępne w komentarzach lub w opisie 

tego video. Jest to zasada pozyskiwania klientów przy minimalnych 

nakładach na promocję oparta o metodę WIN-WIN, czyli co to znaczy. 

Marketing to proces pozyskiwania odbiorców, czyli zwrócenie uwagi 

potencjalnych klientów na nas samych, produktach i usługach. Robimy to 

za pomocą artykułów na blogu, lub liveów, czy nagrań video, czy 

puszczaniu postów na FB.  

To są działania marketingowe i tutaj w video numer jeden pokazywałem, 

jak obliczyć czas pracy, aby zdecydować czy takie działania będziesz 

podejmować sam, czy będziesz je zlecać na zewnątrz np. agencji 

marketingowej. I tutaj jest skrypt i narzędzie, które pozwoli Ci obliczyć ten 

czas i zdecydować, w jaki sposób będziemy tutaj pozyskiwać klientów, aby 

ten koszt pozyskania tych klientów był jak najniższy, co automatycznie 

przełoży się na końcowy efekt i przychód z poczynionej inwestycji. To jest 

najważniejsze żeby przychód był jak największy.  

Natomiast w drugim video pokazywałem ci 2 krok, czyli zamianę 

pozyskanych odbiorców w klientów. Tutaj zaczyna się sprzedaż. Mówiłem 

w 2 video, że sprzedaż zaczyna się od lajka, czyli wszyscy odbiorcy, którzy 

dali lajka, skomentowali lub obejrzeli, znajdują się w tej grupie. I teraz 

ważne jest żeby tych odbiorców zamienić w płacących klientów. 



 

Pokazałem Ci to jak obliczyć te koszta. Oczywiście w nagraniu numer 2, 

jeśli umieścisz swój komentarz to tam jest do pobrania narzędzie, które 

pozwala obliczyć tzw. ROI, czyli potencjalny zwrot z inwestycji.  

Musimy przewidzieć z dokładnością do paru procent ile zyskamy na danej 

inwestycji, odliczając koszty poczynione na promocję swoich produktów 

lub usług w internecie. Jest tak, że ze 100 pozyskanych odbiorców nie 

wszyscy zostaną klientami, to tzw. konwersja. Tam obliczyliśmy tak 

optymistycznie, że to będzie 30%. Jeśli konwersja wyniesie 30% i to jest 

dobry poziom, to z tych 100 odbiorców 9 osób na sam koniec, czyli ok. 

10% zdecyduje się na zakup Twojego produktu lub usługi. Czyli po tym 

procesie, tych 9 osób zakupi Twój produkt lub usługę. Ok, ale co z resztą? 

Przecież to jest 91 osób, które są w grupie, ale nie kupili.  

I teraz skupimy się na ostatnim etapie. Tutaj zostało 30 osób, które są 

bardzo zainteresowane, czyli Ci zaufały, poświeciły swój czas, przyszły na 

Twoje szkolenie, pobrały Twój lead magnet, były na stronie sprzedażowej, 

były prawie zdecydowane do zakupu Twojego produktu lub usługi, ale 

jednak tego nie zrobili. 

Ze 100 osób 30% się zdecydowało, ale aż 70% ma jeszcze jakieś obiekcje 

lub wątpliwości. I teraz Twoim zadaniem jest, aby z tych 70% jeszcze 

parę osób przekonać do tego, aby zakupiły Twój produkt lub usługę. 

Do tego służą narzędzia, które jeśli prowadzisz takie działania, to pewnie 

znasz, bo jest to np. Pixel Facebooka, którego umieszczamy na swoich 

stronach sprzedażowych i on śledzi taki ruch, bądź Google Tag menadżer, 

który służy do dokładnego analizowania danych np. czy ktoś kliknął „dodaj 

do koszyka”.  

I to jest właśnie odzyskiwanie koszyków i remarketing, który pozwala na 

uzyskanie ok. 10-20% jeszcze tych osób, które chciały kupić, ale się nie 

zdecydowały. Ale zobacz, my tu operujemy dla przykładu tego materiału 

takimi liczbami.  

Teraz wyobraź sobie jak tutaj było 100 odbiorców, z czego mamy 30 

klientów. Czyli 21 osób jeszcze się waha, czyli możesz podjąć jakieś 

działanie, możesz skierować do nich jakąś specjalną reklamę, dzięki 

wykorzystaniu danych z narzędzi, o których będę mówił na bezpłatnym 

szkoleniu i w kursie. Ale teraz skupmy się na tych liczbach. 21 osób, jeśli z 

tego będzie 20% to tutaj nam wyjdzie 4 osoby.  



I zobacz, 4 osoby, jeśli mamy więcej przez działania remarketingowe, to 

te 4 osoby stosując gotowe narzędzia i skierowanie maila, albo zrobienie 

innej reklamy i skierowanie jej tylko do tych osób, to jest duży nakład 

czasu i finansów, który może spowodować, że te 4 osoby kupią produkt.  

Cena produktu była 200 zł. To nam daje 800 zł ekstra. Czyli 800 zł, a tutaj 

cofniemy się o krok wcześniej. Mieliśmy nakład na ten nasz marketing 700 

zł. Czyli praktycznie tą kwotą możemy pokryć wszystkie wydatki, które 

ponieśliśmy na promocję, aby dojść do tego momentu i skierować tych 

odbiorców na swoją stronę sprzedażową. I teraz operujemy takimi małymi 

liczbami.  

A zobacz, co by się stało, gdybym tutaj dodał 0. I zamiast 100 było 1000 

odbiorców. Czyli 30% to jest nie 30 tylko 300 odbiorców, 30% z 300 to 

jest 90 osób zakupi Twój produkt. Czyli fajnie, 90 x 200 = 18000 zł. Ale 

70% z 300 to jest 210 osób. Kierując reklamę remarketingową do tych 

210 osób zakładając, że to będzie 10% minimalnie, daje 20%, ale dobra 

niech będzie 15 % co jest bardzo realne, to jest 30 osób x 200 zł = 6000 

zł realnego extra przychodu. Remakreting stosowany jest powszechnie w 

biznesie online. Mamy aktualnie dostęp do takich narzędzi, które 

umożliwiają takie dodatkowe przychody wygenerować. O tych technikach i 

o tych narzędziach będę mówił więcej w bezpłatnym szkoleniu online, na 

które Cię serdecznie zapraszam. O tym, jak do niego dołączyć powiem Ci 

pod koniec tego video. O tych rzeczach będą również mówił w kursie 

online BussinesCreator. 

I teraz mam pytanie do Ciebie. Czy chcesz tę metodę wdrożyć we swoim 

biznesie? Czy chcesz w łatwy i prosty sposób zwiększyć swój przychód o 

klika a nawet kilkanaście procent? Chcesz się dowiedzieć, jakich gotowych 

technik i narzędzi trzeba użyć, aby takie efekty osiągnąć? Podejrzewam, ze 

tak.  

W takim razie mam dla Ciebie świetną wiadomość, a raczej dwie 

wiadomości. 

Wiadomość nr 1  

Już niebawem przeprowadzę zamknięte bezpłatne szkolenie na żywo, na 

którym pokażę Ci jak zwiększyć i ustabilizować przychody Twojej firmy 

dzięki zastosowaniu Lejka Sprzedażowego. Podczas szkolenia nie tylko 

dowiesz się, co to jest skuteczny lejek marketingowy, ale pokażę Ci krok 

po kroku jak taki lejek zastosować w praktyce, dzięki czemu Twoja 

skuteczność pozyskiwania klientów w internecie wzrośnie minimalnie 

dwukrotnie. Dlatego jeśli chcesz się dowiedzieć jak stworzyć taki lejek 



marketingowy dla Twojej branży, to koniecznie już teraz zarezerwuj swoje 

miejsce na tym całkowicie darmowym szkoleniu. Każdy, kto zapisze się na 

szkolenie otrzyma ode mnie praktyczną niespodziankę.  

 

Na tym bezpłatnym zamkniętym szkoleniu będę również opowiadał o 

możliwości dołączenia do kursu online, który zmieni TOTALNIE twoje 

postrzeganie na temat prowadzenia biznesu. Dowiesz się jak praktycznie z 

dnia na dzień zwiększyć ilość potencjalnych klientów, następnie zachęcić 

ich do dokonania zakupu, a kolejno zamienić ich w ambasadorów Twojego 

biznesu, który z miesiąca na miesiąc będzie podwajał swoje przychody. 

 

Cieszę się niezmiernie, że jesteś tutaj ze mną i poświęciłeś swój cenny 

czas. Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować Ci za udział w tej lekcji i 

jeszcze raz pogratulować podjęcia działania. Teraz już wiesz jak działać, 

żeby zamienić Twoich odbiorców w szczerych fanów Twojego biznesu, 

którzy będą kupować Twoje produkty i usługi  

Czyli jeszcze raz podsumowując: 

Po pierwsze  

Napisz w komentarzu proszę jeden wniosek jaki wyciągnąłeś z tej lekcji i 

udostępnij może to nagranie jeżeli uważasz, że ta wiedza może przydać 

się innym.  

W komentarzach znajdziesz też linki do poprzednich nagrań z tej całej 

serii 3 VIDEO, oczywiście jak ich jeszcze nie widziałeś to zrób to 

koniecznie jeszcze dziś! 

 

Po drugie 

Pamiętaj - Kliknij w link w opisie tego videoi zarezerwuj juz teraz swoje 

miejsce na bezpłatnym zamkniętym szkoleniu na żywo, na którym pokażę 

Ci jak zwiększyć i ustabilizować przychody Twojej firmy dzięki 

zastosowaniu Lejka Sprzedażowego. 

Teraz to już wszystko, dziękuje Tobie serdecznie za Twój poświęcony czas.  

Przesyłam Ci moc uścisków i Do zobaczenia! Hej! 

 



 


