
GRUPA DOCELOWA
Warsztaty strategiczne 

dla małych biznesów
TYDZIEŃ II



„WSZYSCY TO NIE JEST TWOJA GRUPA DOCELOWA”
SETH GODIN

Nie szukamy grupy docelowej, tylko ustalamy grupę docelową: Ty decydujesz, z kim chcesz pracować i dla
kogo jest Twoja marka; 
Grupa docelowa, to ta część, ten segment rynku, do której kierujesz przekaz swojej marki, Twoi obecni i
potencjalni klienci. Mają oni wspólne cechy, pewien zestaw cech i wspólną potrzebę, które czynią tę grupę
wyraźnie odrębną od reszty rynku. 
Im bardziej szczegółowo określisz segmenty – tym lepiej zrozumiesz, kto stoi po drugiej stronie i lepiej
dopasujesz przekaz.
Kiedy mówisz do określonej grupy w określony sposób – pozycjonujesz markę w jej głowach, mówisz:

Nie bój się zawężać grupy docelowej - sprzedawanie wszystkim jeszcze nikomu (poza producentem papieru
toaletowego i chleba) nie wyszło na dobre. Energię, którą zaoszczędzisz na przekonaniu niechętnych - lepiej
spożytkować na uszycie kampanii na miarę. 
Określ, kto jest Twoim antyklientem - wydrukuj, zapamiętaj i unikaj jak ognia! 

       ona nie jest dla wszystkich, ale jest DLA CIEBIE.



JAKI PROBLEM ROZWIĄZUJESZ? 
JAKĄ POTRZEBĘ ODBIORCÓW ZASPOKAJASZ? 



TWOJE WARTOŚCI  WARTOŚCI TWOICH ODBIORCÓW  



GRUPA DOCELOWA
- SEGMENTY   

DLACZEGO CHCESZ Z NIMI 
PRACOWAĆ?



ANTYKLIENT   DLACZEGO NIE CHCESZ Z NIM 
PRACOWAĆ?



BADANIE POTRZEB KLIENTA

Zachęcam do tego, żeby były to rozmowy twarzą w twarz, ostatecznie poprzez sieć, na przykład Skype.
Szkoda nie zobaczyć emocji naszego odbiorcy;
Nie polecam rozmów przez komunikatory tekstowe ani przez telefon;
Po co pytać? Kiedy poznasz odbiorców, będzie łatwiej Ci projektować dla nich komunikację i ofertę; 
Odbiorca potrzebuję 5 do 15 kontaktów z Twoją marką żeby coś kupić – zaprojektuj te kontakty mądrze!
Podziel rozmowę na 2 części: prywatną i biznesową;
Zadawaj pytania otwarte;
Pytaj „dlaczego?”;
Proś o opowiedzenie historii;
Nie sugeruj odpowiedzi;
Nie pytaj w odniesieniu do swojego produktu/marki; 
Zapisuj odpowiedzi, ale nie parafrazuj ich, ani nie analizuj - niech to będą dokładne cytaty z rozmówców;



WYBÓR OSÓB DO ROZMÓW 
NIEZDECYDOWANI / ANTY (min. 2 osoby)
Grupa, która albo zrezygnowała z Twoich
usług, albo nie zdecydowała sie na
współpracę, albo deklaruje użytkowanie
produktów/usług konkurencji. Ta osoba
nigdy nie będzie Twoim idealnym
klientem.

MAINSTREAM (min. 4 osoby)
Grupa, która jest najliczniejsza - Twój
potencjalny klient - spełnia wszystkie
kryteria, ale ma obiekcje, pytania, jeszcze nie
została Twoim klientem.

PSYCHOFAN  (min. 2 osoby)
Tak zwany klient idealny, niestety rzadko
spotykany w przyrodzie, jest aktywny,
ma wszystkie Twoje produkty, poleca Cię
i zawsze kibicuje.



I CZEŚĆ ROZMOWY II CZĘŚĆ ROZMOWY 
 
Ma zadanie poznanie odbiorcy i świata, w którym żyje.
Wyobraź sobie, że spotykasz kogoś na wakacjach i chcesz
go lepiej poznać.
Przecież nie chcesz mu nic sprzedać, tylko zawrzeć nową,
wartościową znajomość.
Różnica jest tylko taka, że tylko on mówi o sobie, Ty
słuchasz.
Zazwyczaj pytam o to, co dana osoba robi w wolnym
czasie, gdzie pracuje, jakie ma hobby, jakie filmy ogląda,
gdzie bywa wieczorami i gdzie wyjeżdża na wakacje.
Co ją frustruje, a co motywuje, w jakim stopniu korzysta z
Internetu, w jaki sposób wydaje pieniądze.

Ma za zadanie zbadać wiedzę o danej kategorii i doświadczenia z nią
związane.
Jest już nieco konkretniejsza, ale ciągle nie mówię o bezpośrednio
marce/produkcie
Pod żadnym pozorem nie pytam: co sądzisz o pomyśle na wegańskie
kosmetyki dla psów?
Albo: czy byłbyś skłonny kupić obrożę, która świeci w ciemności?
Jest ogromny rozdźwięk między tym, co ludzie deklarują, a tym, co
naprawdę robią.
Nie oczekuj deklaracji zakupu, tylko postaraj zrozumieć, w jaki sposób
mógłbyś pomóc temu człowiekowi, aby sam do Ciebie się zgłosił.
Pytam w obrębie kategorii: jak dba o pielęgnacje psa, z jakich marek
korzysta, jakie są jego doświadczenia z tymi markami, co go
denerwuje a co zachwyca w produktach
dostępnych na rynku.
Z czym ma największy problem?
Jak ocenia opakowania tych produktów, z którą marką się utożsamia?



I CZEŚĆ ROZMOWY II CZĘŚĆ ROZMOWY 



dopłaci za jakość i wartości ekologiczne
kupuje w sieci;
rozczarowana składami kosmetyków
dostępnych w drogeriach; 
Nie lubi szamponów w butelkach
plastikowych, ilość plastiku ją smuci;
wydaje na swojego psa 200zł miesięcznie;
zawsze czyta skład 

W tym miejscu umieszczamy wszystko to, 
co wiemy o personie w kontekście naszej marki
lub całej kategorii. 
Przykład (gdy jesteśmy producentem
szamponów ekologicznych dla psów):





TWOJE WNIOSKI Z BADAŃ? 
CO ODKRYWCZEGO PADŁO PODCZAS ROZMÓW? 
CO ZAMIERZASZ WYKORZYSTAĆ DO BUDOWANIA MARKI/PROJEKTOWANIA PRODUKTU 
I/LUB KOMUNIKACJI?


