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Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα κερδίσει κάποιος χρήματα,
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιγράφονται
σε αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο. Το χρηματικό ποσό που
μπορεί κάποιος να κερδίσει, εξαρτάται αποκλειστικά
από τον χαρακτήρα του ατόμου και τον χρόνο που θα
αφιερώσει στις τεχνικές και ιδέες που περιγράφονται
στο “Make Money Online, The Formula”. Δεν φέρουμε
καμία ευθύνη για πιθανόν έμμεσες ή άμεσες απώλειες
που συνδέονται με το ηλεκτρονικό βιβλίο

Τα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου διέπονται από
νόμους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αναδιανομή, χωρίς την άδεια του
συγγραφέα.
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Πρόλογος
Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας αυτή την στιγμή, αποτελεί το αποτέλεσμα
μακροχρόνιας έρευνας, το αποτέλεσμα πολλών επιτυχημένων και αποτυχημένων
προσπαθειών για την δημιουργία μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης.
Μελετώ τους κορυφαίους internet marketers από το 2003. Έχω παρακολουθήσει
αμέτρητα σεμινάρια, έχω ξοδέψει πολλές χιλιάδες ευρώ για εκπαίδευση και το
αποτέλεσμα όλων αυτών είναι το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αυτή την στιγμή.
Μετά από αυτό το βιβλίο θα έχετε όλες τις γνώσεις που χρειάζεστε όχι μόνο για να
δημιουργήσετε μία ηλεκτρονική επιχείρηση, αλλά για να δημιουργήσετε μία επιχείρηση
που να ηγείται στην
αγορά και να αντέχει
στον χρόνο.
Είμαι πεπεισμένος πως το
περιεχόμενο αυτού του
βιβλίου θα αλλάξει την
ζωή σας. Καταλαβαίνω
πως
πρόκειται
για
βαρύγδουπη
δήλωση
όμως ξέρω τι ακολουθεί,
ξέρω τι απαιτείται για να
συμβεί κάτι τέτοιο και
πιστέψτε με πως έχετε στα χέρια σας έναν οδηγό που αν τον ακολουθήσετε, θα σας
πάει με μαθηματική ακρίβεια προς τον στόχο.
3

© Copyright @ www.internetwizards.gr

Καταλαβαίνω πως υπάρχουν πολλοί αναγνώστες με διαφορετικές προσωπικότητες,
διαφορετικές επιχειρηματικές εμπειρίες και οικονομικές απολαβές. Κόσμος που θέλει
να εκμεταλλευτεί το διαδίκτυο για να προεκτείνει μία υπάρχουσα επιχείρηση online και
κόσμος που ξεκινάει από το μηδέν και θέλει να δημιουργήσει μέσω internet μία
σημαντική πηγή εισοδήματος.
Έχω δώσει τον καλύτερο εαυτό μου για να μπορέσω να ικανοποιήσω όλες τις
διαφορετικές ανάγκες που μπορεί να υπάρχουν. Σε όποια φάση της ζωή σας και να
βρίσκεστε, όταν τελειώσετε την ανάγνωση αυτού του βιβλίου, θα γνωρίζετε ακριβώς τι
πρέπει να κάνετε.
Θα έχετε στα χέρια σας ένα πλάνο, ένα προσχέδιο το οποίο θα ξέρετε πως αν το
ακολουθήσετε θα καταλήξετε στο ζητούμενο αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό να
ξέρεις πως αν ακολουθήσεις το πλάνο θα φτάσεις στον στόχο.
Αλλιώς είναι δύσκολο να προβείς σε πράξεις. Μην γελιέστε, αν θέλετε να μετατρέψετε
το βγάζω χρήματα μέσω internet σε πραγματικότητα απαιτείται δουλειά. Αν ψάχνετε
για τρόπους με τους οποίους θα βγάζετε χρήματα χωρίς καθόλου κόπο βρίσκεστε σε
λάθος μέρος.
Αν είστε διατεθειμένοι να προσπαθήσετε, να σχεδιάσετε το μέλλον σας και στην
συνέχεια να το φέρετε στα μέτρα σας, τότε έχετε στα χέρια σας τα μέσα για να το
καταφέρετε.

Είναι Θέμα Ποιότητας
Μία ηλεκτρονική επιχείρηση
δεν διαφέρει σε τίποτα από
μία φυσική επιχείρηση. Αυτό
είναι ένα γεγονός που οι
περισσότερος κόσμος απλά
αγνοεί.
Μπερδεύει
ένα
website με μία επιχείρηση,
μόνο που οι ιστοσελίδες θα πρέπει να σχεδιαστούν ως επιχειρήσεις αλλιώς είναι απλά
ένα website.
Το βασικό μιας επιτυχημένης επιχείρησης είναι πως προσφέρει υπηρεσία μεγαλύτερη
από το χρηματικό αντίτιμο που ζητάει για την υπηρεσία αυτή. Όταν η αξία της
υπηρεσίας ή του προϊόντος είναι μεγαλύτερη από την χρηματική αξία που απαιτείται,
τότε έχουμε τις βάσεις για μία επιτυχημένη επιχείρηση.
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Ας το δούμε λίγο μέσα από την καθημερινότητα. Για πιο λόγο θα πάτε σε ένα
εστιατόριο ξανά και ξανά; Πιθανότατα γιατί προσφέρει υπηρεσία μεγαλύτερη από την
χρηματική αξία που ξοδεύετε, η οποία είναι ένας συνδυασμός του φαγητού, του
service και του περιβάλλοντος.
Γιατί μία ταινία θα σπάσει τα ταμία; Γιατί θα καθηλώσει τους θεατές για 2 ώρες, θα
διασκεδάσουν και στο τέλος θα πουν άξιζε, θα την προτείνουν και σε άλλους, θα
δημιουργηθεί ντόρος από τα ΜΜΕ και στο τέλος οι εισπράξεις θα πάνε ύψη.
Όπως και να το δεις προσφέρει υπηρεσία, προσφέρει κάτι σε αξία μεγαλύτερη από το
χρηματικό αντίτιμο που απαιτεί. Και αυτό είναι το βασικό συστατικό κάθε επιτυχημένης
επιχείρησης. Αν δεν συμβαίνει αυτό τότε κάνεις αρπαχτή και δεν χτίζεις μία επιχείρηση
που να αντέχει στον χρόνο.
Οδηγούμαστε σε εποχές, όπου η ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας θα αποτελεί
και το βασικό κριτήριο επιβίωσης για μία επιχείρηση. Στις μέρες μας μία επιχείρηση δεν
θα πρέπει να έχει απλά πελάτες. Θα πρέπει να έχει οπαδούς. Σε διαφορετική
περίπτωση απλά δεν θα επιβιώσει.

Είναι θέμα απόφασης
Πως όμως χτίζεις μία τέτοια επιχείρηση; Το αποφασίζεις εκ των προτέρων.
Καταλαβαίνω πως ακούγεται ελαφρώς περίεργα, όμως αυτό ακριβώς κάνεις.
Αποφασίζεις πως θα δημιουργήσεις μία
επιχείρηση που θα προσφέρει υπηρεσία
πολύ μεγαλύτερη από την χρηματική αξία
που θα ζητάει και μετά ψάχνεις να βρεις
πως θα το κάνεις, απορρίπτοντας όλες τις
εναλλακτικές λύσεις που δεν είναι σε
αρμονία με αυτή την ιδέα.
Και εδώ έρχεται το πρόβλημα. Μας έχουν
μάθει να παίρνουμε αποφάσεις με λάθος
τρόπο. Περιμένουμε να δούμε το πώς, να βρούμε τους πόρους, να βρούμε ότι τέλος
πάντων απαιτείται και στην συνέχεια να πάρουμε την απόφαση.
Πως είναι δυνατόν να γνωρίζεις πως θα γίνει αν δεν πάρεις την απόφαση να το κάνεις;
Πως θα σκιαγραφήσεις μία επιτυχημένη επιχείρηση αν δεν έχεις αποφασίσει πως θα
δημιουργήσεις μία τέτοια επιχείρηση;
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Αν δεν πάρεις την απόφαση, αν δεν αρχίσεις να σκέφτεσαι προς αυτή την κατεύθυνση
ποτέ δεν συμβεί. Η απόφαση είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα και όχι απλά μια
απόφαση, αλλά μία δεσμευμένη απόφαση.
Φαντάζομαι πως γνωρίζετε την domino’s pizza. Η συγκεκριμένη εταιρία εξελίχτηκε σε
μία τεράστια πολυεθνική δύναμη επειδή είχε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Εγγυούταν παράδοση μέσα σε 30 λεπτά.
Αν μελετήσετε την συγκεκριμένη εταιρία και διαβάσετε συνεντεύξεις του ιδρυτή της
Tom Monaghan, θα καταλάβετε πως η απόφαση για παράδοση του φαγητού μέσα σε
30 λεπτά από την παραγγελία ήταν κάτι που αποφασίστηκε χωρίς να γνωρίζουν πως
θα πετύχουν τον συγκεκριμένο στόχο.
Αποφάσισαν πως αυτό θα ήταν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στην συνέχεια
έψαξαν να βρουν τρόπους για να το πετύχουν. Αυτή ήταν η σημαντικότερη
λεπτομέρεια που επέτρεψε σε μία τοπική πιτσαρία να μετατραπεί σε έναν πολυεθνικό
κολοσσό.
Δεν το λέω εγώ. Πρόκειται για γεγονός καταγεγραμμένο από την ιστορία. Ήταν το
συγκεκριμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έκανε την διαφορά. Ήταν το
χαρακτηριστικό αυτό, που επέτρεψε σε μία επιχείρηση να τοποθετηθεί στην αγορά
διαφορετικά από τον ανταγωνισμό.
Το ίδιο ακριβώς συνέβη και σε πολλές άλλες μεγάλες εταιρίες, απλά χρησιμοποίησα το
παράδειγμα της dominos γιατί είναι γνωστή σε όλους και είχε το βασικό συστατικό για
την επιτυχία. Μπορείτε να μαντέψετε μετά από όλα αυτά ποιό μπορεί να είναι αυτό το
συστατικό;
Αν σκεφτήκατε πως είναι το όραμα έχετε απόλυτα δίκιο!

Η σημασία του Οράματος
Το όραμα είναι ένα από τα απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία και δεν είναι
απαραίτητο να πρόκειται για όραμα του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.
Στις επόμενες σελίδες θα ανακαλύψετε αρκετούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε
να βγάλετε χρήματα.
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Ακόμα και ένα συμπληρωματικό
εισόδημα να θέλετε να δημιουργήσετε,
θα πρέπει να έχετε το αντίστοιχο
όραμα το οποίο δεν ξεφεύγει από όσα
έχω πει. Θα πρέπει να προσφέρετε
υπηρεσία μεγαλύτερη από την
χρηματική αξία που ζητάτε ως
αντάλλαγμα.
Από εκεί και πέρα είναι θέμα του σε
ποιους απευθύνεται και πως μπορείτε
να εξασφαλίσετε προβολή σε όσο το
δυνατόν περισσότερους πελάτες. Όλα όμως αυτά θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια.
Για την ώρα είναι απαραίτητο να κατανοήσετε πως πρέπει να έχετε μία ξεκάθαρη
εικόνα της επιχείρησης που πρόκειται να δημιουργήσετε. Αν δεν υπάρχει ξεκάθαρη
εικόνα, ξεκάθαρο όραμα, τότε υπάρχει σύγχυση.
Στην συνέχεια θα σας δώσω όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να
δημιουργήσετε αυτό το όραμα, την ξεκάθαρη εικόνα της ηλεκτρονικής σας
επιχείρησης. Για την ώρα να θυμάστε πως είναι κάτι που θα πρέπει να αποφασίσετε εκ
των προτέρων.

Όπως έχει πει και ο Rich Schefren: «Διαβάζεις ένα βιβλίο από την αρχή προς το τέλος,
αλλά χτίζεις μία επιχείρηση από το τέλος προς την αρχή».
Παρεμπίπτοντος ο Rich Schefren είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από σχεδόν
όλους τους κορυφαίους internet marketers του πλανήτη. Με μεγάλη μου χαρά
πλήρωσα $2,000 για να συμμετάσχω στο membership website του Rich. Νομίζω πως
είναι μία από τις καλύτερες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ.
Μου πρόσφερε πληροφορίες σε αξία πολύ μεγαλύτερες από το χρηματικό αντίτιμο; Δεν
φαντάζεστε πόσο...
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Για Όσους Ξεκινούν Από Το Μηδέν
Το internet αποτελεί το
χαμηλότερο
από
άποψη κόστους, μέσο
εισαγωγής για μία
ηλεκτρονική
επιχείρηση.
Το μόνο που απαιτείται είναι ένα website, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί με πολύ
χαμηλό κόστος.
Από εκεί και πέρα, για να κερδίσει κάποιος χρήματα μέσω internet θα πρέπει να έχει
κάτι να πουλήσει. Ακόμα και σε ένα website ή blog που προβάλει διαφημίσεις, θα
πρέπει έμμεσα να πουλάει το προϊόν που διαφημίζεται.
Αν δεν υπάρχουν πωλήσεις, η διαφήμιση δεν θα τρέχει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οπότε είτε έμμεσα είτε άμεσα, θα πρέπει να έχεις κάτι να πουλήσεις. Είτε το δικό σου
προϊόν, είτε προϊόν που ανήκει σε κάποιον άλλο.
Στην πραγματικότητα, η δημιουργία ενός πολύ αξιόλογου εισοδήματος μέσω internet
απαιτεί την πώληση των δικών σου προϊόντων. Πως όμως μπορείς να βρεις κάτι να
πουλήσεις αν ξεκινάς από το μηδέν και δεν διαθέτεις κεφάλαιο για την αγορά
αποθέματος προϊόντων;
Η απάντηση είναι πως δημιουργείς το δικό σου info product. Προϊόν που αποτελείται
από πληροφορίες και δεν έχει κανένα κόστος για να δημιουργηθεί, αλλά και για να
διανεμηθεί.
Το internet άλλαξε τον εμπορικό χάρτη για τα καλά. Νέα κανάλια προώθησης
προϊόντων και υπηρεσιών, μεγαλύτερο δίκτυο πελατών, νέοι κανόνες, χαμηλότερα
λειτουργικά κόστη κλπ.
Μαζί με όλα αυτά, προστέθηκαν ανάγκες όπως κατασκευή ιστοσελίδων, προώθηση,
διαφήμιση, search engine optimization, pay per click, Facebook marketing, με την
λίστα να μεγαλώνει συνεχώς όσο αυξάνονται οι τακτικές που μπορεί να ακολουθήσει
μία ηλεκτρονική επιχείρηση.
Η μεγαλύτερη όμως αλλαγή κατά την γνώμη μου ήρθε στα πληροφοριακά προϊόντα,
στα λεγόμενα info products. Τι είναι λοιπόν τα info products;
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Πρόκειται για προϊόντα που αποτελούνται από
πληροφορίες όπως το eBook που διαβάζετε αυτή
την στιγμή, υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια στην
αγορά και είναι προϊόντα που έχετε αγοράσει
πολλές φορές κατά το παρελθόν.
Στα info products ανήκουν: Βιβλία, CDs, DVDs και
οποιοδήποτε μέσο με το οποίο η πληροφορία
μπορεί να συσκευαστεί και να πωληθεί σαν προϊόν.
Στην εποχή πριν το διαδίκτυο, η εμπορία τέτοιων
προϊόντων προϋπέθετε πολύ μεγάλο κόστος
παραγωγής.
Η εκτύπωση βιβλίων και η παραγωγή CD αποτελεί
μία διαδικασία με πολύ μεγάλο κόστος. Στην εποχή όμως του διαδικτύου το
information marketing έχει αλλάξει όψη. Πλέον η διανομή τέτοιων προϊόντων μπορεί
να γίνει ηλεκτρονικά χωρίς κανένα κόστος.
Το γεγονός αυτό κατά την γνώμη μου δημιουργεί την μεγαλύτερη επιχειρηματική
διαδικτυακή ευκαιρία που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή την στιγμή. Αν πάτε μία βόλτα
στην Clickbank θα βρείτε διαθέσιμα προς πώληση 1,400 περίπου ψηφιακά προϊόντα.
Στην Ελλάδα θα βρείτε όσα και τα δάχτυλα του ενός χεριού!
Πρόκειται για αγορά που θα γίνει πολύ δημοφιλής τα επόμενα χρόνια. Προσφέρει την
ευκαιρία για πολλά κέρδη με ελάχιστο κόστος. Οι πληροφορίες κοστίζουν και πωλούνται
ακριβά.

Η Μορφή Των Info Products
Ας δούμε λοιπόν τι μορφή μπορεί να έχει ένα πληροφοριακό ψηφιακό προϊόν ώστε να
έχετε μία καλύτερη εικόνα. Ένα info product μπορεί να είναι:


eBook

Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο σαν αυτό που διαβάζετε αυτή την στιγμή. Πρόκειται για PDF
αρχεία που είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν. Ποτέ όμως δεν τα προωθείς σαν
eBooks ή ηλεκτρονικά βιβλία.
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Τα προωθείς σαν οδηγούς ή special reports. Δύσκολα θα πληρώσει κάποιος
περισσότερα από 30 ευρώ για ένα βιβλίο. Για ένα βήμα – βήμα οδηγό όμως ή μία
special report μπορεί να πληρώσει πολλά περισσότερα.
Στην ουσία μπορεί να είναι το ίδιο προϊόν, στο μυαλό όμως του πελάτη είναι κάτι
εντελώς διαφορετικό. Αυτή την στιγμή διαβάζετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που
βαφτίστηκε και προωθήθηκε σαν ένας βήμα – βήμα οδηγός.
Έχω δει τέτοιου είδους οδηγούς να πωλούνται για περισσότερα από $500. Είναι
αδύνατον να πουλήσεις ένα βιβλίο σε αυτή την τιμή.


Continuity

Συνδρομητικά websites ή υπηρεσίες τα οποία προσφέρουν πληροφορίες σε
συνδρομητές. Ένα continuity program μπορεί να είναι ένα συνδρομητικό newsletter ή
ένα website που δημοσιεύει περιεχόμενα κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
Τα continuity έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα της ενημέρωσης. Ο σκοπός τους είναι
να προσφέρουν επίκαιρες πληροφορίες, τα τελευταία νέα μίας αγοράς, ή οποιαδήποτε
άλλης μορφής συστηματική ροή πληροφοριών.
Τα περιεχόμενά τους μπορεί να έχουν πολλές μορφές. Μπορεί να είναι ένα
συνδρομητικό newsletter, να έχει ηχητική μορφή ή να είναι video. Ας δώσω ένα
παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός.
Ας υποθέσουμε πως θέλετε να δημιουργήσετε ένα continuity program, πάνω στα
τελευταία νέα του web design. Νέες τεχνικές, τάσεις κλπ. Από εκεί και πέρα, μπορείτε
να προσφέρετε τις πληροφορίες αυτές μέσω email, να στέλνετε δηλαδή για
παράδειγμα 2 emails την εβδομάδα, που να περιέχουν τις πληροφορίες που έχετε
υποσχεθεί.
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ηχητικά αρχεία, τα οποία μπορεί κάποιος να
κατεβάσει και να τα ακούει από ένα iPhone ή από το αυτοκίνητό του. Μπορεί επίσης
να είναι video. Είτε μία μαγνητοσκόπηση του εαυτού σας να μιλάει στην κάμερα, είτε
μαγνητοσκόπηση του υπολογιστή, όπου μπορείτε να δείχνετε παραδείγματα.
Όσο πληρώνουν την συνδρομή τους, θα δέχονται υλικό οποιασδήποτε μορφής από
εσάς.


Membership Websites

Πρόκειται για websites των οποίων τα περιεχόμενα είναι διαθέσιμα μόνο επί πληρωμή
και μπορεί να διατίθενται άμεσα ή σε ένα χρονικό διάστημα λίγων μηνών. Πώς να
παίξεις poker σαν επαγγελματίας, πώς να μάθεις κιθάρα σε 6 μήνες κλπ.
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Το continuity program με ένα membership website έχουν πολλά κοινά σημεία, με την
διαφορά πως στα continuity programs ο κύκλος δεν κλείνει ποτέ σε αντίθεση με τα
membership websites όπου η συνδρομή έχει συγκεκριμένη διάρκεια.
Τα membership websites έχουν αρχή και τέλος. Δείτε το σαν ένα πρόγραμμα
εκμάθησης, που όταν ολοκληρωθεί θα έχει επιτευχθεί κάποιος σκοπός. Ας υποθέσουμε
πως δημιουργώ ένα membership στο πώς να δημιουργήσεις web videos.
Όταν ο κύκλος του membership κλείσει, θα πρέπει ο πελάτης να γνωρίζει πώς να
φτιάξει web videos. Θα πρέπει να έχω εκπληρώσει την υπόσχεση. Οτιδήποτε
διαφορετικό ισοδυναμεί με επιχειρηματική αυτοκτονία.


Σεμινάρια

Τα σεμινάρια είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δημιουργήσεις μία σταθερή πηγή
εισοδήματος. Αν διοργανώσεις ένα σεμινάριο με είσοδο 90 ευρώ και κλείσεις 100
θέσεις, τότε έχεις κερδίσει 9,000 μείον τα έξοδα του σεμιναρίου.
Με δύο σεμινάρια τον χρόνο προσθέτεις 18,000 στα εισοδήματά σου συν τις back end
πωλήσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε αργότερα. Το πρόβλημα με τα σεμινάρια είναι
καθαρά ψυχολογικό.
Θα πρέπει να μιλήσεις μπροστά σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Όπως με όλα στην
ζωή, στην αρχή θα είναι δύσκολο, όμως σιγά σιγά θα αρχίσεις να βελτιώνεσαι και να το
διασκεδάζεις. Όλοι, όταν ξεκινάνε κάτι, το ξεκινάνε ως αρχάριοι. Κανένας δεν ξεκίνησε
σαν έμπειρος.

Η επιλογή της Αγοράς
Στην ουσία πρόκειται για την σημαντικότερη απόφαση που καλείστε να πάρετε. Θέλετε
να εμπλακείτε σε μία αγορά όπου υπάρχει μία ανάγκη και να προσφέρετε μία λύση για
την ικανοποίηση της ανάγκης αυτής.
Με όποιον μιλάω για αυτό το θέμα τις περισσότερες φορές διαπιστώνω πως σκέφτονται
αντίστροφα. Ίσως για αυτό η επιλογή της αγοράς είναι το νο1 λάθος που κάνουν όσοι
αποφασίζουν να χτίσουν μία ηλεκτρονική επιχείρηση.
Το λάθος που κάνουν είναι πως σκέφτονται πώς να πάρουν αντί να σκέφτονται το πώς
θα δώσουν. Όταν σκέφτεσαι το πώς θα δώσεις, το πώς θα πάρεις συνήθως
τακτοποιείται από μόνο του.
11
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Η ερώτηση που πρέπει να κάνετε σε αυτό το σημείο είναι το πώς μπορώ να προσφέρω.
Πως μπορώ να προσφέρω
υπηρεσία, πως μπορώ να
κάνω
την
διαφορά.
Καταλαβαίνω πως αυτή την
στιγμή μπορεί να σας
φαίνεται απίστευτα δύσκολο
έως απίθανο, όμως δεν είναι
θέμα εμπειρίας όπως πολλοί
πιστεύουν,
αλλά
θέμα
στρατηγικής σκέψης.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο είστε τόσο σημαντικοί για μένα. Η επιτυχία σας είναι για
μένα μονόδρομος. Όσοι περισσότεροι πετύχετε στο internet, τόσο περισσότερο θα
πετύχω και εγώ. Και αν ακολουθήσετε τις οδηγίες μου, θα το κάνετε με μαθηματική
ακρίβεια.
Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πως θα πρέπει να έχετε πάθος για το αντικείμενο που
θα διαλέξετε. Το πάθος δίνει κίνητρο. Η επιτυχία είναι ένα πάζλ και αυτό είναι άλλο ένα
κομμάτι του. Το πάθος και η αγάπη για το αντικείμενο θα σας δώσει το εσωτερικό
καύσιμο για να ξεπεράσετε τα προβλήματα που θα βρεθούν στον δρόμο σας.
Επίσης θα πρέπει να βασίζεται στα δυνατά σας σημεία. Ποια είναι αυτά; Είναι ταλέντα
που έχετε από την φύση σας, τα οποία είτε έχετε εξελίξει στο παρελθόν είτε περιμένουν
την ευκαιρία να ξεδιπλωθούν.
Όταν η επιχείρησή σας βασίζεται στα δυνατά σας σημεία, τότε όλα γίνονται
ευκολότερα, αποκτάτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και η επιτυχία έρχεται πολύ πιο
γρήγορα. Ναι, άλλο ένα κομμάτι του πάζλ.
Επειδή ο περισσότερος κόσμος δυσκολεύεται στο να εντοπίσει τα δυνατά του σημεία
καλό είναι να ρωτήσετε τρίτους. Ρωτήστε φίλους, γνωστούς, την οικογένειά σας,
οποιονδήποτε μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Αυτές του είδους τις
απαντήσεις είναι πολύ πιο εύκολο να τις πάρετε από τρίτους , παρά από τον εαυτό σας.
Επίσης, ψάξτε για θέματα που στο παρελθόν σας φαίνονταν εύκολο να μάθετε,
πράγματα που ήσασταν καλοί ενώ οι άλλοι δυσκολεύονταν. Πιθανόν όλα αυτά να σας
φαίνονται σαν κοινή λογική, όμως μην τα προσπεράσετε με ελαφριά καρδιά. Μην
ξεχνάτε πως το μεγαλύτερο λάθος όσων επιχειρούν στο internet είναι είτε επιλογή της
αγοράς είτε η τοποθέτησή τους σε αυτή.
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Για να το απλοποιήσω αρκετά, θα σας πω πως είμαι ένας από τους πιο παράφωνους
ανθρώπους στον πλανήτη. Δεν πρόκειται να κάνω καριέρα στο τραγούδι όσο και να
προσπαθώ. Δεν είναι το τραγούδι το δυνατό μου σημείο. Άλλα είναι.
Μην ξεγελιέστε από το παράδειγμα. Πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι ούτε τόσο
ξεκάθαρα ούτε τόσο εμφανή.

Η κατηγοριοποίηση των αγορών
Για να διευκολύνω λίγο τα πράγματα θα χρησιμοποιήσω μία ελαφρώς χοντροκομμένη
κατηγοριοποίηση των αγορών του Chris Farrell, ο οποίος χώρισε τις αγορές σε 3
μεγάλες κατηγορίες.




Την αγορά του χρήματος
Την αγορά της υγείας
Την αγορά του lifestyle

Πρόκειται για 3 αχανείς κατηγορίες, όπου η κάθε μία περιλαμβάνει έναν πολύ μεγάλο
αριθμό αγορών. Ας τις δούμε λίγο πιο αναλυτικά.
Η κατηγορία του χρήματος περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί
κάποιος να βελτιώσει το εισόδημά του ή να βελτιώσει την επιχείρησή του. Για
παράδειγμα, το continuity πάνω στο web design που ανέφερα προηγουμένως, ανήκει
σε αυτή την κατηγορία. Το internet marketing επίσης.
Η κατηγορία της υγείας περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει να κάνει με το σώμα. Πώς να
χάσεις βάρος, πώς να κόψεις το τσιγάρο, πώς να απαλλαγείς από πόνους, γυμναστική,
συμπληρώματα διατροφής κλπ.
Η κατηγορία του lifestyle περιλαμβάνει τις αγορές που μπορούν να κάνουν με κάποιο
τρόπο την ζωή μας καλύτερη. Χόμπι, σχέσεις, προσωπική ανάπτυξη, ταξίδια, όλες αυτές
οι αγορές ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

13

© Copyright @ www.internetwizards.gr

Προσφορά και Ζήτηση
Όταν έχετε μία ιδέα για την αγορά που θα προσπαθήσετε να εμπλακείτε, θα πρέπει να
διαπιστώσετε την ζήτηση και την προσφορά για την συγκεκριμένη αγορά. Είπαμε πως
μία ηλεκτρονική επιχείρηση δεν διαφέρει σε τίποτα από μία κανονική επιχείρηση.
Στο internet, όταν μιλάμε για ζήτηση
μιλάμε για keywords και όταν μιλάμε
για προσφορά, μιλάμε για τον
ανταγωνισμό. Ας δούμε και τους δύο
αυτούς παράγοντες
λίγο
πιο
αναλυτικά.
Ας υποθέσουμε πως έχετε αποφασίσει να δημιουργήσετε ένα continuity program για τα
τελευταία νέα και τις τάσεις στο web design. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να
ρίξετε μία ματιά στην ζήτηση για την συγκεκριμένη αγορά.
Όπως είπαμε, στο internet marketing όταν μιλάμε για ζήτηση μιλάμε για keywords. Τις
λέξεις ή φράσεις που θα εισάγει κάποιος σε μία μηχανή αναζήτησης για να βρει κάτι
σχετικό με την αγορά.
Στο παράδειγμά μας, κάποιες βασικές keywords είναι: «web design», «κατασκευή
ιστοσελίδων», «δημιουργία website». Το επόμενο βήμα είναι να επισκεφτείς το Google
keyword tool και να διαπιστώσεις πόσες είναι οι μηνιαίες αναζητήσεις για κάθε
keyword.
Επειδή το link για το keyword tool αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προτίμησα
να μην συμπεριλάβω το Link. Κάντε μία αναζήτηση στην Google για την keyword
“keyword tool” και θα το βρείτε εύκολα.
Στο πεδίο αριστερά, εισάγεις την keyword και από κάτω επιλέγεις την χώρα και την
γλώσσα. Η Google θα προβάλει μία λίστα με keywords που θεωρεί σχετικές με αυτή
που χρησιμοποιήσατε και τον μηνιαίο αριθμό αναζητήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο,
αλλά και στην χώρα επιλογής.
Επίσης εμφανίζεται το επίπεδο του ανταγωνισμού στο AdWords που είναι η
διαφημιστική πλατφόρμα της Google. Πρόκειται για πολύτιμες πληροφορίες από τις
οποίες μπορείτε να βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα.
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Αυτό που πρέπει να έχετε υπόψη, είναι πως δεν θα προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε
επισκέψεις από την Google. Αυτό που θέλουμε να διαπιστώσουμε είναι πως υπάρχει
ενδιαφέρον και κινητικότητα στην αγορά που στοχεύουμε.
Αν στο keyword tool εισάγετε τις βασικές keywords και δεν δείτε κάποιον σεβαστό
αριθμό αναζητήσεων, ίσως η αγορά που διαλέξατε να μην παρουσιάζει τόσο μεγάλη
ζήτηση. Να μην έχει δηλαδή τον απαιτούμενο όγκο για να υποστηρίξει όσα πάμε να
κάνουμε.
Το επόμενο βήμα είναι να ρίξουμε μία ματιά στον ανταγωνισμό. Απλά επισκέπτεσαι την
Google, εισάγεις τις βασικές keywords και παρατηρείς τα websites που εμφανίζονται
στα πρώτα 10 αποτελέσματα.
Τι είδους ιστοσελίδες είναι, με τι ασχολούνται, πως μετατρέπουν τις επισκέψεις σε
χρήματα κλπ. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τον ανταγωνισμό και να έχετε μία
καλή ιδέα της αγοράς.
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Κανονικά εδώ θα έπρεπε να σας πω πως θα πρέπει αναλύσετε τα websites αυτά, να
διαπιστώσετε πόσα εισερχόμενα links έχουν, τι page rank και διάφορα άλλα, όμως δεν
θα το κάνω.
Ο τρόπος με τον οποίο θα εμπλακούμε στην αγορά, δεν επηρεάζεται από τον
ανταγωνισμό. Όσο δυνατά και να είναι τα websites αυτά, με τον τρόπο που θα
τοποθετηθούμε στην αγορά, θα δημιουργήσουμε τεράστια απόσταση, όπου δεν θα
υπάρχει καμία ανταγωνιστική συμφόρηση.
Στην γλώσσα του Marketing, οι κινήσεις που δημιουργούν αποστάσεις από τον
ανταγωνισμό ονομάζονται blue ocean strategies. Απλά το αναφέρω για όσους θέλουν
να το ψάξουν περισσότερο.
Έχουμε λοιπόν βρει μία αγορά με σεβαστό αριθμό αναζητήσεων και έχουμε μία πολύ
καλή εικόνα του ανταγωνισμού, του τι ακριβώς δηλαδή συμβαίνει σε αυτή την αγορά.
Το επόμενο βήμα είναι να διαπιστώσουμε την εμπορική αξία της αγοράς.
Με την έννοια «εμπορική αξία» εννοούμε το κατά πόσο οι υποψήφιοι πελάτες είναι
διατεθειμένοι να ξοδέψουν χρήματα. Πρόκειται για έναν τεράστιο παράγοντα που ο
περισσότερος κόσμος αγνοεί.
Πριν από κάποια χρόνια είχε δημιουργηθεί από έναν Άγγλο internet marketer ένα
membership website για την μαγειρική. Είχε πάει στην Σουηδία, είχε βρει έναν μεγάλο
σεφ και είχαν βιντεοσκοπήσει συνταγές μαγειρικής.
Η προσπάθεια απέτυχε αφού η συγκεκριμένη αγορά έχει πολύ μικρή εμπορική αξία.
Υπάρχει τόσο πολύ δωρεάν υλικό, όπου ο κόσμος απλά δεν είναι διατεθειμένος να
ξοδέψει χρήματα.
Η συγκεκριμένη αγορά έχει τόσο μεγάλη ζήτηση, δηλαδή τόσο μεγάλο αριθμό
αναζητήσεων, όπου όλα τα websites δημοσιεύουν δωρεάν περιεχόμενα και
κεφαλαιοποιούν τις επισκέψεις με διαφημίσεις και διάφορους άλλους τρόπους.
Πως όμως διαπιστώνεις την εμπορική αξία μίας αγοράς; Μέχρι πρόσφατα υπήρχε το
commercial intent του MSN, στο οποίο εισήγαγες την keyword (πχ. «Μαγειρική») και
σου έδινε έναν βαθμό από το 0 μέχρι το 1. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο
μεγαλύτερη η εμπορική αξία της αγοράς.
Δυστυχώς δεν είναι πλέον διαθέσιμο, οπότε θα κάνουμε μίας μορφής έρευνα. Το
πρώτο που πρέπει να δούμε είναι κατά πόσο για τις βασικές keywords, προβάλλονται
διαφημίσεις του AdWords.
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Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στο πάνω μέρος και στα δεξιά της οθόνης είναι οι
διαφημίσεις του AdWords. Όταν σε μία αγορά υπάρχουν επιχειρήσεις και websites που
είναι διατεθειμένα να πληρώσουν χρήματα για διαφήμιση, να πληρώνουν για κάθε
επισκέπτη, είναι λογικό να συμπεραίνουμε πως η συγκεκριμένη αγορά έχει υψηλή
εμπορική αξία.
Δείτε τι εμφανίζεται για την keyword μαγειρική, όπου όπως έχουμε δει είναι μια αγορά
με μικρή εμπορική αξία.
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Μόνο μία διαφήμιση! Οπότε κάντε μία αναζήτηση στην Google για τις βασικές
keywords. Αν δείτε να προβάλλονται πολλές διαφημίσεις του AdWords, είναι ένα πολύ
καλό σημάδι.
Στην ίδια διαπίστωση μπορείτε να καταλήξετε και από το keyword tool της Google. Όσο
περισσότερος ανταγωνισμός στο AdWords, τόσο πιθανότερο να πρόκειται για αγορά με
υψηλή εμπορική αξία.
Πολύτιμες πληροφορίες μπορείτε επίσης να συγκεντρώσετε και από τα οργανικά
αποτελέσματα της Google. Από τα websites δηλαδή που εμφανίζονται οργανικά, χωρίς
να πληρώνουν για διαφήμιση. Τα websites που προβάλλονται σύμφωνα με τον
αλγόριθμο της Google.
Αν βρείτε websites που προσφέρουν δωρεάν περιεχόμενα, όπως στο παράδειγμα στην
αγορά της μαγειρικής, πιθανόν να πρόκειται για αγορά με μικρή εμπορική αξία. Αν
βρείτε εταιρίες παροχής υπηρεσιών και ηλεκτρονικά καταστήματα, πιθανόν να
πρόκειται για αγορά με υψηλή εμπορική αξία.
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Ο συνδυασμός των οργανικών αποτελεσμάτων, των διαφημίσεων του AdWords και της
κοινής λογικής, θα σας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα, όσο αναφορά την
εμπορική αξία μίας αγοράς.

Η διαίρεση των αγορών
Το internet θα αλλάξει κατά πολύ τον χάρτη
των αγορών στην Ελλάδα. Το χαμηλό
κόστος εισαγωγής μία επιχείρησης στον
ηλεκτρονικό κόσμο, παράλληλα με το
πανελλήνιο ή και παγκόσμιο πολλές φορές
εύρος των πελατών, οδηγεί σε διεύρυνση
και διαίρεση των αγορών.
Επειδή
πιθανότατα
ούτε εγώ
θα
καταλάβαινα τίποτα από αυτή την
παράγραφο εξηγούμαι. Μπορεί εύκολα
κάποιος να μπει στον ηλεκτρονικό εμπορικό
κόσμο με πολύ μικρό κόστος. Παράλληλα
μπορεί να έχει πελάτες από όλη την Ελλάδα αν όχι από όλο τον κόσμο.
Πρόκειται για μία τεράστια διεύρυνση της αγοράς η οποία δημιουργεί την ανάγκη για
εξειδικευμένη γνώση, κάτι που ωθεί τις αγορές στην διαίρεση. Θα το εξηγήσω με ένα
παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός.
Πριν από κάποια χρόνια στην Αμερική υπήρχε μόνο το internet marketing. Η μεγάλη
διεύρυνση του internet marketing οδήγησε στην ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση. Έτσι
γεννήθηκε το search engine optimization, που έχει να κάνει με την κατάταξη ενός
website στις μηχανές αναζήτησης, το online advertising, που έχει να κάνει με την
online διαφήμιση και το affiliate marketing, που στην χώρα μας βρίσκεται ακόμα σε
εμβρυακό στάδιο.
Στις μέρες μας αυτές οι αγορές έχουν διαιρεθεί ακόμα περισσότερο. Για παράδειγμα το
online advertising έχει διαιρεθεί στο pay per click advertising, στο Facebook
advertising κοκ.
Στην Ελλάδα βρισκόμαστε ακόμα στο internet marketing γενικότερα, όμως από την
στιγμή που βαδίζουμε σταθερά 5 χρόνια πίσω από την Αμερική, η συγκεκριμένη αγορά
θα διαιρεθεί και στην Ελλάδα.
19

© Copyright @ www.internetwizards.gr

Για παράδειγμα όταν ήθελα να μάθω για το pay per click advertising πήγα στον Perry
Marshall, ο οποίος ήταν και είναι ο ειδικός στο pay per click advertising. Σήμερα αν
θέλεις να μάθεις για Facebook marketing, πηγαίνεις στην Jo Barnes η οποία
αποκαλείται σαν social
media Queen.
Στην Ελλάδα η διαίρεση
συμβαίνει offline στις
πολύ μεγάλες αγορές. Για
παράδειγμα στην αγορά
του κοσμήματος έχουν
δημιουργηθεί
εταιρίες
που
ασχολούνται
αποκλειστικά με ρολόγια, αποκλειστικά με μονόπετρα δαχτυλίδια και αποκλειστικά με
κομπολόγια.
Ειδικά η εταιρία με τα κομπολόγια εκτοξεύτηκε αφού είχε όλα τα απαραίτητα
συστατικά για την επιτυχία. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν όλα τα κομμάτια του πάζλ
είναι στην θέση τους. Κυριαρχείς σε μία αγορά και στο τέλος σου ανήκει.
Η διαίρεση των αγορών ακολουθεί μία φυσική πορεία. Είναι λογικό να συμπεραίνουμε
σαν πελάτες και καταναλωτές, πως κάποιος που περνά περισσότερο χρόνο και
δραστηριοποιείται σε μία μικρότερη περιοχή της αγοράς, να μπορεί να ανταπεξέλθει
καλύτερα σε ένα θέμα που ανήκει στην μικρή αυτή περιοχή.
Στην γλώσσα του internet marketing, η μικρή αυτή περιοχή ονομάζεται niche και το
κομμάτι του marketing που ασχολείται με την περιοχή αυτή ονομάζεται niche
marketing. Πρόκειται για άλλη μία διαίρεση του internet marketing.
Δεν θέλω να σας μπερδέψω περισσότερο. Απλά όταν ψάχνετε για την αγορά που θα
δραστηριοποιηθείτε, έχετε στο νου σας πως πιθανόν να υπάρχει μία διαίρεση, ένα
niche, το οποίο δεν διεκδικείται από κανέναν και το οποίο να υπόσχεται πολύ
σημαντικά κέρδη.
Ας δούμε τώρα το επόμενο πολύ σημαντικό κομμάτι του πάζλ, που είναι η σκιαγράφηση
του ιδανικού πελάτη.

20

© Copyright @ www.internetwizards.gr

Ο ιδανικός πελάτης
Είναι η ώρα να γνωρίσουμε τον πιο σημαντικό άνθρωπο για την επιχείρησή σας. Τον
ιδανικό πελάτη. Η σκιαγράφηση του ιδανικού πελάτη είναι κάτι που οι περισσότερες
επιχειρήσεις προσπερνούν.
Το να ξεκινήσεις να χτίσεις μία
επιχείρηση χωρίς να γνωρίζεις ποιος
είναι ο ιδανικός πελάτης είναι ένα από
τα μεγαλύτερα λάθη που μπορείς να
κάνεις.
Μην ξεχνάτε πως αυτός είναι που θα
σας δώσει όλα αυτά που ονειρεύεστε.
Οφείλετε να τον γνωρίζετε καλύτερα από
οποιονδήποτε άλλο. Γνωρίζοντας τα
πιστεύω, τους φόβους και τις επιθυμίες
του, θα μπορέσετε όχι μόνο να
εφαρμόσετε
το
marketing
πιο
αποτελεσματικά,
αλλά
και
να
δημιουργήσετε προϊόντα και υπηρεσίες
που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του.
Όταν γνωρίζεις τα κουμπιά του, είναι πολύ πιο εύκολο να τραβήξεις την προσοχή του
και να τον κάνεις να ανταποκριθεί σε μία προσφορά. Όλα αυτά βέβαια με τίμια και
θεμιτά μέσα. Στο marketing τα όρια μεταξύ ηθικής και ανήθικης προώθησης είναι πολύ
λεπτά, οπότε προσοχή.
Γνωρίζοντας τον ιδανικό πελάτη αποκτάτε τεράστια δύναμη. Χρησιμοποιήστε την
δύναμη αυτή για να προσφέρετε λύσεις, για να δημιουργήσετε δυνατά προϊόντα και για
κανέναν άλλο λόγο. Ποτέ μην την χρησιμοποιήσετε για να εκμεταλλευτείτε έναν πελάτη.
Μην ξεχνάτε πως πάμε να δημιουργήσουμε μία επιχείρηση που να βασίζεται στην
ποιότητα και να αντέχει στον χρόνο. Μια επιχείρηση που αντί για πελάτες να έχει
φανατικούς οπαδούς. Ας δούμε λοιπόν πως θα σκιαγραφήσουμε τον ιδανικό πελάτη και
πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την γνώση για επιταχύνουμε την ανάπτυξη
της επιχείρησης σε αλματώδης ρυθμούς.
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Τα 3 επίπεδα κατανόησης
Για να μπορέσετε να σκιαγραφήσετε τον ιδανικό πελάτη σας, θα πρέπει να τον
κατανοήσετε σε 3 επίπεδα. Σε αυτό που ο Michael Masterson ονομάζει: “the buyers
core complex”. Πρόκειται για νοοτροπίες και συμπεριφορές που προκύπτουν από τα
πιστεύω, τα συναισθήματα και τις επιθυμίες.
Ας το δούμε λίγο αναλυτικά:


Τα Πιστεύω

Τι πιστεύουν οι πελάτες σας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της συγκεκριμένης
αγοράς; Τι πιστεύουν για τα προβλήματα και τις λύσεις που η εταιρία σας προτείνει;


Τα Συναισθήματα

Πως ακριβώς αισθάνονται; Τι μπορεί να φοβούνται; Νιώθουν κάποια σύγχυση; Κάποια
αγανάκτηση; Τα συναισθήματα οδηγούν τις αγορές. Αγοράζουμε προϊόντα για
συναισθηματικούς λόγους και τις αιτιολογούμε με την λογική, όμως αυτό είναι κάτι που
θα συζητήσουμε αργότερα.


Οι Επιθυμίες

Τι ακριβώς θέλουν; Ποιος είναι ο πόνος ή ανάγκη που απαιτεί ικανοποίηση; Ποιες
αλλαγές στην ζωή τους θα φέρει το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρετε;
Η γνώση του συγκεκριμένου τριπτύχου είναι απαραίτητη. Επαναλαμβάνω πως είναι
κάτι που οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπερνούν και αυτός είναι από τους κύριους
λόγους για τους οποίους αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Πρόκειται για άλλο ένα κομμάτι του
πάζλ και πολύ σημαντικό μάλιστα.
Ας δούμε λοιπόν πως θα βρείτε τις απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις.

Προεργασία και έρευνα
Μην προσπαθήσετε να μαντέψετε τις απαντήσεις. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους
μπορείτε να διαπιστώσετε με ασφάλεια ποια είναι τα πιστεύω, τα συναισθήματα και οι
επιθυμίες του ιδανικού σας πελάτη, απλά πρέπει να μπείτε μέσα στην αγορά και να
αρχίσετε την έρευνα.
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Πρώτη στάση είναι τα blogs και τα forums. Κάντε μία αναζήτηση στην Google με την
βασική keyword της αγοράς σας, μαζί με την keyword blog, αν ψάχνετε για blogs ή
forum, αν ψάχνετε για forum.
Για παράδειγμα αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα info product πάνω στο web design,
κάντε μία αναζήτηση στην Google για «web+design+blog», αν ψάχνετε για blogs και
«web+design +forum», αν ψάχνετε για forums.
Εκεί, ψάξτε για δημοφιλή posts με πολλά σχόλια. Βλέπετε κάποιες απορίες ή κάποιες
απόψεις να επαναλαμβάνονται; Μπορείτε να τις συνδέσετε με τα πιστεύω, τα
συναισθήματα και τις επιθυμίες της συγκεκριμένης αγοράς; Μαζέψτε ότι στοιχείο
μπορείτε να βρείτε και συνεχίστε στο δεύτερο βήμα.
Δεύτερη στάση είναι το Amazon, το οποίο για όσους δεν το γνωρίζουν, ένα από το
μεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα στον κόσμο. Δυστυχώς τα Amazon είναι στην
Αγγλική γλώσσα και αν δεν γνωρίζετε Αγγλικά καλό είναι να βρείτε κάποιον να σας
βοηθήσει.
Πρόκειται για μία τεχνική που έμαθα έναν τεράστιο marketer, τον Jay Abraham. Κάνεις
στο Amazon μία αναζήτηση για βιβλία πάνω στο θέμα της επιχείρησής σας. Κάτω από
την επισκόπηση του κάθε βιβλίου, θα βρείτε σχόλια από αγοραστές.
Τα σχόλια αυτά είναι πραγματικό χρυσορυχείο. Ψάξτε πάλι για επαναλαμβανόμενες
απόψεις και συνδυάστε τες με τα στοιχεία που μαζέψατε από τα blogs και τα forums.
Απλά έχετε στον νου σας πως τα σχόλια έχουν γίνει από άτομα του εξωτερικού και σε
πολλές αγορές η νοοτροπία τους είναι διαφορετική από αυτή του Έλληνα.
Τις περισσότερες φορές πάντως οι απόψεις θα συμπίπτουν. Όπως βλέπετε η
κατάσταση θα αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει. Μαζέψτε όσα περισσότερα στοιχεία
μπορείτε και συνεχίστε στο τρίτο βήμα.
Στην τρίτη στάση θα βρούμε την Clickbank. Πρόκειται για ένα δίκτυο το οποίο
αποτελείται αποκλειστικά από ψηφιακά προϊόντα. Προϊόντα δηλαδή που μπορούν να
διανεμηθούν αποκλειστικά μέσω internet, όπως είναι τα software και τα info products.
Στην ουσία πρόκειται για ένα affiliate network στο οποίο ο καθένας μπορεί να
προωθήσει προϊόντα με αντάλλαγμα κάποια προμήθεια από την πώληση. Περισσότερα
για το affiliate marketing θα ειπωθούν αργότερα.
Για την ώρα ψάξτε για info products αντίστοιχα με αυτό που θέλετε να δημιουργήσετε.
Αν δεν βρείτε κάποιο αντίστοιχο στην Clickbank, τότε πιθανότατα έχετε κάνει λάθος
στην επιλογή της αγοράς και θα πρέπει να αρχίσετε να το ξανασκέφτεστε.
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Αν στην κεντρική σελίδα της Clickbank, κάνετε click στο marketplace και στις
κατηγορίες προϊόντων, μπορείτε να δείτε τα πιο δημοφιλή από το στατιστικό “gravity”.
Όσο μεγαλύτερο gravity έχουν, τόσο πιο δημοφιλή είναι.
Βρείτε ένα δημοφιλές προϊόν που να ταιριάζει στην αγορά που θέλετε να εμπλακείτε
και επισκεφτείτε την σελίδα που το πουλάει. Εκεί θα βρείτε είτε ένα sales letter, είτε
ένα sales video, είτε συνδυασμό και των δύο.
Διαβάστε το sales letter ή δείτε το sales video και μαζέψτε ξανά στοιχεία,
προσπαθώντας να μαντέψετε σε ποια πιστεύω/συναισθήματα/επιθυμίες προσπαθεί να
απευθυνθεί. Με λίγα λόγια ποια κουμπιά προσπαθεί να πατήσει ώστε να έχει πωλήσεις.
Αν δυσκολεύεστε με τα Αγγλικά βρείτε, κάποιον να σας βοηθήσει.
Από την Clickbank μπορείτε να συγκεντρώσετε πολύτιμες πληροφορίες. Ο συγγραφέας
του sales letter, στην γλώσσα του marketing γνωστός ως copywriter, έχει κάνει την
έρευνά του για να ανακαλύψει τον ιδανικό πελάτη και όλα τα συμπεράσματά του
αντικατοπτρίζονται μέσα από το sales letter ή video. Από την στιγμή που το gravity σας
λέει πως το προϊόν είναι επιτυχημένο, τότε είναι και η έρευνα του copywriter.
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Αναγνωρίζοντας τον ιδανικό πελάτη
Τα τρία αυτά βήματα θα σας δώσουν τα στοιχεία που χρειάζεστε για να σκιαγραφήσετε
το core complex του ιδανικού σας πελάτη. Επίσης θα σας δώσουν και μία πολύ καλή
ιδέα για τα δημογραφικά στοιχεία, όπως ηλικία, φύλο, επάγγελμα οικογενειακή
κατάσταση κλπ.
Πιθανόν να αναρωτιέστε τι τα χρειάζεστε όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία θα
σας επιτρέψουν να συνδεθείτε με τον υποψήφιο πελάτη σας σε βαθμό που δεν
φαντάζεστε. Όταν έχετε ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος είναι, τότε ξέρετε πώς να
απευθυνθείτε με τρόπο που να δημιουργεί αυτόματα μία αίσθηση οικειότητας και
ταύτισης.
Οι μεγαλύτεροι marketers του πλανήτη φτάνουν σε σημείο να δίνουν στον ιδανικό
πελάτη τους μέχρι και όνομα. Ο ιδανικός πελάτης μου ονομάζεται Μπάμπης, είναι 45
ετών, ασφαλιστής, παντρεμένος με 2 παιδιά κλπ. Είναι απαραίτητο να φτάσετε σε αυτό
το ακραίο σημείο κατανόησης;
Ίσως όχι, αλλά καταλάβετε το εξής: Κάθε 100 άτομα που θα επισκέπτονται την
ιστοσελίδα σας, 4 ή 5 ή 10 θα ταιριάζουν στο προφίλ του ιδανικού σας πελάτη. Είναι
καθήκον σας τους επισκέπτες αυτούς να τους μετατρέψετε σε πελάτες. Και για να το
πετύχετε αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε ποιοι είναι και τι τους κάνει click.
Όπως είπε και ο μύθος του marketing Dan Kennedy:

Σε δική μου μετάφραση: «Δεν πιστεύω στην γενική πειθώ. Στην ουσία, η πεποίθησή μου
είναι πως η κατανόηση του στοχευόμενου πελάτη είναι σημαντικότερη από
οποιαδήποτε άλλο στοιχείο σε μία επιτυχημένη marketing στρατηγική».
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Τοποθέτηση Στην Αγορά (USP)
Το πώς τοποθετείς τον εαυτό σου, την επιχείρηση ή το προϊόν σου στην αγορά παίζει
τεράστιο ρόλο στην επιτυχία. Η τοποθέτηση σε μία αγορά, στην γλώσσα του marketing
ονομάζεται Unique Selling Proposition.
Ο ταχύτερος τρόπος για να σμιλεύσει κάποιος μία USP είναι με την μέθοδο του
ανελκυστήρα. Ας την δούμε.
Ας υποθέσουμε πως βρίσκεστε σε έναν ανελκυστήρα με έναν υποψήφιο πελάτη και σας
ρωτάει: «Με τι ασχολείσαι;»
Ώσπου ο ανελκυστήρας να φτάσει στον επιλεγμένο όροφο, θα πρέπει έχει μια
ξεκάθαρη εικόνα για το αντικείμενο που ασχολείσαι και να έχει δείξει ενδιαφέρον για
τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που πουλάς.
Με λίγα λόγια έχετε κάποια δευτερόλεπτα για να τον μετατρέψετε από υποψήφιο
πελάτη σε πελάτη.
Σε μία τέτοια περίπτωση, ο περισσότερος κόσμος θα πει: «Είμαι διαιτολόγος ή είμαι
οικονομικός σύμβουλος ή φοροτεχνικός.
Μία τέτοια απάντηση, επικεντρώνεται 100% σε μένα. ΕΙΜΑΙ διαιτολόγος. Αυτό που
θέλουμε να κάνουμε είναι να στρέψουμε την απάντηση προς τον πελάτη.
Δείτε την διαφορά:
«Βοηθώ υπέρβαρες γυναίκες, που θέλουν να χάσουν περισσότερα από 20 κιλά, να το
πετύχουν μόνο σε 90 ημέρες, χωρίς να πεινάσουν ή να βασανίσουν τον εαυτό τους με
ασκήσεις πειθαρχίας.
Ξέρεις κάποια που να θέλει να χάσει 20 κιλά άμεσα;»
Ας δούμε ένα δεύτερο παράδειγμα:
«Βοηθώ ανθρώπους που έχουν χρέη μεγαλύτερα από 10000 ευρώ, να μειώσουν τις
μηνιαίες δόσεις τους στο μισό και να ξεχρεώσουν εντελώς μέσα σε 3 χρόνια.
Ξέρεις κάποιον που να έχει χρέη, να θέλει να μειώσει τις μηνιαίες δόσεις του στο μισό
και να ξεχρεώσει μέσα σε 3 χρόνια;»
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Τεράστια διαφορά έτσι δεν είναι;
Αυτή η τεχνική θα σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε τα οφέλη του προϊόντος ή της
υπηρεσίας σας πολύ αποτελεσματικά.
Θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τίτλους για τα τις ιστοσελίδες σας και εισαγωγές
για τα video σας.
Το σημαντικότερο είναι πως θα στρέψει στην προσοχή σας στον πελάτη. Στις ανάγκες
του, τα προβλήματά του και θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ποιοτικά προϊόντα και
υπηρεσίες.
Ώρα για άσκηση!
Χρησιμοποιήστε το μοντέλο που ακολουθεί για να δημιουργήσετε την δική σας USP.
1) Βοηθώ.. (ποιον;)
2) Ο οποίος/οποία… (περιγράψτε το πρόβλημα)
3) Να πετύχουν/κερδίσουν/αποφύγουν (τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα
βοηθήσετε να πετύχουν)
4) Πόσο εύκολα ή γρήγορα ή αποτελεσματικά θα πετύχουν το αποτέλεσμα
5) Ξέρεις κάποιον που…
Καταλαβαίνω πως διαβάζουν πολλοί αυτό τον οδηγό που δεν έχουν κάποια
εξειδικευμένη γνώση. Κανένα πρόβλημα!
Βρείτε κόσμο που έχει την εξειδικευμένη γνώση, πάρτε συνεντεύξεις και δημιουργήστε
από τις συνεντεύξεις αυτές ένα προϊόν.
Έχουν δημιουργηθεί πολλά επιτυχημένα info products με αυτή την λογική. Ένα από τα
πιο επιτυχημένα internet marketing προϊόντα όλων των εποχών, έχει δημιουργηθεί από
κάποιον που δεν είναι internet marketer.
Δεν χρειάζεται να είστε εσείς αυτοί που διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση.
Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζετε είναι το πώς θα δημιουργήσετε το
προϊόν και το πώς να το προωθήσετε.
Οι «ειδικοί» θα δεχτούν, αφού με την συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο προϊόν κερδίζουν
την εικόνα της αυθεντίας την οποία τόσο έχουν ανάγκη.
Επιστρέφω στην άσκηση.
Από την unique selling proposition που έχετε δημιουργήσει, μπορείτε εύκολα να
αποσπάσετε ένα πολύ ελκυστικό τίτλο.
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Παραδείγματα:
«Πώς να χάσεις 20 κιλά σε 90 ημέρες»
«Απαλλάξου από 10,000 ευρώ σε χρέη και μείωσε τις μηνιαίες δόσεις στο μισό»
Όπως βλέπετε, πρόκειται για πολύ ελκυστικούς τίτλους που επικοινωνούν πλήρως τα
οφέλη του προϊόντος και κατ’ επέκταση αιχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη.

Χτίζοντας τον μηχανισμό
Ας δούμε τώρα την δομή μίας
ηλεκτρονικής επιχείρησης και τον
τρόπο με τον οποίο μπορείτε να
χτίσετε έναν μηχανισμό, ο οποίος
να υποστηρίζει τον τρόπο ζωής που
όλοι θέλουμε να δημιουργήσουμε.
Όταν χτίζεις μία επιχείρηση, είναι
απαραίτητο να την σχεδιάσεις έτσι
ώστε
να
μπορεί
να
αυτοματοποιηθεί και να μπορεί να
λειτουργήσει και χωρίς εσένα. Αν
έχεις μία επιχείρηση που απαιτεί
την παρουσία σου για να λειτουργήσει, τότε δεν έχεις επιχείρηση έχεις μία δουλειά.
Μπορεί να είναι η δική σου δουλειά, δεν παύει όμως να είναι δουλειά. Όπως όλες οι
πτυχές μίας επιτυχημένης επιχείρησης, το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να σχεδιαστεί
από την αρχή. Θυμηθείτε όσα έχουμε ήδη πει για τον τρόπο που παίρνουμε αποφάσεις.
Ο περισσότερος κόσμος έχει στο μυαλό του την ηλεκτρονική επιχείρηση σαν μία
αυτοματοποιημένη διαδικασία από την φύση της. Αυτή η άποψη δεν έχει καμία μα
καμία σχέση με την πραγματικότητα και τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους.
Έχει γεμίσει το διαδίκτυο από αποτυχημένα websites. Γιατί;
Οι λόγοι είναι αρκετοί και σε μερικούς έχω ήδη αναφερθεί, όμως ο κυριότερος ίσως
είναι η έλλειψη ενός αυτοματοποιημένου μηχανισμού. Ενός μηχανισμού που να
απλοποιεί τις λειτουργίες μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης. Ας δούμε τις λειτουργίες
αυτές λίγο αναλυτικά.
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Η αρχή του Χάους
Όσοι από εσάς έχετε προσπαθήσει να χτίσετε μία ηλεκτρονική επιχείρηση, είτε
ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε blog είτε οτιδήποτε, υποψιάζομαι πως θα ταυτιστείτε
απόλυτα με όσα ακολουθούν.
Όσοι δεν έχετε προσπαθήσει ποτέ και δεν έχετε ιδιαίτερες γνώσεις για το αντικείμενο,
προσπαθήστε να εστιάσετε στις λειτουργίες και όχι στους όρους, οι οποίοι πιθανόν να
σας μπερδέψουν.
Ας δούμε λοιπόν τις ανάγκες μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης, για να φανεί ξεκάθαρα,
γιατί η γενική άποψη πως μία ηλεκτρονική επιχείρηση είναι μία αυτοματοποιημένη
διαδικασία είναι τόσο λανθασμένη.
Πρώτα από όλα μία ηλεκτρονική επιχείρηση έχει ανάγκη από περιεχόμενα. Πρέπει να
ανέβουν προϊόντα, φωτογραφίες, να γραφούν blog posts, να δημιουργηθούν γραφικά
κλπ κλπ.
Στην συνέχεια θα πρέπει να χτίζεται
συστηματικά μία λίστα από emails, η
οποία απαιτεί τακτικές, διαχείριση και
δημιουργία περιεχομένου για την λίστα,
όπως emails προσφορές κλπ.
Μετά έχουμε σελίδες παραγγελιών, split
testing, όρους χρήσης, φορολογικά,
ανανέωση
προϊόντων,
εξυπηρέτηση
πελατών κλπ.
Στην
συνέχεια
έχουμε
τακτικές
επισκεψιμότητας, όπως search engine
optimization και pay per click advertising.
Μόνο το SEO απαιτεί την δημιουργία link
bait, article marketing, guest blogging κλπ.
Έχουμε επίσης το social media marketing, social bookmarking, παρουσία στο
Facebook, δημιουργία σχέσεων στο Facebook, δημιουργία επιχειρηματικών σελίδων
στο Facebook κλπ.
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Έχω αφήσει έξω από όλα αυτά το affiliate marketing και τον χρόνο που απαιτείται για
μόρφωση πάνω σε όλες αυτές τις ανάγκες μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης.
Αυτές λοιπόν είναι οι ανάγκες μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης τις οποίες οι περισσότεροι
προσπαθούν να ικανοποιήσουν μόνοι τους.
Για πείτε μου τώρα…
Πως είναι δυνατόν να κερδίσεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι; Είναι παρανοϊκό!
Οι λύσεις είναι δύο. Η πρώτη είναι να μπει το χέρι γερά στην τσέπη και να πληρώσεις ή
να προσλάβεις κόσμο να κάνει όλα αυτά για σένα. Η δεύτερη λύση είναι δημιουργηθεί
ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός, που να ικανοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό τις
περισσότερες από αυτές τις ανάγκες.

Front end Vs Back end
Κατά αρχήν, να σας πω πως καλώς ή κακώς, έμαθα το marketing από Αμερικάνους,
οπότε την ορολογία του marketing την γνωρίζω στα Αγγλικά. Εξ ου και ο περίεργος της
τίτλος. Πιθανότατα υπάρχει Ελληνική ορολογία που να περιγράφει τα front και back
end προϊόντα, όμως προτιμώ απλά να εξηγήσω τι σημαίνουν.
Front end, ονομάζεται το προϊόν που εισάγει τον πελάτη στην επιχείρησή και σε όλα τα
υπόλοιπα προϊόντα και υπηρεσίες που πιθανόν να πουλάει. Είναι το προϊόν γνωριμίας,
το σημείο εισόδου στην επιχείρησή σας.
Back end ονομάζεται το προϊόν που συμπληρώνει το front end και είναι συνήθως
πληρέστερο και ακριβότερο. Δείτε το σαν το επόμενο λογικό βήμα. Σαν το βήμα που θα
πρέπει να κάνει ο πελάτης, αν επιθυμεί να μάθει περισσότερα ή ψάχνει μια πληρέστερη
λύση από το front end.
Εξηγώ με παράδειγμα:
Το eBook που διαβάζεται αυτή την στιγμή είναι ένα front end product, το οποίο
συμπληρώνεται από ένα membership website και την internet wizards, την εταιρία
που προσφέρει internet marketing υπηρεσίες.
Το membership website και οι υπηρεσίες που προσφέρει η internet wizards είναι τα
back end products. Οι περισσότερες εταιρίες που προσφέρουν internet marketing
υπηρεσίες, σηκώνουν ένα website και προσπαθούν να το προωθήσουν μέχρι θανάτου.
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Εμείς το κάνουμε διαφορετικά. Διαχωρίζουμε τα front end από τα back end products
και δίνουμε βάση στην προώθηση των front end για κάποιους πολύ συγκεκριμένους
λόγους.

Τα χαρακτηριστικά των front end
Το κύριο χαρακτηριστικό ενός front
end product είναι πως εισάγει τον
πελάτη στην επιχείρηση και στα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Στην
συνέχεια είναι υποχρέωσή σας να
χαράξετε ξεκάθαρα μονοπάτια που
να οδηγούν στα back end.
Η πώληση των front end είναι σε
γενικές γραμμές δύσκολη υπόθεση
και για αυτό τον λόγο παρουσιάζουν
χαμηλό
conversion
rate.
Το
conversion rate είναι το ποσοστό
των επισκεπτών που μετατράπηκαν
σε πελάτες. Αν σε 1,000 επισκέπτες
έχετε 10 πωλήσεις, το conversion
rate είναι 1%.
Τέλος τα front end προϊόντα παρουσιάζουν χαμηλά έως μηδενικά κέρδη. Πολύ
ελκυστικά δεν ακούγονται; Και όμως το 80% της προσοχής σας θα πρέπει να στραφεί
στα front end. Περισσότερα σε λίγο…
Πολλές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα blogs σαν front end. Κολλάνε ένα
blog στο κύριο website και μέσα από άρθρα, προσπαθούν να προσελκύσουν
επισκέψεις μέσα από τις μηχανές αναζήτησης. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να
κεντρίσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη, οδηγώντας τον στα bank end που είναι το
κύριο website.
Πρόκειται για μία τακτική που αποδίδει όμως όχι όσο αποτελεσματικά όσο άλλες. Αν
έχετε μία ηλεκτρονική επιχείρηση που πουλάει προϊόντα ή υπηρεσίες, η προσθήκη ενός
blog στα πολεμοφόδιά σας είναι απαραίτητη. Απλά αν δεν εφαρμόσετε και άλλες
στρατηγικές, ένα blog δεν θα σας πάει και πολύ μακριά.
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Για να κλείσω αυτό το κομμάτι, μπορούμε να πούμε πως το front end αποτελείται από
όλες τις προσπάθειες για την απόκτηση ενός πελάτη.

Τα χαρακτηριστικά των back end
Τα back end είναι μία τελείως διαφορετική ιστορία. Παρουσιάζουν πολύ υψηλό
conversion rate και πολύ
μεγάλα κέρδη.
Στην πραγματικότητα τα back
end
προσφέρουν
καθαρό
κέρδος
γιατί
το
κόστος
απόκτησης του πελάτη έχει ήδη
πληρωθεί στο front end.
Το υψηλό conversion rate
οφείλεται στο γεγονός πως είναι
πολύ ευκολότερο να πουλήσεις κάτι σε έναν υπάρχον πελάτη, από ότι σε έναν
υποψήφιο πελάτη. Παρόλα αυτά, στα back end θα πρέπει να αφιερώνετε μόνο το 20%
της προσοχή σας.
Αυτό είναι και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι. Ξελογιάζονται από τα
υψηλά κέρδη των back end και εκεί στρέφουν όλη την προσοχή τους. Μοιάζει λογικό
αν σκεφτεί κανείς τον κανόνα του 80/20 αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι.
Δεν έχουμε μιλήσει για τον κανόνα του 80/20 έτσι; Επιφυλάσσομαι… Ok καταλαβαίνω
πως έχω ήδη ανοίξει πολλά μέτωπα, όμως σας υπόσχομαι πως στο τέλος όλα τα
κομμάτια θα μπουν στην θέση τους.
Τα back end αποτελούν πληρέστερα και ακριβότερα προϊόντα ή υπηρεσίες από τα
front end. Επιγραμματικά, μπορούμε να πούμε πως τα back end αντιπροσωπεύουν τις
προσπάθειες για μεγιστοποίηση του κέρδους από τον κάθε πελάτη.
Ας δούμε τώρα λίγο αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους επιμένω πως το 80% των
προσπαθειών σας θα πρέπει να επικεντρώνεται στα front end και μόνο 20% στα back
end, παρόλο που τα back end προσφέρουν πολύ μεγαλύτερα κέρδη.
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Η εποχή της πληροφορίας έχει περάσει
Ο περισσότερος κόσμος νομίζει πως βρισκόμαστε στην εποχή της πληροφορίας μόνο
που αυτή έχει περάσει προ πολλού. Η λεγόμενη information age έχει δώσει την θέση
της στην εποχή της προσοχής.
Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα που
απαιτούν
την
προσοχή
μας
καθημερινά. Δουλειές, υποχρεώσεις,
σύζυγος, παιδιά, όλοι απαιτούν ένα
κομμάτι
της
προσοχής
μας.
Παράλληλα δεχόμαστε εκατοντάδες
διαφημιστικά μηνύματα που απαιτούν
με την σειρά τους την προσοχή μας.
Δεν υπάρχει πλέον κενό σημείο που
να μην έχει γεμίσει από μία
διαφήμιση. Όλα αυτά τα διαφημιστικά
μηνύματα,
μας
έχουν
κάνει
απίστευτα
ανθεκτικούς
σε
οποιαδήποτε προσπάθεια πώλησης.
Έχουμε
όλοι
μας
αναπτύξει
αντιστάσεις και απάθεια.
Το internet επιδείνωσε την κατάσταση και μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η προσοχή
μας έχει μετατραπεί στον πιο περιορισμένο μας πόρο. Πρόκειται για ένα γεγονός που
οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε.
Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι δυσκολεύονται online. Ακόμα και αν
καταφέρεις να τραβήξεις την προσοχή κάποιου, έχει αναπτύξει τέτοιες αντιστάσεις σε
τεχνικές πώλησης που είναι πολύ δύσκολο να του πουλήσεις οτιδήποτε.
Αν θέλεις να πετύχεις σε μια τέτοια εποχή, το πρώτο που θα πρέπει να κάνεις είναι να
αναγνωρίσεις το πρόβλημα και στην συνέχεια να βρεις τις λύσεις, τις οποίες δίνει το
αποτελεσματικό marketing.
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Ερώτηση:
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του marketing και της προσπάθειας πώλησης;

Σε ελεύθερη δική μου ελεύθερη μετάφραση: «Ο σκοπός του marketing είναι να κάνει
την προσπάθεια πώλησης περιττή».
Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος του front end. Πείτε μου αν υπάρχει καλύτερος
τρόπος να αποδείξω πως γνωρίζω το αντικείμενο, από το βιβλίο που διαβάζετε αυτή τη
στιγμή.
Αν υπάρχει καλύτερος τρόπος να συνδεθώ σε ένα βαθύτερο επίπεδο με εσάς, από το
βιβλίο που διαβάζετε αυτή τη στιγμή.
Αν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσω ενδιαφέρον για τα back end
προϊόντα, που είναι το membership website και η internet wizards, από το eBook που
διαβάζετε αυτή την στιγμή.
Κατά την γνώμη μου όχι και αυτό προτείνω να κάνετε και εσείς. Αυτός είναι και ο λόγος
που επιμένω τόσο στα front end. Εισαγωγή του πελάτη στην επιχείρηση, με πολύ
χαμηλό κόστος ή δωρεάν, βάζοντας τα back end σε αυτόματο πιλότο, με σκοπό την
μεγιστοποίηση των κερδών.
Το front end είναι κομμάτι του marketing. Σκοπός του δεν είναι το κέρδος αλλά η
προετοιμασία όσων ενδιαφέρονται για μία πληρέστερη και ακριβότερη λύση. Τα κέρδη
κρύβονται στα back end.
Σας το έχω υποσχεθεί από την αρχή. Θα σας δείξω όλα όσα κάνω με πλήρη διαφάνεια
και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να το κάνω αυτό, παρά τραβώντας την
κουρτίνα πίσω από το μοντέλο που ακολουθεί η Internet Wizards.
Για να γίνουν τα πράγματα πιο κατανοητά, ας δούμε τα δύο πιο σημαντικά στατιστικά
στοιχεία για μία ηλεκτρονική επιχείρηση.
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Κόστος απόκτησης και συνολική αξία
Πρόκειται για τα δύο σημαντικότερα στατιστικά μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης. Το
κόστος απόκτησης του πελάτη και η συνολική του αξία για την ηλεκτρονική επιχείρηση.


Κόστος απόκτησης

Πόσο κοστίζει για την επιχείρηση η απόκτηση ενός πελάτη;


Συνολική χρηματική αξία

Ποια είναι η συνολική χρηματική αξία που αντιπροσωπεύει κάθε νέος πελάτης;
Ας δούμε ένα παράδειγμα.
Ας υποθέσουμε πως έχουμε ένα eBook για front end που πουλάμε για 50 ευρώ και για
back end μία εταιρία παροχής υπηρεσιών ή ένα membership website, που μας δίνει
κέρδος 500 ευρώ για κάθε πελάτη.
Στο παράδειγμά μας, 1 στους 4 από αυτούς που αγοράζουν το eBook, γίνονται μέλη
στο membership ή μας προσλαμβάνουν για τις υπηρεσίες μας. Προχωρούν δηλαδή στα
back end products.
Αυτό σημαίνει η συνολική αξία του κάθε πελάτη είναι 175 ευρώ. Πως προκύπτει αυτό;
Αφού 1 στους 4 προχωράει στο back end σημαίνει πως 1 στους 4 φέρνει έσοδα 550
ευρώ. 50 ευρώ το front end + 500 ευρώ το back end.
Αν σε αυτό το ποσό προσθέσουμε το ποσό για το eBook των υπολοίπων που δεν
προχώρησαν στο back end έχουμε: 150 (3*50) + 550 = 700 / 4 πελάτες = 175 ευρώ
ανά πελάτη μέσο όρο.
Αφαιρώντας το κόστος απόκτησης του πελάτη μας δίνει το κέρδος. Από την στιγμή που
στην πραγματικότητα κάθε νέος πελάτης αντιπροσωπεύει 175 ευρώ σε έσοδα, πόσο
θα πληρώνατε για να τον αποκτήσετε;
Αν δείτε λοιπόν στο μέλλον κάποιον να πουλάει κάτι για 50 ευρώ και να προσφέρει
προμήθεια για την πώληση 100 ευρώ, τότε ξέρετε γιατί. Προσφέρει back end products
και γνωρίζει ακριβώς τι αντιπροσωπεύει για αυτόν κάθε νέος πελάτης.
Ειδικά στα info products, η σημασία του διαχωρισμού μεταξύ front και back end είναι
τεράστια. Όταν εξηγώ σε κάποιον τι είναι info product ενθουσιάζεται. Σκέφτεται πως με
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ένα eBook που κοστίζει 50 ευρώ, μόνο 2 να πουλάει την ημέρα, θα κερδίζει 3,000
ευρώ το μήνα.
Αντίστοιχα ένα membership website με κόστος τα 50 ευρώ το μήνα και 100
εγγεγραμμένους συνδρομητές θα κερδίζει 5,000 ευρώ το μήνα. Όταν του λέω πως το
σκέφτεται λάθος και του εξηγώ το σκεπτικό των front end και back end, γουρλώνει τα
μάτια.
Κάποιοι από εσάς τα γνωρίζουν ήδη όλα αυτά και κάποιοι άλλοι τους έχει πιάσει
πονοκέφαλος. Αν ανήκετε στην δεύτερη κατηγορία, κάντε ένα διάλειμμα, πιείτε ένα
καφέ γιατί στην συνέχεια τα πράγματα θα αγριέψουν ακόμα περισσότερο.
Προβληματίστηκα αρκετά για το αν θα έπρεπε να εμβαθύνω στο συγκεκριμένο θέμα
και τελικά αποφάσισα να το κάνω, από την στιγμή που θεωρώ πιθανότερο κάτι τέτοιο
να ξεκαθαρίσει περισσότερο το τοπίο, από ότι να το μπλέξει.

Τα 3 ήδη πελατών
Σε γενικές γραμμές,
μπορούμε να πούμε
πως υπάρχουν 3 ήδη
Στην
πελατών.
πρώτη
κατηγορία
ανήκουν αυτοί που
θα αγοράσουν μία φορά και δεν θα ξαναδείτε ποτέ. Αυτό συμβαίνει για διάφορους
λόγους και μάλιστα για λόγους που μπορεί να μην ευθύνεστε εσείς, οπότε δεν θα μπω
στον κόπο να τους αναλύσω.
Όλη η κουβέντα γίνεται με βάση την ποιότητα. Το ότι προωθείτε προϊόντα ή υπηρεσίες
που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών είναι κάτι που θεωρώ δεδομένο.
Αλλιώς τίποτα από όσα διαβάζετε δεν έχει νόημα.
Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι πιστοί οπαδοί σας. Το γκρουπ των ανθρώπων που
σας ακολουθεί πιστά και είναι διατεθειμένο να ξοδέψει περισσότερα χρήματα,
περισσότερα μάλιστα από όσα φαντάζεστε. Αν δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε τις
ανάγκες τους θα τους χάσετε. Θα πάνε αλλού.
Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι πελάτες που όταν είναι ζεστοί, είναι ικανοί να
αγοράσουν ότι βρεθεί μπροστά τους. Γρήγορα όμως το ενδιαφέρον τους μειώνεται και
η πιθανότητα να τους έχετε ξανά πελάτες είναι πολύ μικρή.
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Όλοι μας κατά διαστήματα ανήκουμε και στις τρεις αυτές κατηγορίες πελατών.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν μάθαινα κιθάρα είχα αγοράσει ήδη 2 χωρίς καλά καλά
να ξέρω να παίζω ένα τραγούδι. Γρήγορα το ενδιαφέρον μου για την κιθάρα
εξασθένησε, παράτησα το άθλημα και μου έμειναν οι κιθάρες να θυμάμαι.
Είναι πολύ σημαντικό, να μπορείτε να αναγνωρίσετε τις τρεις αυτές κατηγορίες
πελατών, γιατί η κάθε κατηγορία απαιτεί τελείως διαφορετική αντιμετώπιση.
Γνωρίζοντας τις τρεις αυτές κατηγορίες θα μπορέσετε να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη
σας.

Αναγνωρίζοντας τον τύπο του πελάτη
Για την πρώτη κατηγορία πελατών δεν μπορείτε να κάνετε και πολλά. Αφήστε τους να
φύγουν, μην πιέζετε καταστάσεις. Πρόκειται για ανθρώπους που περισσότερο θα
εκνευρίσετε αν επιμείνετε, παρά θα κερδίσετε, οπότε μην το κάνετε.
Στην εποχή του web 2.0 δεν θέλετε αρνητικά σχόλια για εσάς και για την επιχείρησή
σας. Στις μέρες μας οι περισσότεροι δημοσιεύουν περιεχόμενα είτε σε blogs, είτε στο
Facebook και στο Twitter. Τον χαρακτήρα του web 2.0 θέλετε να τον εκμεταλλευτείτε
προς όφελός σας και όχι να τον στρέψετε εναντίον σας.
Για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τα άλλα 2 είδη πελατών, θα πρέπει να
εντοπίσουμε την περίοδο μεταξύ των 2 αγορών, την λεγόμενη latency period. Η latency
period αντιπροσωπεύει την μέση περίοδο που μεσολαβεί μεταξύ της αγοράς του front
end product και της αγοράς του back end.
Θα επανέλθω στο παράδειγμα με το eBook και το membership website για να γίνω πιο
κατανοητός.
Ας υποθέσουμε πως ο μέσος χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της αγοράς του eBook και
της εγγραφής στο membership, website είναι 10 ημέρες. Δηλαδή κατά μέσο όρο,
αυτός που αγοράζει το eBook μετά από 10 ημέρες γράφεται στο membership
website. Σε αυτή την περίπτωση η latency period είναι 10 ημέρες.
Κάθε μέρα που περνάει μετά την 10η και ο πελάτης του front end δεν έχει εγγραφεί
στο membership, οι πιθανότητες να το κάνει μειώνονται. Οπότε κάπου στην 12η με
13η ημέρα του στέλνεις ένα email υπενθύμισης για το membership website ή του
δίνεις κάποιο κίνητρο για να εγγραφεί, όπως κάποιο bonus ή κάποια έκπτωση.
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Από την άλλη αν παρατηρήσετε πως ο πελάτης κινείται στο marketing funnel με
ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, θα πρέπει να ικανοποιήσετε την όρεξή του σχεδιάζοντας
την επιχείρησή σας έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του.
Αν δεν μπορέσετε να του δώσετε
με ταχύτητα αυτό που θέλει, τότε
κινδυνεύετε να χάσετε έναν από
τους καλύτερους πελάτες σας,
αφού θα ψάξει να το βρει στον
ανταγωνισμό.
Με αυτό τον τρόπο συμπεριφέρονται η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία πελατών. Τέλος,
είναι πολύ σημαντικό να μην ενοχλήσετε αυτόν που κινείται με τον προβλεπόμενο
ρυθμό μέσα από το funnel.
Ο μόνος τρόπος για να μπορέσετε να διαπιστώσετε και να κατανοήσετε την
συμπεριφορά του πελάτη και την αντίδρασή σας σε αυτή την συμπεριφορά, είναι με
την δοκιμή. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική και δεν υπάρχουν συγκεκριμένα
νούμερα.
Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι πως πρέπει να αποτρέψετε τον πελάτη
από το να γίνει ανενεργός. Αν γίνει ανενεργός μετά τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι
πολύ πιο δύσκολο το να κερδίσεις πάλι έναν πρώην πελάτη, από το να αποτρέψεις έναν
υπάρχον από το να φύγει.
Ελπίζω να μπορείτε σε αυτό το σημείο να καταλάβετε την σημασία του να γνωρίζεις την
συμπεριφορά του πελάτη και την σημασία των back end products σε αυτή την
συμπεριφορά. Ειδικά στους δύσκολους οικονομικούς καιρούς που ζούμε, είναι πολύ
σημαντικό να μπορείς να πάρεις το μέγιστο από τον κάθε πελάτη.
Μην ξεχνάτε επίσης πως τα back end αντιπροσωπεύουν καθαρό κέρδος, από την
στιγμή που το κόστος απόκτησης του πελάτη έχει ήδη πληρωθεί. Μην ξεχνάτε επίσης
πως η δουλειά σας είναι να προσφέρετε την απαιτούμενη ποιότητα και υπηρεσία στον
πελάτη, ώστε να μην τον χάσετε. Στον βαθμό που θα το πετύχετε αυτό θα είστε
επιτυχημένοι, σε κάθε άλλη περίπτωση θα δυσκολευτείτε.

39

© Copyright @ www.internetwizards.gr

Στο Δια Ταύτα
Ας έρθουμε τώρα στο δια ταύτα. Γνωρίζω πολύ καλά πως οι περισσότεροι από εσάς όχι
μόνο δεν έχουν back end προϊόντα, αλλά ούτε front end.
Όσοι λοιπόν μελαγχόλησαν διαβάζοντας όλα όσα έχουν προηγηθεί, θυμηθείτε όλα όσα
έχω πει για το όραμα και για την σημασία του να έχεις μία πολύ καλή εικόνα του τι πας
να κάνεις.
Στην ουσία υπάρχουν μόνο 3 τρόποι για να
αναπτύξεις και να εξελίξεις μία επιχείρηση.
Όσα έχω αναφέρει ήδη και όσα επίσης
ακολουθούν, στοχεύουν τους 3 αυτούς
τρόπους.
1. Αύξηση των πελατών
Ο πιο προφανής τρόπος για να αυξήσεις τα
κέρδη μίας επιχείρησης. Εκεί στρέφει και
την προσοχή του το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων. Μόνο που πρόκειται για
αρκετά χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος διαδικασία.
2. Αύξηση του όγκου της συναλλαγής
Πιο απλά, αύξηση του ποσού που κερδίζεται από κάθε πώληση. Ο διαχωρισμός των
front και back end προϊόντων έχει αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Όταν κάποιος αγοράζει
εκτός από ένα front end προϊόν και ένα back end, το ποσό της συναλλαγής
εκτοξεύεται.
3. Αύξηση της συχνότητας αγοράς των επαναλαμβανόμενων πελατών
Αν κάποιος αγοράζει κάτι από εσάς κάθε 6 μήνες και ελαττώσετε το χρονικό διάστημα
στους 4 μήνες, θα έχετε πετύχει μία τεράστια αύξηση στις πωλήσεις.
Ήμουν υποχρεωμένος να σας δώσω την γενική εικόνα και να μείνω πιστός σε αυτά που
πρεσβεύω, γνωρίζοντας πως υπάρχει το ρίσκο πολλοί από εσάς να εγκαταλείψουν στην
μέση του βιβλίου την ανάγνωση, νομίζοντας πως όλα αυτά δεν τους αφορούν.
Για τους υπόλοιπους λοιπόν που έχουν μείνει μαζί μου, να σας πω πως προχωράμε στο
δεύτερο κομμάτι, που περιλαμβάνει τις τεχνικές που θα σας επιτρέψουν να
δημιουργήσετε και να πουλήσετε το πρώτο σας front end.
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Καταλαβαίνω επίσης, πως υπάρχουν πολλά είδη ηλεκτρονικής επιχείρησης. Υπάρχουν
αυτοί που θέλουν να ξεκινήσουν με info products, υπάρχουν αυτοί που θέλουν να
ασχοληθούν με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τέλος υπάρχουν αυτοί που έχουν ήδη
κάποιας μορφής ηλεκτρονική επιχείρηση και θέλουν να της δώσουν νέα πνοή.
Θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω στο μέγιστο όλους σας. Απλά να σας υπενθυμίσω πως
αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες μου δεν θα έχετε και αποτελέσματα. Αν δεν κάνετε το
δικό σας κομμάτι της δουλειάς, όσο καλές πληροφορίες και να μάθετε, το αποτέλεσμα
θα είναι το ίδιο.

Ούτως ή άλλως είμαι της άποψης πως η γνώση που δεν χρησιμοποιείται για να κάνει
την ζωή μας καλύτερη είναι λίγο πολύ άχρηστη. Η δύναμη της γνώσης βρίσκεται στην
εφαρμογή και όχι στην κατοχή. Λέγοντας λοιπόν αυτά ξεκινάμε το δεύτερο μεγάλο
κομμάτι. Την δημιουργία και πώληση του front end.

Η Δύναμη Βρίσκεται Στην Λίστα
Αν έχετε κάποιας μορφής ηλεκτρονική
επιχείρηση και παράλληλα δεν χτίζετε
μία λίστα από emails, απορρίπτετε το
μεγαλύτερο κεφάλαιο που μπορείτε να
έχετε. Το γνωρίζω πως ακούγεται πολύ
υπερβολικό, όμως πραγματικά αυτή
είναι η αλήθεια.
Θα σας δείξω με λεπτομέρειες πως
χρησιμοποιείς μια λίστα για να φέρεις
πωλήσεις, αλλά για την ώρα θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Μπορεί το website σας να
χτυπηθεί από hackers, μπορεί ο server να ψηθεί και να χάσετε τα πάντα, μπορεί να
κάνετε κάτι που δεν αρέσει στην Google, να φάτε σφαλιάρα και να σας ρίξει στην 800η
σελίδα των αναζητήσεων.
Πολλά μπορεί να γίνουν, όμως κανείς δεν μπορεί να σας πάρει την λίστα. Είναι το
κεφάλαιό σας, είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής σας.
Μπορείτε να πατήσετε πάνω της και να δημιουργήσετε εισόδημα από αέρα κοπανιστό.
Η δύναμή της είναι τεράστια.
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Πουλάς Κάτι Που Ο Κόσμος Θέλει Να Αγοράσει
Προσωπικά ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο, μετά από επικοινωνία με τους
συνδρομητές στην λίστα μου. Κατά αρχήν τους έστειλα ένα email που στην ουσία
ανακοίνωνε πως ετοιμάζω κάτι σημαντικό.
Στην συνέχεια τους παρέπεμπε σε μία έρευνα. Στην έρευνα αυτή ρωτούσα κάποια πολύ
συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον τους ρωτούσα ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα
που αντιμετώπισαν όσοι αποφάσισαν να ασχοληθούν με το διαδικτυακό χρήμα και τις
online επιχειρήσεις.
Δεύτερον, τους ρώτησα τι θα ήθελαν το βιβλίο που διαβάζετε αυτή την στιγμή να
περιλαμβάνει. Η ανταπόκριση υπήρχε σημαντική και οι απαντήσεις τους μου έδωσαν
πολύτιμες πληροφορίες και ιδέες για το τι θα πρέπει να γράψω.
Τρίτον, τους ρώτησα πόσα χρήματα θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν για ένα
τέτοιο οδηγό. Η συγκεκριμένη ερώτηση δεν έχει και μεγάλη σημασία αφού ούτως ή
άλλως θα το δημοσίευα στην τιμή που εγώ νομίζω πως θα πρέπει να διατεθεί, όμως
ήθελα να έχω μία ιδέα του τι σκέπτονται.
Ο πρώτος κανόνας του εμπορίου, είναι πως δημιουργείς προϊόντα που ο κόσμος θέλει
να αγοράσει. Η συγκεκριμένη έρευνα μου έδειξε την κατεύθυνση που πρέπει να
ακολουθήσω. Η κίνηση αυτή μου επέτρεψε επίσης να δημιουργήσω έναν μικρό
θόρυβο, καθώς και μία ατμόσφαιρα προσμονής. Όλα αυτά συνέβησαν πριν ακόμα
αρχίσω να γράφω.
Για την δημιουργία της έρευνας χρησιμοποίησα ένα δωρεάν εργαλείο, το survey
monkey. Το website είναι στα Αγγλικά, οπότε αν θελήσετε να το χρησιμοποιήσετε και
δεν είναι η Αγγλική γλώσσα το δυνατό σας σημείο, βρείτε κάποιον να σας βοηθήσει.
Εννοείται πως μπορείτε
να
διατυπώσετε
τις
ερωτήσεις
σας
στα
Ελληνικά.
Μπορείτε να ρωτήσετε
ότι θέλετε. Πόσα χρήματα θα πληρώνατε για ένα τέτοιο προϊόν, τι χαρακτηριστικά θα
θέλατε να έχει, τι θα θέλατε να σας προσφέρει, πραγματικά οτιδήποτε. Απλά φροντίστε
η έρευνα να μην περιλαμβάνει περισσότερες από 2 – 3 ερωτήσεις γιατί αν είναι
περισσότερες, δεν θα μπουν στον κόπο να σας απαντήσουν.
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Προώθηση Στην Λίστα
Όταν το eBook ολοκληρώθηκε άνοιξα τις πόρτες μόνο για τους συνδρομητές της λίστας
μου για τρείς πολύ σημαντικούς λόγους. Κατά αρχήν ήθελα να τους δώσω την
δυνατότητα να το αγοράσουν σε μία προνομιακή τιμή.
Πολλοί από αυτούς με ακολουθούν για καιρό, με διαβάζουν, με εμπιστεύονται και το
λιγότερο που μπορούσα να κάνω για αυτούς ήταν να τους το προσφέρω σε μία
προνομιακή τιμή, ως ευχαριστώ που είναι συνδρομητές μου.
Κατά δεύτερον ήθελα να ξέρω τι γνώμη τους. Όταν γράφεις, μπορεί εσύ να νομίζεις
πως είσαι κατανοητός, όμως στην πραγματικότητα να μην είσαι, γιατί εσύ ξέρεις τι
ήθελες να γράψεις. Δεν μπορείς να είσαι αντικειμενικός.
Τρίτον, πριν ανοίξω τις πόρτες για μαζική προώθηση και για συνεργάτες, ήθελα κάτι
πολύ σημαντικό για το κομμάτι του marketing. Κάτι σαν μαρτυρίες ή συστάσεις. Δεν
γνωρίζω πως ακριβώς λέγεται στα Ελληνικά, όμως ήθελα testimonials.
Αληθινούς ανθρώπους που να μπορούν επώνυμα να καταθέσουν την άποψή τους στην
σελίδα πώλησης του website. Στην γλώσσα του marketing κάτι τέτοιο ονομάζεται social
proof και είναι πανίσχυρο κίνητρο για τις πωλήσεις. Στα Ελληνικά μπορούμε να το
πούμε σαν κοινωνικές αποδείξεις, όμως δεν νομίζω πως είναι ο σωστός όρος.
Υπάρχουν αρκετές τεχνικές πώλησης σε μία λίστα, που διαφοροποιούνται αρκετά,
ανάλογα με το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που είναι προς πώληση. Πριν
αναλύσουμε όμως τις τεχνικές αυτές ας δούμε πως χτίζεις μία αρχική λίστα.

Χτίζοντας Την Αρχική Λίστα
Κατά αρχήν, να σας πω πως χρειάζεστε μία λίστα με μίνιμουμ 1,000 συνδρομητές. Όσο
περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Αν το νούμερο σας φαίνεται μεγάλο και δύσκολο να
το πετύχετε, επιτρέψτε μου να σας πω πως δεν είναι.
Ούτως ή άλλως, το νούμερο έχει πολύ να κάνει με την σχέση που έχετε με την λίστα.
Μπορεί και μία λίστα των 300 ατόμων να είναι αρκετή, έχω όμως την αίσθηση πως για
τις περισσότερες των περιπτώσεων, τα 1,000 άτομα είναι μία πιο λογική προσέγγιση.
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Να χτίσεις μια λίστα από 1,000
άτομα δεν είναι και τόσο δύσκολο
να
επιτευχθεί.
Στην
ουσία
υπάρχουν 2 τρόποι για το
πετύχετε. Ο πρώτος είναι με μία
squeeze page και ο δεύτερος με
μία φόρμα εγγραφής σε ένα
υπάρχον website ή blog.
Η squeeze page είναι ένα website μίας μόνο σελίδας, που ο αποκλειστικός του σκοπός
είναι να συλλέξει το email του επισκέπτη. Αποτελείται από μία πολύ μεγάλη
επικεφαλίδα, μερικά bullet points και μερικά βέλη που κατευθύνουν στην φόρμα
εγγραφής.
Η εγγραφή ενός επισκέπτη σε μία λίστα ονομάζεται opt in. Την squeeze page πολλές
φορές θα την δείτε να αναφέρεται και ως opt in page.
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Αυτή είναι μία τυπική squeeze page. Οι περισσότερες πλέον είναι αυτής της μορφής.
Ένα μικρό video, γραπτό κείμενο και μία φόρμα εγγραφής.
Στην συνέχεια στέλνεις κόσμο στην σελίδα αυτή και ξεκινάς να χτίζεις την λίστα σου. Τα
πάντα πλέον περιστρέφονται γύρω από το conversion ή opt in rate. Το ποσοστό
δηλαδή των επισκεπτών που μετατράπηκαν σε συνδρομητές.
Αν για παράδειγμα μία squeeze page έχει conversion rate γύρω στο 40%, σημαίνει
πως κάθε 10 άτομα που επισκέπτονται την σελίδα, οι 4 θα κάνουν opt in. Για να λέμε
45

© Copyright @ www.internetwizards.gr

τα πράγματα με το όνομά τους, η πρώτη squeeze page που θα δημιουργήσετε,
πιθανότατα δεν θα είναι και τόσο αποδοτική.
Είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο. Σιγά σιγά όμως θα μπορείτε να την
βελτιώσετε και επιτύχετε ένα πολύ υψηλό opt in rate. Ο μόνος τρόπος για να βελτιωθεί
είναι με την δοκιμή.
Δημοσιεύεις την σελίδα, αρχίσεις να στέλνεις κόσμο και παρατηρείς το πώς αποδίδει.
Για να έχεις ένα αξιόπιστο ποσοστό θα πρέπει να έχουν γραφτεί τουλάχιστον 100
άτομα. Στην συνέχεια αλλάζεις κάποια στοιχεία της σελίδας και συνεχίζεις να
παρακολουθείς τα στατιστικά.
Γενικά το marketing απαιτεί πολύ δοκιμή. Είναι
στην φύση του αντικειμένου. Είναι ο μόνος
τρόπος για να καταλήξεις σε ασφαλή
συμπεράσματα. Δοκιμάζεις, βελτιώνεις και
ξαναδοκιμάσεις.
Το πιο ασφαλές test ονομάζεται split testing, με
το οποίο στέλνεις ταυτόχρονα επισκέπτες σε 2
διαφορετικές ιστοσελίδες. Ίσως να ακούγεται
κάπως αποτρεπτικό, όμως είναι πολύ εύκολο να
γίνει. Απλά πας στο website optimizer της
Google και ακολουθείς τις οδηγίες.
Με το split testing μοιράζεις τις επισκέψεις σε 2 διαφορετικές squeeze pages και
παρατηρείς ποια αποδίδει καλύτερα. Όταν θα έχεις ένα σεβαστό δείγμα που να σου
επιτρέπει να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα, κρατάς την σελίδα με το ανώτερο opt in
rate και την τεστάρεις με μία καινούργια.
Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να καταλήξεις με μία σελίδα που να αποδίδει πραγματικά
πολύ καλά. Ένα opt in rate 40% ή ακόμα και 50% δεν είναι καθόλου σπάνιο. Απαιτεί
όμως αρκετά tests για αν επιτευχθεί.
Το να τεστάρεις κάθε σελίδα ενός website είναι αρκετά δύσκολο. Το να τεστάρεις όμως
μία squeeze page είναι πολύ απλό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό. Απλά στέλνεις
κόσμο σε 2 διαφορετικές σελίδες και παρακολουθείς τι συμβαίνει.
Τα στοιχεία που έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο opt in rate είναι ο τίτλος και το
αντάλλαγμα. Μπορείς να τεστάρεις πάρα πολλά στοιχεία, αυτά όμως με το μεγαλύτερο
αντίκτυπο είναι αυτά τα δύο.
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Ο δεύτερος τρόπος για την δημιουργία μίας λίστας, είναι με την προσθήκη μίας φόρμας
εγγραφής σε ένα υπάρχον website ή blog που πιθανόν να έχετε. Το conversion rate
εδώ είναι σαφώς μικρότερο, αφού πρόκειται για παθητικό marketing.
Υπολογίστε conversion rate 1% με 10%, το οποίο εξαρτάται από το πόσο ελκυστική
είναι η φόρμα εγγραφής και φυσικά από το αντάλλαγμα που προσφέρετε για την
εγγραφή. Και σε αυτή την περίπτωση κάνεις spit testing και βελτιώνεις σταδιακά το opt
in rate.
Η προσθήκη μίας τέτοιας φόρμας σε ένα υπάρχον website ή blog είναι ένας πολύ
καλός τρόπος να αρχίσετε να κεφαλαιοποιείτε κάποιες από τις επισκέψεις που ήδη
έχετε. Ότι όπλο έχετε, όποιους πόρους διαθέτετε, καλό είναι να τους χρησιμοποιήσετε.
Έχω δημιουργήσει για εσάς ένα video για το πώς να δημιουργήσεις μία squeeze page,
μέσα σε 10 λεπτά. Θα τη βρείτε στο:
http://www.internetwizards.gr/optimize-press/
Η σελίδα αυτή έχει password: customer
Πρόκειται για σελίδα μόνο για πελάτες. Παρακαλώ μην την μοιραστείτε με τρίτους.

Η Ποιότητα Μετράει
Εκτός από την ποσότητα θα πρέπει να
εστιάσετε και στην ποιότητα των ατόμων που
βρίσκονται στην λίστα. Με τον όρο ποιότητα
εννοώ το πόσο κοντά στο προφίλ του ιδανικού
σας πελάτη βρίσκονται οι συνδρομητές της
λίστας σας.
Όσο πιο κοντά στο προφίλ αυτό βρίσκονται,
τόσο πιο ποιοτική είναι η λίστα σας. Όσο πιο
μακριά, τόσο λιγότερο ποιοτική είναι η λίστα
σας. Η ποιότητα της λίστα εξαρτάται από 3
παράγοντες.
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Η ποιότητα της λίστας σας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Το να
εξασφαλίσετε πως η λίστα σας αποτελείται από ενδιαφερόμενους για αυτό που
πουλάτε, επηρεάζει άμεσα τον αριθμό των ατόμων που θα χρειαστεί να γράψετε για να
κάνετε ένα επιτυχημένο ξεκίνημα.
Ποια λίστα είναι πιο αποτελεσματική; Μια λίστα 10,000 ατόμων που όμως οι
πραγματικά ενδιαφερόμενοι είναι οι 500 ή μία λίστα των 1,000 ατόμων που οι
πραγματικά ενδιαφερόμενοι είναι οι 900; Προφανώς η δεύτερη.
Ας δούμε τώρα τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα.

Η Πηγή Των Επισκέψεων
Από
εδώ
και
πέρα
θα
χρησιμοποιήσουμε όλα τα στοιχεία
της προεργασίας που έχουμε κάνει.
Θυμάστε που σας είπα πως πρέπει να
σκιαγραφήσουμε τον ιδανικό πελάτη;
Τώρα είναι η ώρα να αναρωτηθούμε που μπορεί να συχνάζει ο πελάτης αυτός. Ποιες
ιστοσελίδες επισκέπτεται;
Το σκεπτικό είναι σχετικά απλό. Ανακαλύπτεις τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται και
προβάλλεις μπροστά στα μάτια του την squeeze page. Με αυτόν τον τρόπο
εξασφαλίζεις σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα
της λίστας. Ας δούμε αναλυτικά πως το κάνεις.
Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να βρείτε blogs και
forums σχετικά με το θέμα της επιχείρησής σας
και να προσπαθήσετε με non spam μεθόδους,
να τραβήξετε κάποιους από τους επισκέπτες
στην squeeze page σας.
Είναι λογικό οι επισκέπτες αυτοί, από την
στιγμή που ενδιαφέρονται για τα blogs και τα
forums που είναι σχετικά με το θέμα της
επιχείρησής σας, να ενδιαφέρονται και για
αυτό που προσφέρετε.
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Όσο αναφορά τα blogs, μπορείτε είτε να δημοσιεύσετε σχόλια τα οποία να περιέχουν
το link για την squeeze page σας ή να γράψετε ένα post σαν guest blogger και από
εκεί προσελκύσετε το ενδιαφέρον ενός σημαντικού αριθμού ατόμων.
Μεγάλη προσοχή με τα σχόλια. Φροντίστε τα σχόλιά σας να προσφέρουν ποιότητα στην
συζήτηση, αλλιώς θα θεωρηθούν spam και δεν θα δημοσιευτούν ποτέ. Κάντε το σωστά
και αποτελεσματικά. Αφιερώστε λίγο χρόνο να διαβάσετε το άρθρο και να
δημοσιεύσετε αληθινά και εύστοχα σχόλια.
Είναι ο καλύτερος τρόπος για να τραβήξετε βλέμματα και ως επέκταση clicks στο link
σας. Αν θέλετε να σας πάρουν σοβαρά κάντε το σωστά. Αυτός είναι επίσης και ο
γρηγορότερος τρόπος.
Μπορεί να μοιάζει πιο γρήγορη η τακτική του επισκέπτομαι 500 blogs και αφήνω στα
γρήγορα σχόλια του στυλ
«πολύ ωραίο άρθρο», όμως
τα περισσότερα από αυτά
σχόλια θα απορριφθούν και
αυτά που θα περάσουν, θα
αγνοηθούν από τους επισκέπτες.
Η άλλη μέθοδος ονομάζεται guest blogging. Επικοινωνείς με τον ιδιοκτήτη του blog και
του ζητάς να δημοσιεύσει ένα άρθρο που έχεις γράψει στο blog του. Η δική μου πείρα
λέει πως το μεγαλύτερο ποσοστό των bloggers θα δεχτεί, υπό την προϋπόθεση πως το
άρθρο θα είναι καλό.
Οι περισσότεροι bloggers κατανοούν την σημασία της συχνής αρθρογραφίας και ως
αναφορά τους επισκέπτες και τις μηχανές αναζήτησης. Οι μηχανές αναζήτησης δίνουν
ένα σημαντικό πλεονέκτημα στα websites που ανανεώνονται συχνά.
Οι περισσότεροι λοιπόν θα δεχτούν, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν ένα
διάλλειμα και να προσθέσουν περιεχόμενα στο blog τους, χωρίς να κουραστούν. Στο
τέλος του άρθρου σας, θα μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία σας και το link για την
squeeze page.
Πάμε τώρα στα forums.
Τα forums αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή επισκέψεων, αρκεί η όλη προσπάθεια
να γίνει προσεκτικά. Τα forums έχουν δεχθεί μεγάλη ποσότητα spam στο παρελθόν,
κάτι που τα κάνει super ευαίσθητα στο συγκεκριμένο θέμα.
Πριν αρχίσετε να δημοσιεύετε links σε ένα forum είναι απαραίτητο να έχετε κάποιο
παρελθόν. Ξοδέψτε 15 με 20 ημέρες συμμετέχοντας στο forum, προσθέτοντας σχόλια,
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ξεκινώντας συζητήσεις και στην συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο προσθέτοντας το link της
squeeze page σας στην υπογραφή.
Ότι ισχύει για τα blogs ισχύει και για τα forums. Προσθέστε αξία στην συζήτηση και όλα
θα γίνουν πιο εύκολα. Τα clicks θα είναι περισσότερα και το conversion rate της
squeeze page μεγαλύτερο.
Προσωπικά έχω πάθει και έχω μάθει. Δεν χρειάζεται να κάνετε το ίδιο λάθος. Πριν από
αρκετό καιρό είχα εμπλακεί σε ένα forum και άρχισα να κάνω σχόλια με το link για το
blog μου στην υπογραφή μου, χωρίς να έχω κανένα παρελθόν στο forum.
Το αντικείμενο συζήτησης ήταν για το πώς βγάζεις χρήματα μέσω internet και όσα
συζητούνταν δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άρχισα λοιπόν να
δημοσιεύω ποιοτικά σχόλια και να παραπέμπω κόσμο στο blog μου.
Παρόλο που κατά την γνώμη μου δεν έκανα τίποτα κακό, μπήκα στην μαύρη λίστα και
όλα μου τα σχόλια αφαιρέθηκαν από το forum. Καλώς ή κακώς έτσι λειτουργούν.
Πρέπει να χτίσεις κάποιες βάσεις και στην συνέχεια θα μπορείς να δημοσιεύεις links
χωρίς κίνδυνο.
Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν τα forums. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το
κοντό του χωρίς τις περισσότερες φορές να έχει ιδέα για το αντικείμενο. Έχει με λίγα
λόγια πολύ φασαρία. Παρόλα αυτά αποτελούν μία πολύ σημαντική πηγή επισκεπτών.

Επισκέψεις Από Social Media
Μία πολύ σημαντική εναλλακτική πηγή
επισκέψεων είναι τα social media και
κυρίως το Facebook. Την στιγμή που
γράφω αυτές τις γραμμές έχει περάσει
σε ημερήσιες επισκέψεις την Google.
Για να μπορέσεις να εκμεταλλευτείς
επιχειρηματικά το Facebook θα πρέπει
να δημιουργήσεις μία Facebook
σελίδα. Στην κεντρική σελίδα, πριν το
log in, στο κάτω μέρος της θα βρείτε
ένα link που αφορά την δημιουργία
μίας σελίδας για μία διασημότητα, ένα συγκρότημα και μία επιχείρηση.
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Απαγορεύεται από τους όρους χρήσης του Facebook, κάποιος να έχει περισσότερους
από έναν λογαριασμό. Μπορεί όμως να έχει όσες σελίδες επιθυμεί. Αν κάνετε click σε
αυτό το link και ακολουθήσετε τις οδηγίες, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μία
σελίδα.
Η σελίδα αυτή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Πρώτα από όλα ξεκινάει με το διάσημο
“like” button ή «μου αρέσει» στα Ελληνικά. Όποιος κάνει click σε αυτό το link,
αυτόματα ενημερώνονται όλοι οι φίλοι του για το γεγονός.
Επειδή είμαστε περίεργοι από την φύση μας, πολλοί από τους φίλους του θα κάνουν
click στο link για να δουν τι είναι αυτό που του ή της άρεσε. Αν αυτοί με την σειρά τους
κάνουν click στο κουμπί «μου αρέσει», όλοι οι φίλοι τους θα ειδοποιηθούν για το
γεγονός.
Όπως βλέπετε είναι αρκετά εύκολο να αποκτήσει μία σελίδα επισκέψεις με την μορφή
της χιονοστιβάδας. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε αν δημιουργήσετε
μία τέτοια σελίδα, είναι να προτρέψετε του επισκέπτες να κάνουν click στο κουμπί «μου
αρέσει».
Ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό μίας τέτοιας σελίδας, είναι πως σας
επιτρέπει να έχετε μία opt in form. Με λίγα λόγια να δημιουργήσετε μία squeeze page
και να δέχεστε εγγραφές μέσα από το Facebook. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν το
γνωρίζει και πολύς κόσμος.
Ο συζητητικός επίσης χαρακτήρας του, θα σας επιτρέψει να χτίσετε σχέσεις με τους
επισκέπτες σας και να προσελκύσετε ακόμα περισσότερο κόσμο στην σελίδα σας.
Γενικά το Facebook προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προώθηση, όπως είναι οι
Facebook ads, όμως αυτό είναι κάτι που δεν είναι του παρόντος.

Το Κλασσικό SEO
Μία άλλη κλασσική μέθοδος είναι το search engine optimization. Οι περισσότεροι
φαντάζομαι το γνωρίζουν, αλλά για αυτούς που το συναντάνε πρώτη φορά, πρόκειται
για τις τακτικές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να βελτιώσει την κατάταξη
μίας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης.
Εδώ μιλάμε για επισκέψεις μέσα από τις μηχανές αναζήτησης και κυρίως από την
Google. Στην γλώσσα του internet marketing αυτό το είδος των επισκέψεων
ονομάζεται organic traffic.
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Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά
τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μία
squeeze page να καταταγεί ψηλά στην
Google και συγκεκριμένα για κάθε
website μίας σελίδας. Απλά δεν τα
συμπαθεί.
Οπότε είναι δύσκολο να έχετε επισκέψεις
από short tail keywords, όμως μπορείτε
να έχετε από long tail που παρουσιάζουν
λιγότερο ανταγωνισμό και είναι και πιο
στοχευόμενες.
όπως έχουμε πει, μία keyword αντιπροσωπεύει τις λέξεις ή φράσεις που μπορεί να
εισάγει κάποιος σε μία μηχανή αναζήτησης όπως η Google. Οι short tail είναι keywords
που αποτελούνται μέχρι 3 λέξεις, ενώ long tail αυτές που αποτελούνται από
περισσότερες από 3 λέξεις.
Για παράδειγμα η keyword
«εργασία στο σπίτι» είναι μία
short tail ενώ η «εργασία στο
σπίτι μέσω internet» μία long
tail. Από όσο περισσότερες
λέξεις
αποτελείται
μια
keyword,
τόσο
πιο
στοχευόμενη είναι.
Αν κάποιος εισάγει στην
Google
την
keyword
«εργασία», τι ακριβώς ψάχνει να βρει; Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Υπάρχουν
χίλια δύο είδη εργασίας. Αν κάποιος εισάγει την keyword «εργασία στο σπίτι» μας δίνει
μία πολύ καλύτερη ιδέα, ενώ αν εισάγει την keyword «εργασία στο σπίτι μέσω internet»,
μία ακόμα καλύτερη ιδέα.
Οι long tail keywords παρουσιάζουν μικρότερο αριθμό αναζητήσεων, όμως είναι πολύ
πιο στοχευόμενες και αυτό είναι κάτι που δίνει πολύ μεγαλύτερο conversion rate. Αν
προσφέρετε εργασία από το σπίτι μέσω internet είναι προφανές πως κάποιος που θα
πάει στην Google και θα ψάξει για εργασία στο σπίτι μέσω internet, να ταιριάζει
αρκετά με το προφίλ του ιδανικού σας πελάτη.
Πρόκειται για ένα κλασσικό λάθος στο internet marketing. Οι πρώτες λέξεις που θα
πρέπει να κυνηγήσει κάποιος θα πρέπει να είναι οι long tail και όχι οι short. Απλά οι
περισσότεροι ξελογιάζονται από τον μεγάλο αριθμό αναζητήσεων που έχουν οι short
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tail και μπλέκουν με ζόρικο ανταγωνισμό, χωρίς να αντιλαμβάνονται την σημασία του
υψηλού conversion rate.
Μπορεί λοιπόν να είναι δύσκολο να καταταγείτε ψηλά για ανταγωνιστικές short tail
keywords, όμως είναι πολύ εφικτό να κερδίσετε κάποιες επισκέψεις για πολύ
στοχευόμενες long tail.
Αν μπορούσα να συγκεντρώσω το search engine optimization σε μία γραμμή, θα έλεγα
πως το 80% έχει να κάνει με τα εισερχόμενα links προς ένα website. Όσα περισσότερα
αυτά τα links, τόσο υψηλότερη η κατάταξή του.
Τα links που χτίζετε στα forums έχουν αυτή ακριβώς την ιδιότητα. Να ανεβάζουν την
σελίδα σας στην Google. Για ποια keyword όμως; Στην ουσία μπορείτε να διαλέξετε,
όπως μπορείτε να διαλέξετε το anchor text των links.
Το anchor text είναι το κείμενο που περιγράφει το
link. Για παράδειγμα, στην πρόταση κάντε click
εδώ για να δείτε…., η λέξη «εδώ» είναι το anchor
text του link και δίνει μία δυνατή ένδειξη στην
Google για το θέμα της σελίδας που κατευθύνει το
link.
Όταν η Google βλέπει έναν μεγάλο αριθμό από
links προς μία ιστοσελίδα και πολλά από αυτά τα
links να έχουν anchor text το «εργασία από το σπίτι μέσω internet», συμπεραίνει πως
το θέμα της ιστοσελίδας αυτής, είναι το «εργασία από το σπίτι μέσω internet» και ως
αποτέλεσμα την κατατάσσει ψηλά για αυτή την keyword.
Η Google βλέπει γενικά τα links σαν μία σύσταση, σαν μία ψήφο εμπιστοσύνης και όσα
περισσότερα εισερχόμενα links μία ιστοσελίδα έχει, τόσο μεγαλύτερο ειδικό βάρος και
υψηλότερη θέση στην κατάταξη. Το anchor text των links αυτών, μία δυνατή ένδειξη
στην Google για το θέμα της ιστοσελίδας.
Οπότε τα links που θα δημιουργήσετε σας εξυπηρετούν προς 2 κατευθύνσεις. Πρώτον
φέρνουν στην squeeze page σας όσους κάνουν click σε αυτά τα links και δεύτερον
βοηθούν την σελίδα σας να ανέβει στην κατάταξη και να προσελκύσει organic traffic.
Τα links από τα blogs δεν προσφέρουν τίποτα στο SEO, αφού τα περισσότερα έχουν
ενεργοποιημένο το no follow tag για τα σχόλια. Αυτό σημαίνει πως οι μηχανές
αναζήτησης δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους. Τα links των forums όμως ναι.
Το search engine optimization είναι ολόκληρη επιστήμη. Απλά σας δίνω τα στοιχεία
που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την αρχική σας λίστα. Ακόμα και 50 άτομα να
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έχετε την μέρα από την Google, με conversion rate 40%, θα γράφετε στην λίστα σας
περίπου 20 άτομα την ημέρα. Όχι και άσχημα.

Η Pay Per Click Διαφήμιση
Εδώ τα πράγματα είναι κάπως θολά. Στην ουσία
μιλάμε για το διαφημιστικό πρόγραμμα της
Google, το Adwords. Αν θυμάστε, όταν κάνετε
μία αναζήτηση στην Google για μία δημοφιλή
keyword, θα δείτε στο πάνω μέρος και στα
δεξιά της οθόνης, τις διαφημίσεις του Adwords.
Η σειρά με την οποία προβάλλονται οι
διαφημίσεις εξαρτάται από 2 παράγοντες. Το
ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο
διαφημιζόμενος για κάθε click και το quality
score της καμπάνιας. Θα προσπαθήσω να αναλύσω στα γρήγορα τι συμβαίνει με το
Adwords χωρίς να σας μπερδέψω….πολύ.
Προειδοποιώ πως πρόκειται για το πιο δύσκολο σε κατανόηση κεφάλαιο ολόκληρου του
βιβλίου. Απευθύνεται σε προχωρημένους internet marketers. Αν δεν ανήκετε σε αυτή
την κατηγορία και δεν καταλαβαίνετε και πολλά πράγματα προσπεράστε το κεφάλαιο.
Ούτως ή άλλως είναι λάθος σαν αρχάριος να ξοδέψετε χρήματα για διαφήμιση.
Οι διαφημίσεις που βλέπετε να προβάλλονται από την Google, δεν χρεώνονται με την
εμφάνιση, αλλά με το click. Από εκεί προκύπτει και ο όρος pay per click. Αν μία
διαφήμιση εμφανιστεί 1,000 φορές και δεχτεί 10 clicks, ο διαφημιζόμενος θα χρεωθεί
για τα 10 αυτά clicks.
Το ποσό που θα χρεωθεί το αποφασίζει ο διαφημιζόμενος. Δηλώνεις στην Google πιο
είναι το μέγιστο ποσό που είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις για κάθε click και αυτή την
κατατάσσει ανάλογα. Κατά κανόνα όσα περισσότερα είσαι διατεθειμένος να ξοδέψεις,
τόσο υψηλότερα θα καταταχτεί η διαφήμισή σου.
Εκτός από το ποσό, η Google λαμβάνει υπόψη της και έναν άλλο παράγοντα για την
κατάταξη των διαφημίσεων. Το λεγόμενο quality score. Μία καμπάνια με υψηλό quality
score θα προβληθεί υψηλότερα στην κατάταξη από μία με χαμηλό quality score,
παρόλο που η δεύτερη μπορεί να είναι διατεθειμένη να πληρώνει περισσότερα
χρήματα.
54

© Copyright @ www.internetwizards.gr

Αυτό συμβαίνει γιατί η Google προσπαθεί να εξασφαλίσει την ποιότητα των
αποτελεσμάτων αναζήτησης. Για να γίνει κατανοητό ας ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στο
quality score και τους παράγοντες που το επηρεάζουν.
Το quality score επηρεάζεται από το click through rate και την ποιότητα της σελίδας
που κατευθύνει η διαφήμιση. Καταλαβαίνω πως πιθανόν σας βομβαρδίζω με
πληροφορίες, όμως είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Το Adwords μπορεί να σας φανεί
πολύ χρήσιμο στο μέλλον.
Το ποσοστό των clicks προς τον συνολικό αριθμό των εμφανίσεων ή προβολών της
διαφήμισης, μας δίνει το click through rate (CTR). Αν δηλαδή μία διαφήμιση προβληθεί
1000 φορές και δεχτεί 10 clicks,
έχει CTR 1%.
Όσο υψηλότερο είναι το CTR, τόσο η
Google θεωρεί πως η διαφήμιση
ικανοποιεί τον επισκέπτη και την
ανταμείβει με μία καλύτερη θέση
στην κατάταξη. Το υψηλό CTR
σημαίνει πως η διαφήμιση είναι
σχετική με την keyword για την
οποία προβάλλεται.
Καλύτερα να χρησιμοποιήσω ένα
παράδειγμα για να γίνω πιο
κατανοητός. Ας υποθέσουμε πως θέλω να διαφημιστώ για την keyword «εργασία στο
σπίτι». Αν η διαφήμισή μου έχει υψηλό CTR, σημαίνει πως η διαφήμιση είναι πολύ
σχετική με την keyword και με αυτό που ο επισκέπτης ψάχνει να βρει.
Ας υποθέσουμε τώρα πως η διαφήμιση έχει να κάνει με προσφορά εργασίας σαν
ασφαλιστικός σύμβουλος και αποφασίζω να διαφημιστώ για την keyword «εργασία στο
σπίτι», γιατί δεν έχει καθόλου ανταγωνισμό και μπορεί να έχω clicks με πολύ χαμηλό
κόστος.
Είναι δεδομένο πως η διαφήμιση θα έχει πολύ χαμηλό CTR από την στιγμή που η
διαφήμιση δεν έχει σχέση με την keyword. Είναι λιγάκι δύσκολο κάποιος που ψάχνει για
εργασία από το σπίτι, να ανταποκριθεί σε μία διαφήμιση που απευθύνεται σε
ασφαλιστικούς συμβούλους.
Οπότε η Google χρησιμοποιεί το CTR για να διαπιστώσει την σχετικότητα των
διαφημίσεων με την keyword, προσπαθώντας να εμφανίζει όσο το δυνατόν
σχετικότερα αποτελέσματα, ώστε να μπορεί να βρίσκει ο επισκέπτης της εύκολα αυτό
που ψάχνει.
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Μην ξεχνάτε πως ο στόχος της Google είναι να δώσει τέλος στην αναζήτηση. Όσο πιο
γρήγορα βρίσκει ο επισκέπτης αυτό που ψάχνει τόσο περισσότερο θα την χρησιμοποιεί.
Το προϊόν που εμπορεύεται είναι τα ποιοτικά αποτελέσματα αναζήτησης και κάνει ότι
μπορεί για να τα διασφαλίσει.
Ο δεύτερος παράγοντας και στην ουσία αυτός που σε αυτό το σημείο μας ενδιαφέρει
περισσότερο, είναι η ποιότητα της lading page και η σχετικότητά της με την keyword.
Η landing page είναι η σελίδα που θα καταλήξει όποιος κάνει click στην διαφήμιση.
Στην δική μας περίπτωση η squeeze page.
Όσο σχετικότερη είναι με την διαφήμιση και την keyword, τόσο μεγαλύτερο το quality
score. Στην ουσία το quality score είναι αποτέλεσμα του τριπτύχου keyword –
διαφήμιση – landing page. Όπως θα έχετε καταλάβει η Google λατρεύει την
σχετικότητα.
Εδώ μπορεί και να έχουμε πρόβλημα καθώς το Adwords δεν συμπαθεί καθόλου τις
squeeze pages. Στο εξωτερικό δεν μπορείς πλέον να στέλνεις PPC traffic σε μία
squeeze page γιατί πιθανότατα θα χάσεις τον λογαριασμό σου στο Adwords για πάντα.
Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχω δει πολλούς να στέλνουν κόσμο με
PPC σε πολύ χαμηλής ποιότητας σελίδες και να μην συμβαίνει τίποτα. Το γιατί
συμβαίνει αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Μόνο υποθέσεις
μπορούμε να κάνουμε.
Ίσως η Google να είναι πιο ελαστική με την Ελλάδα επειδή το internet εδώ δεν είναι
ακόμα τόσο ανεπτυγμένο. Ίσως πάλι τους αναγκάζει να πληρώνουν ένα ακριβότερο
κόστος ανά click, κάτι για το οποίο πάλι δεν μπορώ να είμαι σίγουρος.
Μην προσπαθήσετε να στείλετε κόσμο μέσω του AdWords, πριν η σελίδα σας αρχίσει
να παρουσιάζει αξιοπρεπές opt in rate. Κάθε click κοστίζει, οπότε θέλετε την καλύτερη
δυνατή απόδοση για τα χρήματα που ξοδεύετε.
Επίσης έχω αφήσει τελείως έξω το display network, τις διαφημίσεις δηλαδή που
εμφανίζονται σε websites που προβάλλουν διαφημίσεις του AdSense, οι οποίες έχουν
ακόμα χαμηλότερο κόστος.
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Η Σημασία Του Ανταλλάγματος
Για να γραφτεί κάποιος στην λίστα σας, θα πρέπει προσφέρετε κάτι ως αντάλλαγμα.
Χωρίς αντάλλαγμα το opt in rate θα είναι πολύ χαμηλό. Πρόκειται για ένα λάθος πολύ
συνηθισμένο. Δώστε λέει το email σας για να
γραφτείτε στο newsletter!
Για ποιο λόγο να θέλω να κάνω κάτι τέτοιο;
Το newsletter δεν είναι και τόσο πειστικό
αντάλλαγμα. Τέτοιες τακτικές έχουν opt in
rate χαμηλότερο από 1%. Πολλές φορές
χαμηλότερο και από 0,1%. Με τέτοιο
ποσοστό δεν πας πουθενά.
Εκτός από το opt in rate, το αντάλλαγμα έχει
μεγάλο αντίκτυπο και στην ποιότητα της
λίστας σας. Θέλετε το αντάλλαγμα να ωθεί
όσους ταιριάζουν στο προφίλ του ιδανικού
σας πελάτη να γραφτούν στην λίστα σας.
Το αντάλλαγμα μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα:







Video
Audio
PDF
Software
Podcast
Webinar – Tele seminar

Μπορεί δηλαδή να είναι κάποιο εκπαιδευτικό video ή ηχητικό αρχείο, μία ολιγοσέλιδη
PDF αναφορά, κάποιο λογισμικό, μία συνέντευξη και τέλος ένα διαδικτυακό σεμινάριο.
Μεγάλη σημασία έχει το αντάλλαγμα να είναι κάτι που έχει μεγάλη ανταπόκριση. Από
εκεί και πέρα είναι θέμα αγοράς.
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Σε όποια αγορά και αν
δραστηριοποιείστε, υπάρχει μία
ερώτηση
που
κυριαρχεί.
Υπάρχει κάτι που ο κόσμος
θέλει να ξέρει και που αν το
πάρει,
θα
το
εκτιμήσει.
Πρόκειται για ένα πολύ καλό
αντάλλαγμα.
Ποια είναι η ερώτηση που επαναλαμβάνεται συνεχώς; Τι είναι αυτό που ο κόσμος θέλει
να μάθει πάνω στην συγκεκριμένη αγορά; Αν δεν μπορείτε να το εντοπίσετε
επισκεφτείτε blogs, forums, αφουγκραστείτε με λίγα λόγια την αγορά και δημιουργήστε
ένα αντάλλαγμα που θα έχει μεγάλη ανταπόκριση.
Μία άλλη τακτική που μπορείτε να ακολουθήσετε είναι να σκιαγραφήσετε την πορεία
από την αφετηρία μέχρι τον στόχο και να την χωρίσετε σε βήματα. Για παράδειγμα, αν
θέλετε να πουλήσετε ένα info product με θέμα πώς να βρεις κοπέλα μέσα σε μία
εβδομάδα τα βήματα είναι τα εξής:
ο πρώτο βήμα είναι κάποιος να προσεγγίσει μία κοπέλα χωρίς να φανεί ηλίθιος, το
δεύτερο να κάνει μία ενδιαφέρον συζήτηση μαζί της, το τρίτο να της ζητήσει το
τηλέφωνο και το τέταρτο να βγούνε ένα ραντεβού.
Παίρνεις το πρώτο βήμα και το δίνεις σαν αντάλλαγμα.
Στον δικό μου χώρο, του internet marketing, το πρώτο βήμα είναι να βρεις μία αγορά,
στην συνέχεια να δημιουργήσεις ένα προϊόν, να χτίσεις ένα website και τέλος να
στείλεις κόσμο στο website αυτό. Λίγο χοντροκομμένο, όμως αυτά είναι τα μεγάλα
βήματα. Στην αγορά του internet marketing, τα κριτήρια επιλογής της αγοράς θα ήταν
ένα πολύ καλό αντάλλαγμα.
Όποιο αντάλλαγμα και να προσφέρετε, βεβαιωθείτε πως οι πληροφορίες που
προσφέρετε είναι πολύ ποιοτικές. Το αντάλλαγμα δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο σε
περιεχόμενα. Μια μικρή PDF αναφορά των 5 -6 σελίδων είναι μια χαρά, υπό την
προϋπόθεση πως περιέχει εξαιρετικά περιεχόμενα.
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Η σχέση σας με την λίστα
Η σχέση σας με την λίστα είναι ο
παράγοντας
που
επηρεάζει
περισσότερο από όλους την επιτυχία
μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης. Το
μέγεθος της λίστας δεν έχει τόσο
μεγάλη σημασία όσο έχει η σχέση που
έχετε με την λίστα.
Θέλετε μία λίστα η οποία να
ανταποκρίνεται στα email σας. Όσο
καλύτερη σχέση έχετε με την λίστα
τόσο περισσότερο θα ανταποκρίνεται.
Το μυστικό για να δημιουργήσετε μία
τέτοια σχέση είναι με το να αντιμετωπίζετε τους ανθρώπους σαν ανθρώπους και όχι
σαν διευθύνσεις email.
Όταν γράφετε ένα email, σκεφτείτε πως γράφετε σε ένα άτομο. Στον ιδανικό σας
πελάτη. Θέλετε τα email σας να έχουν τον χαρακτήρα που έχει ένα email που είναι
γραμμένο από έναν φίλο προς έναν άλλο.
Ξεχάστε την ξύλινη επιχειρηματική γλώσσα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε σημεία
σύνδεσης και ο χειρότερος τρόπος για να πετύχεις κάτι τέτοιο είναι με την ξύλινη
γλώσσα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις.
Όσο πιο προσωπικό χαρακτήρα έχει ένα email, τόσο πιθανότερο είναι να δημιουργηθεί
η μαγική σύνδεση. Όταν υπάρχει συναισθηματική σύνδεση, τα πάντα είναι ευκολότερα.
Ο κόσμος στις μέρες μας αγοράζει από άτομα που εμπιστεύεται και όχι από
απρόσωπες επιχειρήσεις.
Πολλές φορές, όταν στέλνω ένα email, παίρνω από ανθρώπους που δεν θυμούνται πως
έχουν κάνει opt in, απαντήσεις του στυλ, «λυπάμαι αλλά δεν γνωρίζω ποιος είστε και με
τι ασχολείστε».
Μου αρέσει να βλέπω τέτοια emails, γιατί αυτό δείχνει πως κάνω καλή δουλειά. Το
email είναι τόσο προσωπικό που κάποιοι νομίζουν πως το έλαβαν κατά λάθος. Πως
ήθελα να το στείλω σε κάποιον άλλο. Δεν μοιάζει με email που φεύγει προς χιλιάδες
άτομα.
Οι λίγες τέτοιου είδους αντιδράσεις δεν με ενοχλούν καθόλου. Ο περισσότερος κόσμος
ξέρει ποιος είμαι και γιατί έχει λάβει το email μου. Ίσα ίσα που δείχνει πως κάνω καλή
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δουλειά. Ούτως ή άλλως, όταν έχεις να κάνεις με χιλιάδες κόσμο, από κάποιους θα
έχεις περίεργες αντιδράσεις.

Email Management Systems

Ας ξεκινήσουμε με τα αυτονόητα. Όπως έχουμε πει
θα χρειαστείτε είτε μία squeeze page, είτε μία
φόρμα σε ένα υπάρχον website, η οποία θα πρέπει
να συνδεθεί με ένα email management system ή
αλλιώς EMS.
Ας δούμε πως λειτουργεί μία squeeze page για να
έχετε μία καλύτερη εικόνα για τα EMS. Λοιπόν:
1. Ο επισκέπτης φτάνει στην squeeze page
2. Βλέπει το πολύ ελκυστικό δώρο που
προσφέρετε δωρεάν
3. Για να λάβει το δώρο θα πρέπει να εισάγει στην φόρμα το email του
4. Το κάνει και ως αποτέλεσμα βρίσκεται στην λίστα σας, όμως η εγγραφή του δεν
έχει ολοκληρωθεί
5. Αμέσως το EMS του στέλνει ένα email
6. Σε αυτό το email βρίσκεται το link για το δώρο
7. Κάνει click στο link και κατευθύνεται στην σελίδα όπου μπορεί να λάβει το
δώρο σας. Επίσης το link ισοδυναμεί με link επιβεβαίωσης και ολοκλήρωσης της
διαδικασίας.
Αυτή η διαδικασία ονομάζεται double opt in. Έτσι ονομάζεται η διαδικασία όπου ο
επισκέπτης θα πρέπει να κάνει click σε ένα link επιβεβαίωσης. Με το single opt in,
μόλις εισάγει το email του βρίσκεται αυτόματα στην λίστα σας, χωρίς να χρειάζεται να
λάβει email επιβεβαίωσης και να κάνει click στο link.
Προσωπικά χρησιμοποιώ το double opt in γιατί η συγκεκριμένη διαδικασία εξασφαλίζει
πως τα email δεν θα καταλήγουν σε spam folder, αφού ήδη ένα email σας έχει
ανοιχτεί και έχει γίνει click σε ένα link.
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Όσο για το EMS εγώ χρησιμοποιώ την Aweber. Πρόκειται για ένα website το οποίο
αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που θα χρειαστείτε. Από φόρμες εγγραφής,
στατιστικά, μέχρι αυτοματοποιημένα emails και auto responder emails. Οι δύο
μεγαλύτερες είναι:



Aweber
Constant Contact

Την στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές το μηνιαίο κόστος για EMS ξεκινάει από $15
το μήνα. Δηλαδή κάπου στα 11 -12 ευρώ το μήνα. Από στατιστικές έρευνες, έχει
υπολογιστεί πως κάθε άτομο που γράφεται σε μία email λίστα, θα φέρει στην
επιχείρηση 1 ευρώ κατά μέσο όρο. Το κόστος του EMS πιστέψτε με είναι αστείο.
Θα προσπαθήσω να κρατήσω το κόστος της ηλεκτρονικής σας επιχείρησης όσο
χαμηλότερα γίνεται, όμως η email λίστα αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κεφάλαιο που
μπορεί να έχετε.
Παρεμπίπτοντος, τα links για τα EMS είναι affiliate links. Αυτό σημαίνει πως αν κάνετε
click στο link εγώ θα κερδίσω μία προμήθεια από την πώληση. Αν δεν σας πειράζει
αυτό και θέλετε να μου δώσετε μία προμήθεια σαν to ευχαριστώ για την σύσταση
κάντε click στο link.
Αν δεν θέλετε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να πάτε στην Google και να
γράψετε Aweber ή Constant Contact. Είναι τα πρώτα αποτελέσματα που εμφανίζονται
στην λίστα αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε όποιο EMS επιθυμείτε.
Αυτό που μετράει είναι να γίνει η δουλειά.

Εργαλεία Για Την Δημιουργία Ανταλλάγματος

Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να δημιουργήσετε ένα δώρο ως αντάλλαγμα
για την εγγραφή στην λίστα σας, είναι μία ολιγοσέλιδη αναφορά σε μορφή PDF. Η
δημιουργία ενός PDF είναι μία πολύ απλή διαδικασία.
Γράφεις το κείμενο σε έναν επεξεργαστή κειμένου όπως το Microsoft word, προσθέτεις
φωτογραφίες ή ότι άλλο θέλεις και στην συνέχεια το μετατρέπεις σε PDF με έναν PDF
convertor.
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Προσωπικά για την μετατροπή χρησιμοποιώ το
acrobat reader professional, μπορείτε όμως να
χρησιμοποιήσετε και ένα δωρεάν πρόγραμμα
όμως το Cute PDF. Η διαδικασία είναι αρκετά
απλή.
Αφού εγκαταστήσετε το Cute Pdf, πηγαίνεις στην
επιλογή εκτύπωσης μέσα στον επεξεργαστή
κειμένου και για εκτυπωτή επιλέγεις το Cute PDF.
Στην ουσία εκτυπώνεις ένα ψηφιακό αντίτυπο
στον υπολογιστή. Επιλέγεις την τοποθεσία της
εκτύπωσης και κάνεις click στο print και
μετατρέπεται σε PDF.
Με το acrobat reader προστίθεται αυτόματα μία νέα καρτέλα στο word που γράφει
convert to PDF. Κάνεις click εκεί και όλα γίνονται αυτόματα. Αν χρειαστείτε βοήθεια
υπάρχει πάντα η Google. Αν εισάγετε «πως μετατρέπω ένα αρχείο κειμένου σε PDF», θα
βρείτε πολλές απαντήσεις.

Για την δημιουργία video έχετε πάρα πολλές
επιλογές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία
κλασική flip camera ή μια web cam και ένα
desktop microphone. Επίσης μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα screen recording
πρόγραμμα και να δημιουργήσετε μία
PowerPoint παρουσίαση.
Όταν προσφέρεις πληροφορίες, αυτό που
μετράει είναι η ποιότητα των πληροφοριών
και όχι η ποιότητα του video. Έχουν
ξεκινήσει αμέτρητες συζητήσεις πάνω σε
αυτό το θέμα και το αποτέλεσμα ήταν
πάντα το ίδιο. Η ποιότητα των πληροφοριών είναι αυτό που μετράει.
Αν έχετε τα χρήματα να μπείτε σε ένα studio και να μαγνητοσκοπήσετε το video
καλώς. Αν διαθέτετε μία camera με εξωτερικό μικρόφωνο μια χαρά. Αν το μόνο που
μπορείτε να βρείτε είναι μία χαμηλού κόστους flip camera, δεν πειράζει. Η δουλειά θα
γίνει.
Μπορώ να σας παραθέσω στατιστικά και διάφορα άλλα που να αποδεικνύουν πως ο
παράγοντας που μετράει πραγματικά είναι η ποιότητα των πληροφοριών, όμως
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καλύτερα να αρκεστείτε στον λόγο μου και να συνεχίσουμε γιατί έχουμε πολύ έδαφος
να καλύψουμε.
Τα screen recording software είναι προγράμματα που μαγνητοσκοπούν την οθόνη του
υπολογιστή και σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε μία παρουσίαση, είτε με το
PowerPoint, είτε εκπαιδευτικά videos, μαγνητοσκοπώντας διάφορα βήματα της
δουλειάς.
Για παράδειγμα αν θέλετε να δείξετε πώς να επεξεργαστείς μία φωτογραφία στο
Photoshop, είναι πολύ καλύτερο να μαγνητοσκοπήσεις την όλη διαδικασία, από το να
γράφεις τώρα κάνεις click εδώ, μετά εκεί κλπ.
Το καλύτερο screen recording software για PC είναι το Camtasia και για Mac το
ScreenFlow. Πολύ δυνατά προγράμματα που προσφέρουν επιπλέον την δυνατότητα
επεξεργασίας του video χωρίς να απαιτείται κάποιο επιπλέον software όπως το Adobe
Premiere ή το Final Cut για Mac.
Μην σας τρομάζει η διαδικασία. Είναι πολύ εύκολη. Απλά επιλέγεις το σημείο της
οθόνης που θέλεις να μαγνητοσκοπήσεις και κάνεις click στο REC. Θα σας πάρει καμιά
ώρα για να δείτε πως δουλεύουν όλα αυτά όχι παραπάνω.

Επαγγελματικός Ήχος
Ο ήχος είναι ένα διαφορετικό θέμα. Οι
περισσότεροι είναι διατεθειμένοι να
ανεχτούν κακής ποιότητας video. Κακής
ποιότητας ήχο όμως ποτέ. Κατά αρχήν θα
χρειαστείτε ένα μικρόφωνο. Προσωπικά
χρησιμοποιώ ένα Sennheiser headset,
που όμως κοστίζει κάπου στα 150 ευρώ.
Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε τόσα
χρήματα. Με ένα αξιοπρεπές μικρόφωνο
των 30 ευρώ η δουλειά θα γίνει μια χαρά.
Πολύς κόσμος με ρωτάει πως ο ήχος στα videos που φτιάχνω είναι τόσο καλός. Οι
περισσότεροι νομίζουν πως είναι θέμα μικροφώνου.
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Στην πραγματικότητα όμως πως είναι θέμα επεξεργασίας. Προσωπικά επεξεργάζομαι
αρκετά τον ήχο. Προσθέτω διάφορα φίλτρα, όπως noise gate, parametric equalizer
και διάφορα άλλα. Θα σας δείξω ένα πολύ δυνατό τρικ που θα κάνει αμέσως τον ήχο
να ακούγεται σαν να βρίσκεστε σε studio.
Κατά αρχήν πριν αρχίσετε την παρουσίαση θα πρέπει να κρατήσετε 10 δευτερόλεπτα
σιγής, ώστε σε αυτό το διάστημα να ακούγεται μόνο ο ψηφιακός θόρυβος. Στην
συνέχεια θα πρέπει να απομονώσετε τον ήχο από το video και να δημιουργήσετε ένα
αρχείο ήχου.
Μπορεί πολύ εύκολα να γίνει μέσα από το Camtasia. Στην συνέχεια θα χρειαστεί να
κατεβάσετε ένα δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου, το audacity. Τα βήματα που
θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής.
1.
2.
3.
4.
5.

Ανοίγεις το αρχείο ήχου με το audacity
Μαρκάρεις στην timeline από το 1 μέχρι το 9 δευτερόλεπτο
Κάνεις click στην καρτέλα “effects” και στην συνέχεια στο “noise removal”
Στο παράθυρο που ανοίγει, click στο “get noise profile”
Ξανά click στο “effects” και “noise removal” και στο παράθυρο click στο OK.
Αφήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Με αυτόν τον τρόπο καθαρίζεις το ψηφιακό θόρυβο από τον ήχο. Αν δεν αφήσετε τα
10 δευτερόλεπτα σιγής στην αρχή, το audacity δεν θα μπορεί να απομονώσει τον
θόρυβο και θα αλλοιώσει την φωνή σας.
Ας προσθέσουμε τώρα το compressor. Το συγκεκριμένο effect, συμπιέζει τον ήχο έτσι
ώστε να υπάρχει μικρότερη απόσταση στα σημεία που μιλάτε πιο έντονα και στα
σημεία που μιλάτε χαμηλόφωνα, χωρίς να επηρεαστεί ο χαρακτήρας και η έμφαση της
φωνής σας.
Τα βήματα είναι:
1. Click στην καρτέλα “effects” και επιλογή του “compressor”
2. Χαμηλώστε το threshold μεταξύ -20db και 15db, δείτε πως ακούγεται
καλύτερα.
3. Επιλέξτε το “make up gain for 0db after compressing”
Το 3ο βήμα μπορεί εναλλακτικά να γίνει κάνοντας click στο “effects” και “amplify”.
Αυτό ανεβάζει το volume στο μέγιστο δυνατό, χωρίς να αλλοιώνεται ο ήχος. Αυτά τα
βήματα θα σας δώσουν ένα πολύ δυνατό και καθαρό ήχο.
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Ένα Πολύ - Αναμενόμενο Γεγονός
Έχετε λοιπόν την αρχική
σας λίστα και είστε έτοιμοι
να ξεκινήσετε μία πρόβα
τζενεράλε. Είναι η ώρα να
δοκιμάσετε το προϊόν σας
και
το
υλικό
του
marketing
που
θα
χρησιμοποιήσετε, όταν θα
το πλασάρετε μαζικά στην
αγορά. Σας θυμίζω πως ο σκοπός σας και ο λόγος που δημιουργήσατε την μικρή αυτή
λίστα από emails είναι το feedback.
Δεν πάμε να βγάλουμε ένα καράβι λεφτά. Πάμε να δοκιμάσουμε την στρατηγική μας
και να αφουγκραστούμε την αγορά. Στην συνέχεια θα ανοίξουμε την πόρτα σε
συνεργάτες και θα γίνει επανεκκίνηση της διαδικασίας. Και στις δύο περιπτώσεις, ο
τρόπος προώθησης είναι ακριβώς ό ίδιος.
Θα πρέπει να μετατρέψουμε την πώληση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, σαν ένα
γεγονός και μάλιστα σαν ένα πολύ αναμενόμενο γεγονός. Πάμε να δημιουργήσουμε
θόρυβο και μάλιστα αρκετό.
Να προσθέσω εδώ, πως την συγκεκριμένη μέθοδο προώθησης δεν την ανακάλυψα
εγώ. Εφαρμόστηκε στον χώρο του διαδικτύου πρώτα από τον Jeff walker. Πρόσφατα,
τα τσακάλια της Apple, χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο για την προώθηση του iPhone
4.
Πρόκειται για μέθοδο που δουλεύει πολύ καλά για οποιαδήποτε αγορά, πέρα από
αυτές που κυριαρχεί μία έκτακτη ή επείγουσα ανάγκη, όπως οι κλειδαράδες. Σε αυτές
τις αγορές πιθανότατα δεν θα δουλέψει, παρόλο που μπορεί σε αυτού του είδους την
παροχή υπηρεσιών να προσθέσεις προϊόντα στα οποία να μπορεί να εφαρμοστεί.
Πρόκειται για την καλύτερη μέθοδο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Τον
καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσεις μία επιχείρηση, τον καλύτερο τρόπο για να
ξεκινήσεις από το μηδέν. Θα την χρησιμοποιήσουμε για την προώθηση στην αρχική μας
λίστα και στην συνέχεια για μαζική προώθηση.
Για να μπορέσετε όμως να την κατανοήσετε πλήρως θα πρέπει να δούμε πρώτα τους
συναισθηματικούς υποκινητές. Τους παράγοντες που υποσυνείδητα οδηγούν τις
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αγορές, ώστε να μπορείτε να διαπιστώσετε το πώς η μέθοδος αυτή μπορεί να
εκμεταλλευτεί τους παράγοντες αυτούς.

Οι Συναισθηματικοί Υποκινητές
Αν ανοίξετε οποιοδήποτε
αξιόλογο
βιβλίο
για
marketing,
το
πρώτο
πράγμα που θα διαβάσετε
είναι πως αγοράζουμε
προϊόντα
για
συναισθηματικούς λόγους
και αιτιολογούμε την αγορά για με την λογική. Πρόκειται για μία διαπίστωση που είναι
πέρα για πέρα αληθινή.
Για παράδειγμα όταν κάποιος αγοράζει ένα πολύ ακριβό και γρήγορο αυτοκίνητο, το
αγοράζει για τα συναισθήματα που θα νιώσει και όχι για την ιδιαίτερη χρησιμότητά του.
Δεν πρόκειται για λογική αγορά, αλλά για συναισθηματική.
Το αγοράζει για την αδρεναλίνη και την έξαψη που θα νιώσει όταν πιάσει τα 100 χλμ
σε 5 δευτερόλεπτα, για την περηφάνια που θα νιώσει με τα βλέμματα που θα τραβήξει,
το πόσο σημαντικός θα νιώθει όταν οδηγάει ένα τέτοιο αυτοκίνητο και για αρκετούς
ακόμα τέτοιου είδους λόγους.
Αν ήθελα να πουλήσω ένα ακριβό και γρήγορο αυτοκίνητο που λέτε να εστίαζα; Στους
συναισθηματικούς υποκινητές ή στα χαρακτηριστικά όπως, 2 εξατμίσεις και
αεραγωγός με ανθρακονήματα;
Αυτοί είναι ειδικοί και συγκεκριμένοι λόγοι που συνδέονται με το συγκεκριμένο προϊόν,
που είναι το ακριβό και γρήγορο αυτοκίνητο και που θα πρέπει να έχετε εντοπίσει στο
τρίπτυχο του ιδανικού σας πελάτη.
Εκτός από συναισθηματικούς λόγους που συνδέονται με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία,
υπάρχουν και κάποιοι γενικοί συναισθηματικοί υποκινητές που εφαρμόζονται σε
οποιαδήποτε αγορά και σε οποιοδήποτε προϊόν.
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Η λέξη που χρησιμοποιείται στην Αμερική είναι “mental triggers”. Νομίζω πως το
συναισθηματικοί υποκινητές περιγράφει σωστά, αν και όχι απόλυτα την λειτουργία
τους. Ας τους γνωρίσουμε.


Ιστορίες

Οι ιστορίες μένουν. Μας έχουν εκπαιδεύσει να ακούμε ιστορίες από μικρά παιδιά. Αν
έχετε παρακολουθήσει πρόσφατα ένα σεμινάριο ή μία διάλεξη, αυτό που θα σας έχει
μείνει εντονότερα είναι κάποια ιστορία που μπορεί να ακούσατε.
Οι ιστορίες δεσμεύουν και η όλη τακτική που θα ακολουθήσουμε θα πρέπει να
μετατραπεί σαν μία μεγάλη ιστορία, την οποία θα σπάσουμε σε κομμάτια. Η όλη
προσπάθεια πώλησης θα μετατραπεί σε μία μεγάλη ιστορία.


Ανταποδοτικότητα

Αν δώσεις κάτι ποιοτικό σε κάποιον, θα νιώσει την ανάγκη να ανταποδώσει. Είναι κάτι
που έχουμε από την φύση μας. Αν προσφέρω στο γείτονα ένα κομμάτι γλυκό, το πιάτο
θα γυρίσει σε γεμάτο με κάτι άλλο.
Είναι κάτι που θα χρησιμοποιήσουμε για να οδηγήσουμε τις πωλήσεις στα ύψη. Θα
προσφέρουμε κάτι ποιοτικό και οι υποψήφιοι πελάτες θα νιώσουν την υποχρέωση να
ανταποδώσουν.


Event based

Έχω ήδη αναφέρει πως η προώθηση θα λάβει τον χαρακτήρα του πολύ αναμενόμενου
γεγονότος. Τα events μας κάνουν να νιώθουμε πως είμαστε μέρος κάτι πολύ
μεγαλύτερου και έχουν, αν γίνουν σωστά, πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
Ότι κάνουμε με κάποιον άλλο, έχει τον χαρακτήρα του τελετουργικού κάτι που είναι
πανίσχυρο. Αν ρίξετε μία ματιά στο παρελθόν θα δείτε πως η δύναμη του
τελετουργικού έχει οδηγήσει σε σοκαριστκά γεγονότα.
Επίσης, υπάρχουν τόσες προσφορές και τόσα websites, που ένας τρόπος για να
ξεχωρίσετε από αυτό τον θόρυβο, είναι να μετατρέψετε την προώθησή σας σαν ένα
γεγονός.


Αναμονή – Προσμονή

Η προσμονή – αναμονή συνδέεται με το γεγονός. Η αναμονή μαγνητίζει. Μπορείτε να
δείτε την αλλαγή στην συμπεριφορά μας, όταν υπάρχει η αναμονή μίας γιορτής. Η
προσμονή τραβάει την προσοχή και μαγνητίζει.
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Κοινωνικές Αποδείξεις – Social Proof

Πρόκειται για πανίσχυρο υποκινητή. Όλοι κοιτάζουμε το τι κάνουν οι άλλοι για να
αποφασίσουμε για το τι θα κάνουμε εμείς. Αν καταφέρετε να δείξετε στους
υποψήφιους πελάτες πως δεν είναι μόνοι τους, πως υπάρχουν και άλλοι που
παρακολουθούν την ίδια διαδικασία προώθησης και είναι ενθουσιασμένοι, οι πωλήσεις
θα εκτοξευτούν.
Οδηγείτε σε μία άγνωστη πόλη, πεινάτε και περνάτε μπροστά από 2 εστιατόρια. Το ένα
έχει 2 παρκαρισμένα αυτοκίνητα απ’έξω, ενώ το άλλο δέκα. Πιο θα διαλέξετε; Με την
μέθοδο προώθησης που προτείνω, θα έχετε πολλές ευκαιρίες για να δείξετε στον κόσμο
κοινωνικές αποδείξεις.


Αποδείξεις

Θα πρέπει να δείξετε στον κόσμο πως ότι πουλάτε δουλεύει. Με τις κλασσικές
μεθόδους προώθησης είναι λιγάκι δύσκολο. Με αυτή που σας προτείνω εγώ, αρκετά
εύκολο και κάτι που γίνεται τελείως φυσικά.


Η δύναμη της κοινότητας

Πανίσχυρος υποκινητής γιατί πολύ απλά εκφράζει μία από αυτές που ο Tony Robbins
αποκαλεί μεγάλες ανθρώπινες ανάγκες. Οι περισσότερες από τις αποφάσεις που
παίρνουμε έχουν γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών αυτών.
Έχουμε την ανάγκη να νιώσουμε σημαντικοί, την ανάγκη για περιπέτεια, την ανάγκη
για ασφάλεια, την ανάγκη να αγαπήσουμε, την ανάγκη να συνδεθούμε, την ανάγκη να
προσφέρουμε. Αυτές είναι οι 6 μεγάλες ανθρώπινες ανάγκες τις οποίες προσπαθούμε
όλοι να ικανοποιήσουμε.
Από εκεί και πέρα είναι θέμα του ποια μέσα διαλέγεις για να ικανοποιήσεις τις ανάγκες
αυτές. Για παράδειγμα μπορείς να κάνεις κάτι δημιουργικό και να νιώσεις σημαντικός,
μπορεί όμως να απειλήσεις την ζωή κάποιου άλλου και να νιώσεις σημαντικός άμεσα.
Πιθανότατα για τον άλλο, ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον κόσμο.
Αυτή την ανάγκη ικανοποιεί μία ψηφιακή κοινότητα. Αν η τάση της κοινότητας είναι να
αγοράσει, είναι δύσκολο να ξεφύγεις από αυτή την τάση.



Φόβος – Έλλειψη – Επείγον

Ο φόβος είναι ένας από τις μεγαλύτερες αιτίες αγορών. Είναι το όπλο σας απέναντι
στον μεγαλύτερο εχθρό σας που είναι η αναβλητικότητα. Ότι και να πουλάτε θα πρέπει
με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσετε την αναβλητικότητα.
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Με την προώθηση που θα κάνουμε, θα μπορείτε με διάφορους τρόπους να
δημιουργήσετε φόβο και την αίσθηση του επείγοντος. Στο τέλος της προώθησης κάτι
άσχημο συμβαίνει για τον υποψήφιο πελάτη. Μπορεί η τιμή να αυξηθεί ή και το προϊόν
να μην είναι πλέον διαθέσιμο.


Αυθεντία

Είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάσεις τον εαυτό σου σαν αυθεντία στο θέμα.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το πετύχεις αυτό. Παρουσιάστε παλιές επιτυχίες,
ιστορίες, οτιδήποτε μπορεί να σας εμφανίσει στα μάτια του αναγνώστη σαν αυθεντία.


Πόνος

Το συναίσθημα του πόνου αποτελεί πολύ δυνατό κίνητρο για τις αγορές. Όταν
προωθείτε ένα προϊόν, επικεντρωθείτε περισσότερο στον πόνο που θα νιώσει όποιος
δεν πετύχει τον στόχο που υποτίθεται πως το προϊόν ικανοποιεί, παρά στα οφέλη και
πλεονεκτήματα του προϊόντος.
Ο άνθρωπος λειτουργεί με βάση και κριτήριο την αποφυγή του πόνου. Πρόκειται για
έναν μηχανισμό αυτοσυντήρησης και επιβίωσης. Σε ένα υπέρβαρο άτομο για
παράδειγμα, μπορούμε να πούμε πως για αυτόν η διαδικασία της δίαιτας μοιάζει πιο
επίπονη από τον πόνο του να είσαι υπέρβαρος, για αυτό και παραμένει έτσι.
Κάντε τον αναγνώστη να νιώσει νοητικά λίγο από τον πόνο που θα νιώσει αν δεν
αγοράσει το προϊόν που προωθείτε και θα δείτε τις πωλήσεις σας να εκτοξεύονται.


Αφοπλισμός

Αφοπλισμός σημαίνει χαλαρώνω τις αντιστάσεις των υποψήφιων αγοραστών,
προσφέροντάς τους κάτι που τους χαλαρώνει, τους αποσπά την προσοχή από την
πώληση και συνήθως αποτελείται από ποιοτικές πληροφορίες.

Συνδυάζοντας Τους Υποκινητές
Είναι προφανές, πως αν βρούμε μία φόρμουλα προώθησης που να συνδυάζει όλους
τους ψυχολογικούς υποκινητές, θα έχουμε μία πανίσχυρη μέθοδο. Φαντάζομαι πως
έχετε περάσει από την διαδικασία προώθησης αυτού του βιβλίου, οπότε είναι αρκετά
πιο εύκολο να κατανοήσετε την όλη διαδικασία.
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Αντί να στείλουμε κόσμο σε μία σελίδα που
να πουλάει το προϊόν ή την υπηρεσία, θα
δημιουργήσουμε μια μεγάλη ιστορία, την
οποία θα χωρίσουμε σε κομμάτια.
Πρόκειται για μέθοδο πολύ πιο δεσμευτική
και με πολύ δυνατό feedback, ώστε να
μπορείς να διορθώσεις εύκολα ότι δεν πάει
καλά.
Η συγκεκριμένη μέθοδος δημιουργήθηκε
από τον Jeff Walker και είναι υπεύθυνη για
τα μεγαλύτερα product ή business
launches του πλανήτη. Στον Walker ανήκει
η μέθοδος του πλάγιου sales letter, στην
οποία βασίζονται και όλα όσα ακολουθούν.
Πρόκειται για ένα sale letter ή sales video χωρισμένο σε κομμάτια, δημιουργώντας μία
μορφή ακολουθίας. Πρόκειται κατά την γνώμη μου για την μεγαλύτερη καινοτομία στο
marketing στον 21ο αιώνα.
Αντί να στέλνεις κόσμο «ψυχρό» σε μία σελίδα πώλησης, τον βάζεις σε μία διαδικασία,
όπου επιμορφώνεται για το προϊόν και είναι πιο εύκολο για αυτόν να πάρει μία
απόφαση. Έχει πλέον άποψη και όλους τους ψυχολογικούς υποκινητές να πιέζουν.
Η συγκεκριμένη μέθοδος προώθησης προετοιμάζει τον επισκέπτη, έτσι ώστε να έχει
αποφασίσει να αγοράσει το προϊόν, πριν ακόμα δει το sales letter ή την οποιαδήποτε
προσπάθεια πώλησης. Το sale letter ή sales video απλά ολοκληρώνει την διαδικασία.
Η τεχνική της ακολουθίας είναι πολύ ευέλικτη και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε
επιχείρηση ή προϊόν. Τα αποτελέσματά που δίνει είναι εγγυημένα. Αν ακολουθήσετε τα
βήματα προσεκτικά και έχετε σκιαγραφήσει σωστά τον πελάτη που στοχεύετε, η
επιτυχία είναι δεδομένη.
Προσέγγιση τελείως διαφορετική από το συνηθισμένο internet marketing, όπου
δημοσιεύεις την σελίδα πώλησης, στέλνεις κόσμο σε αυτή και κάνεις το σταυρό σου να
λειτουργήσει.
Θυμάστε που μιλούσαμε για την διαφορά μεταξύ marketing και πώλησης και πως οι
περισσότεροι δεν μπορούν να εντοπίσουν την διαφορά μεταξύ τους; Θυμάστε όλα όσα
έχουμε πει για την εποχή μας και για το πρόβλημα της προσοχής;
Περνώντας τον υποψήφιο πελάτη από μία τέτοια διαδικασία, έχει αποδειχτεί πως είναι
πολλές φορές πιο αποτελεσματική, από τις κλασσικές προσπάθειες πώλησης. Πρόκειται
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για μία διαδικασία που
τραβάει το ενδιαφέρον, το
οποίο κορυφώνεται με την
διάθεση του προϊόντος.
Πρακτικά, δημοσιεύεις το πρώτο κομμάτι, μετά από λίγες ημέρες το δεύτερο, μετά το
τρίτο και στο τέλος την σελίδα πώλησης. Μπορεί να μπει και τέταρτο κομμάτι στην
διαδικασία, όμως υπάρχει ο κίνδυνος να γίνετε κουραστικοί.
Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με κάτι πολύ δυνατό, με το οποίο μπορείς να
αδυνατίσεις, να βγάλεις ένα καράβι χρήματα, να βρεις εσωτερική γαλήνη, να δώσεις
τέλος στην μοναξιά, να εξοικονομήσεις ενέργεια, οτιδήποτε αντιπροσωπεύει αυτό που
πουλάτε.
Προσοχή, δεν μιλάμε για το προϊόν αλλά για τα οφέλη που αντιπροσωπεύει.
Στο δεύτερο κομμάτι δείχνεις πως μπορεί να δουλέψει για αυτούς. Πρόκειται για πολύ
συνηθισμένη σκέψη που κάνει ο κόσμος. Το γιατί δεν το ξέρω, ξέρω όμως πως
συμβαίνει συνέχεια.
Για παράδειγμα μπορεί να σκεφτεί πως, «καταλαβαίνω πως μπορεί κάποιος να
χρησιμοποιήσει αυτή την δίαιτα και να χάσει κιλά, όχι όμως εγώ». «Καταλαβαίνω την
δύναμη αυτής της τεχνικής και πιστεύω πως μπορεί να δουλέψει για οποιονδήποτε,
αλλά δεν θα δουλέψει για μένα».
Στο τρίτο κομμάτι στην ουσία λες πως αυτό το πολύ δυνατό πράγμα, που θα δουλέψει
για σένα, μπορείς να το έχεις και μπορείς να το έχεις συνήθως αγοράζοντάς το. Με
λίγα λόγια στο τρίτο κομμάτι αρχίζεις να αποκαλύπτεις λεπτομέρειες για το προϊόν ή
την υπηρεσία.
Καταλαβαίνω πως είναι αρκετά γενικά τα όσα γράφω, όμως θα εστιάσουμε σε κάθε
κομμάτι χωριστά στην συνέχεια. Τώρα μιλήσουμε για την δύναμη που έχει μία ιστορία
και την σημασία της στο marketing.

Η Δύναμη Της Αφήγησης Μίας Ιστορίας
Οι ιστορίες έχουν τεράστια δύναμη. Οι μύθοι και οι ιστορίες υπάρχουν πριν ακόμα
ανακαλυφθεί η γραφή και χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά σοφίας από την μία
γενιά στην επόμενη.
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Από ότι έχω δει, την δύναμη μίας ιστορίας στο
marketing την χρησιμοποιεί περίπου το 5% των
επιχειρήσεων. Οι υπόλοιπες 95% χρησιμοποιούν
χαρακτηριστικά προϊόντος και αυτές που είναι
λίγο πιο προχωρημένες, τα οφέλη του προϊόντος.
Τίποτα όμως δεν συγκρίνεται με την αφήγηση
μίας ιστορίας. Οι ιστορίες δημιουργούν
συναισθηματική ταύτιση, κάτι που κάνει μία
προσπάθεια πώλησης πιο αποτελεσματική. Επίσης
είναι πολύ πιο εύκολο να μεταδώσεις κάποιο
σκεπτικό ή κάποια έννοια, από ότι είναι με τις
συμβατικές μεθόδους.
Η συναισθηματική ταύτιση προκύπτει από πολλούς παράγοντες και κυρίως από την
δύναμη της εικόνας. Η αλήθεια είναι πως σκεφτόμαστε με εικόνες. Αν σας ζητήσω να
σκεφτείτε το ψυγείο σας, ταυτόχρονα εμφανίζεται στο μυαλό σας η εικόνα του.
Τώρα σκεφτείτε την πρόταση: «Ξαπλωμένος στο κρεβάτι σε μία μονάδα εντατικής
θεραπείας…». Εικόνες εμφανίζονται και μάλιστα εικόνες που συνδέονται με
συναίσθημα.
Όπως έχω ήδη αναφέρει, αγοράζουμε προϊόντα για συναισθηματικούς λόγους και
αιτιολογούμε την αγορά με την λογική. Να πείσεις κάποιον σε επίπεδο λογικής είναι
σχετικά εύκολο. Να πείσεις όμως κάποιον συναισθηματικά, είναι πολύ δύσκολο.
Δεν μπορείς να υπαγορεύσεις σε κάποιον πως θα αισθανθεί. Με την αφήγηση όμως
μίας ιστορίας, μπορείς εύκολα να δημιουργήσεις εικόνες συνδεδεμένες με
συναισθήματα.
Στην ουσία δημιουργείς την αναβίωση κάποιων εμπειριών σε μικρότερη βέβαια
κλίμακα. Η τεχνική αυτή ονομάζεται “voyeurism” και είναι η λόγος που η αφήγηση μίας
ιστορίας είναι τόσο αποτελεσματική στο marketing.
Όλοι έχουμε δει την υπερβολή που κρύβουν τα διαφημιστικά μηνύματα. Στο marketing
η υπερβολή αυτή ονομάζεται “hype” και την συναντάμε στην ζωή μας γενικότερα.
Απλά ευαισθητοποιούμαστε προς αυτήν, όταν την συναντάμε σε κάποια προσπάθεια
πώλησης ή διαφημιστικό μήνυμα.
Όταν λέμε σε ένα φίλο μας πως το αυτοκίνητο αυτό έχει απίστευτη κατανάλωση και
ονειρεμένο κράτημα δεν είναι υπερβολή; Όταν είστε ερωτευμένοι δεν κάνετε πράγματα
που τείνουν προς την υπερβολή; Όλοι μας.
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Η
υπερβολή,
χρησιμοποιούταν
και θα συνεχίσει να
χρησιμοποιείται σε
οποιαδήποτε
προσπάθεια προώθησης για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Είναι αποτελεσματική. Όταν η
υπερβολή κρύβεται σε μία ιστορία, είναι πολύ ευκολότερο για κάποιον να την δεχτεί,
από όταν συναντάται σε μία κλασική προσπάθεια πώλησης.
Εν κατακλείδι, με την αφήγηση μίας ιστορίας, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μεθόδους
που δεν θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις σε μία κλασική τακτική προώθησης. Οι
ιστορίες έχουν δύναμη και δημιουργούν συναισθηματική ταύτιση, το μέγεθος της
οποίας δεν μπορεί να συγκριθεί με οποιαδήποτε άλλη τακτική προώθησης.
Με την αφήγηση μίας ιστορίας ο κόσμος έχει την δυνατότητα να βγάλει τα δικά του
συμπεράσματα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που δίνει υψηλότερο conversion rate
και μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης, αφού δίνει την αίσθηση στους πελάτες πως αυτοί
είναι που πήραν την απόφαση, χωρίς να παραπλανηθούν από μία προσπάθεια
πώλησης.

Τα Συστατικά Μίας Καλής Ιστορίας
Ας δούμε τώρα ποια είναι βασικά
χαρακτηριστικά
μίας
καλής
ιστορίας πριν μπούμε για τα καλά
στην προώθηση του προϊόντος ή
της υπηρεσίας.
Πρώτα από όλα σε κάθε ιστορία
υπάρχει ο κεντρικός χαρακτήρας ή μία ομάδα χαρακτήρων. Ο πρωταγωνιστής, ο
οποίος ή είχε μία εμπειρία που τον έφερε στο προϊόν σας ή μία εμπειρία εξαιτίας του
προϊόντος.
Φυσικά ο πρωταγωνιστής θα πρέπει να έχει ένα στόχο. Ο στόχος δεν είναι τόσο
σημαντικός. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η πορεία και η εμπειρία προς την επίτευξη
του στόχου.
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Αν θυμηθείτε την ταινία «ο άρχοντας των δαχτυλιδιών», παρόλο που η τριλογία είναι 9
ώρες, ο χρόνος που αφιερώνεται στην επίτευξη του στόχου είναι 15 λεπτά. Ο
υπόλοιπος χρόνος είναι αφιερωμένος στο ταξίδι προς την επίτευξη του στόχου.
Ο πρωταγωνιστής έχει ελαττώματα. Θέλετε να συνδεθείτε με τον κόσμο και αυτό θα
γίνει με το να εμφανιστείτε ως απλός άνθρωπος και όχι ως υπερ-ήρωας. Οι καλοί
χαρακτήρες πάντα έχουν ελαττώματα.
Στις καλές ιστορίες υπάρχει πάντα ο ανταγωνιστής, ο κακός της υπόθεσης. Πιο απλά,
το πρόβλημα τον πόνο ή τις δυσκολίες που το προϊόν σας καλείται να λύσει. Επίσης
μπορεί να είναι και ένα εσωτερικός αντίπαλος. Φόβος, έλλειψη χρόνου και διάφορα
άλλα.
Οι καλύτερες ιστορίες έχουν ένα τέλος πολύ καλύτερο από την απλή επίτευξη του
στόχου ή με την ήττα του «κακού» της υπόθεσης. Στις καλές ιστορίες ο πρωταγωνιστής
όχι μόνο νικάει τον κακό, αλλά κερδίζει και την κοπέλα.
Στην προώθηση, αυτό σημαίνει πως εκτός από την επίτευξη του στόχου, θα υπάρχουν
ακόμα μεγαλύτερα οφέλη ή ακόμα και πολλαπλά οφέλη. Για παράδειγμα το προϊόν που
δεν θα καθαρίσει απλώς το πάτωμα, αλλά θα το κάνει καθαρότερο από ότι το έχετε δει
ποτέ.

Τα 3 Μέρη Της Ιστορίας
Ας ρίξουμε μία πιο προσεκτική ματιά στα 3 κομμάτια της ιστορίας. Κατά αρχήν μπορεί
να έχουν οποιαδήποτε μορφή. Μπορεί να είναι blog posts, videos, audio, PDF, ή και
συνδυασμός.
Επίσης θα πρέπει το καθένα να βγάζει νόημα από μόνο του, αφού υπάρχει περίπτωση
κάποιος να πέσει απευθείας στο δεύτερο κομμάτι, χωρίς να έχει περάσει από το
πρώτο. Είναι λοιπόν απαραίτητο στο δεύτερο και στο τρίτο κομμάτι να υπάρχει μία
μικρή περίληψη από το προηγούμενο.
Έχετε δει φαντάζομαι τις σειρές που αφιερώνουν περίπου 1 λεπτό δίνοντας μία
περίληψη του τι έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο. Το ίδιο πρέπει να κάνετε και εσείς,
μαζί με ένα εμφανής link, το οποίο θα οδηγεί στο προηγούμενο ή προηγούμενα μέρη
της ακολουθίας. Έτσι αν κάποιος δεν έχει δει ή διαβάσει τα προηγούμενα κομμάτια να
μπορεί να το κάνει.
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Όλα τα κομμάτια καλό θα είναι να ξεκινάνε με κάτι που προσκολλάει τον επισκέπτη.
Αυτό που στην γλώσσα του marketing ονομάζεται “hook”. Αν πρόκειται για κείμενο
αυτό θα πρέπει να συμβεί με τον τίτλο και την πρώτη πρόταση. Αν πρόκειται για video
ή audio στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα.
Είναι αυτό που θα κρατήσει τον επισκέπτη κολλημένο στην οθόνη. Ένα καλό hook
δημιουργεί πάντα συναισθηματική περιέργεια. Από πείρα σας λέω πως αν δεν έχετε ένα
καλό hook θα χάσετε το 50% των επισκεπτών στο πρώτο 2,5% του περιεχομένου.
Δεν μπορώ να ξέρω με ακρίβεια τι συμβαίνει στο γραπτό κείμενο, όμως στα videos που
μπορεί να έχεις πολύ πιο ακριβή στατιστικά στοιχεία, η αλήθεια είναι αυτή. Χωρίς μία
δυνατή έναρξη το 50% των επισκεπτών θα φύγει πολύ γρήγορα.
Υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα
δυνατό “hook”. Είναι καθαρά θέμα προϊόντος ή υπηρεσίας. Περισσότερο όμως είναι
θέμα αγοράς.
Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα hooks ώστε να δείτε πως μπορείτε να
προσαρμόσετε την κάθε περίπτωση στο προϊόν ή στην υπηρεσία που προωθείτε.
Έχουμε λοιπόν 4 μεγάλες κατηγορίες:
1) Μοναδικό επίτευγμα
Εδώ θα βρείτε τα δυνατότερα hooks, μόνο που για να το χρησιμοποιήσετε θα πρέπει
πραγματικά να έχετε μία πρωτοκλασάτη υπηρεσία ή προϊόν. Παραδείγματα: Πως πήγα
από το 0 σε 10,000 ευρώ την ημέρα σε πωλήσεις. Πως έχασε 40 κιλά σε 60 ημέρες.
Είναι δύσκολο να βρείτε ένα τέτοιο hook, εκτός αν το προϊόν σας είναι εκπληκτικό ή η
επιχείρησή σας έχει πελάτες που βίωσαν πολύ δυνατά αποτελέσματα ή μία πολύ
δυνατή ιστορία για το πώς το προϊόν ή η υπηρεσία γεννήθηκε.
2) Περιέργεια
Ας μην κρυβόμαστε. Είμαστε περίεργοι από την φύση μας. Ειδικά για πράγματα που
μπορεί να μας επηρεάσουν αρνητικά. Ένας από τους λόγους που μας τραβάνε τόσο
πολύ τα δυσάρεστα νέα, είναι γιατί θέλουμε να γνωρίζουμε για κάτι που μπορεί να μας
βλάψει.
Τα
hooks
που
βασίζονται
στην
περιέργεια
είναι
πολύ
αποτελεσματικά και
με μία μικρή δόση
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δημιουργικότητας μπορεί εύκολα να κάνουν την διαφορά. Θυμάστε την ταινία “Τhe
Blair Witch Project”;
Η ταινία ξεκινούσε έτσι:
«Τον Οκτώβριο του 1994, 3 σπουδαστές εξαφανίστηκαν στο δάσος, κατά την
διάρκεια μαγνητοσκόπησης ενός ντοκιμαντέρ. Ένα χρόνο αργότερα, το video
βρέθηκε…»
Η ταινία κατά την γνώμη δεν ήταν καλή, όμως έσπασε τα ταμεία και μπήκε στο βιβλίο
Γκίνες, ως η ταινία με το χαμηλότερο budget και τα μεγαλύτερα κέρδη. Θεωρείται πως
τον μεγαλύτερο ρόλο στην επιτυχία της ταινία έπαιξε το hook στην αρχή.
3) Διαφορετική προσέγγιση
Εδώ στην ουσία πας κόντρα στα καθιερωμένα και θίγεις κάποιο θέμα ή παράγοντα που
θεωρείται από την αγορά ως δεδομένο. Η διαφορετική προσέγγιση εμπεριέχει και το
στοιχείο της περιέργειας.
«Πώς να χάσεις κιλά τρώγοντας μαύρη σοκολάτα». Έχω δει μία τέτοια προώθηση, δεν
το έβγαλα από το μυαλό μου και παρόλο που δεν αντιμετωπίζω πρόβλημα βάρους, το
συγκεκριμένο hook μου τράβηξε την προσοχή.
Είναι κάτι που σπάει τα καθιερωμένα. Η σοκολάτα έχει συνδυαστεί με την ζάχαρη, την
αμαρτία της δίαιτας και ποτέ ως κάτι που αδυνατίζει. Αν μπορείτε να προσεγγίσετε
διαφορετικά κάτι που θεωρείται ως δεδομένο, θα έχετε ένα πολύ δυνατό hook.
4) Μία μεγάλη υπόσχεση
Το συγκεκριμένο hook ταιριάζει σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Δίνεις μία μεγάλη
υπόσχεση, κάτι που ξεπερνάει κατά πολύ τον συνηθισμένο στόχο. Όχι δηλαδή πώς να
βγάλεις μία πολύ καλή φωτογραφία, αλλά να βγάλεις μία φωτογραφία για βραβείο.
Πρόκειται για αρκετά ευέλικτο hook. Πώς να έχεις αποτελέσματα χωρίς το παραμικρό
ρίσκο, Προσφέρεις κάτι δωρεάν κλπ. Όλα αυτά κρύβουν μέσα τους μία μεγάλη
υπόσχεση.
Υπάρχουν πολλών ειδών hooks που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, όπως το ερέθισμα
των αισθήσεων με οπτικοακουστικά μέσα, που χρησιμοποιείται στα videos, όμως
πρόκειται για πιο δύσκολες και εξειδικευμένες τεχνικές.
Και τα τρία κομμάτια της ιστορίας καλό είναι να ξεκινάνε με ένα δυνατό hook. Επίσης
θα πρέπει να προβληθούν μέσα από ένα blog, επειδή πρώτον, είναι το μόνο μέσο στο
οποίο μπορεί ο επισκέπτης να αφήσει σχόλια και δεύτερον έχει αφοπλιστικές ιδιότητες.
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Ο περισσότερος κόσμος έχει συνδυάσει τα blogs με ενημέρωση και ψυχαγωγία και δεν
περιμένει να δει μία προσπάθεια πώλησης μέσα από ένα blog. Το γεγονός αυτό κάνει
τους επισκέπτες να έχουν πολύ πιο χαλαρές αντιστάσεις. Πρόκειται για τον αφοπλισμό
που μιλήσαμε στους συναισθηματικούς υποκινητές.
Τα σχόλια που αφήνουν οι επισκέπτες στα blogs προσφέρουν social proof ή αλλιώς
κοινωνικές αποδείξεις. Τα πολλά σχόλια δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και το μεγάλο
ενδιαφέρον των επισκεπτών σημαίνει social proof.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο στο δεύτερο και τρίτο κομμάτι της ιστορίας θα πρέπει να
αφιερώσετε λίγο χρόνο ευχαριστώντας τον κόσμο για τα πολλά σχόλια και πιθανότατα
απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις.
Πρέπει να υπογραμμίσετε και να τονίσετε τις κοινωνικές αποδείξεις με όποιον τρόπο
μπορείτε, γιατί πρόκειται για έναν πολύ δυνατό υποκινητή.

Η γενική προσέγγιση της ακολουθίας

Ας προσπαθήσουμε τώρα να ρίξουμε μια
ματιά στην ακολουθία ώστε να μπορείτε να
κατανοήσετε καλύτερα την λογική της
προώθησης. Θα εστιάσουμε αργότερα στο
κάθε ένα χωριστά, όμως για την ώρα ας το
δούμε λίγο πιο γενικά ώστε να έχετε μία
εικόνα για τον ρόλο τους.
Στο πρώτο κομμάτι πρέπει να εστιάσετε
στο πολύ δυνατό χαρτί που έχετε στα χέρια
σας. Κάτι που θα αλλάξει την ζωή τους. Το
πρώτο κομμάτι θα πρέπει να δεσμεύει.
Είναι η πρώτη εντύπωση και θα πρέπει να
γίνει καλά.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο παρουσιάζετε τα δυνατά σας χαρτιά. Μιλάτε για τις
επιθυμίες, τα όνειρα, τα προβλήματα και τις απογοητεύσεις. Εδώ είναι που
χρησιμοποιούμε έντονα όλα αυτά τα στοιχεία.
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Το πρώτο κομμάτι Θα πρέπει να εμπνέει. Θα πρέπει να δημιουργεί ενθουσιασμό και μια
αίσθηση προσδοκίας για την συνέχεια. Δώστε ότι καλύτερο έχετε. Το πρώτο κομμάτι
είναι το πιο σημαντικό. Είναι αυτό που ξεκινάει την συζήτηση. Θα πρέπει να δεσμεύει.
Σκεφτείτε το σαν τα trailer για τις ταινίες του Hollywood. Στα trailers παίζουν τις
καλύτερες σκηνές, τα καλύτερα αστεία, την εντονότερη δράση. Κάτι τέτοιο πρέπει να
κάνετε και εσείς.
Στο πρώτο κομμάτι λοιπόν παρουσιάζετε αυτή την καταπληκτική ευκαιρία για να
πετύχουν οι στόχοι, τα όνειρα και να εξαφανιστούν όλα τα προβλήματα και οι
απογοητεύσεις.
Είναι πολύ σημαντικό να μην αποκαλύψετε πως υπάρχει κάτι προς πώληση. Αυτό θα
γίνει στο τρίτο κομμάτι. Στο πρώτο θέλετε να δώσετε την εντύπωση προς πρόκειται
απλά για εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
Στο δεύτερο κομμάτι φοράς το καπέλου του δασκάλου και προσφέρεις πολύτιμες
πληροφορίες για το θέμα. Πρόκειται για καθαρά εκπαιδευτικό κομμάτι και το συνδέεις
με το γιατί θα δουλέψει για αυτούς.
Συναισθηματικοί υποκινητές, που ενεργοποιούμε είναι φυσικά η αυθεντία η
ανταποδοτικότητα και ο αφοπλισμός. Σε αυτό το κομμάτι μπορούμε να εισάγουμε μία
προσωπική ιστορία.
Όπως έχουμε πει, οι ιστορίες δεσμεύουν και αν μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε μην
διστάσετε να το κάνετε. Οι τυπικές ιστορίες που έχουν μεγάλη ανταπόκριση είναι αυτές
με τα εξής θέματα:


Ο απρόθυμος ήρωας

Κάποιος που γνωρίζει τα μυστικά, ο κόσμος τον πιέζει να τα διδάξει, όμως αυτός είναι
απρόθυμος να το κάνει. Στο τέλος λυγίζει από την πίεση του κόσμου και αποφασίζει να
μοιραστεί τα μυστικά του.



Από το μηδέν στην
επιτυχία

Πρόκειται για την ιστορία του
ανθρώπου που ξεκίνησε από το μηδέν, νίκησε όλες τις δυσκολίες και κατέληξε να έχει
μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για κλασσική ιστορία που γοητεύει και εμπνέει και πάντα θα
το κάνει.
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Πρόκειται για την κλασσική μονομαχία του Δαυίδ με τον Γολιάθ. Αν έχετε κάποια
ιστορία που να ταιριάζει με αυτό το θέμα χρησιμοποιήστε την. Τα αουτσάιντερ πάντα
αντιμετωπίζονται με συμπάθεια.
Το τρίτο κομμάτι χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, συνεχίζεις να προσφέρεις
πληροφορίες αλλά με το σκεπτικό του απαντάω σε αντιρρήσεις. Στο δεύτερο μέρος
κάνεις την μετάβαση στο προϊόν.
Είναι το σημείο που αναφέρεις πως ακολουθεί κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. Μην
φοβηθείτε να μιλήσετε για το προϊόν. Από την στιγμή που σας ακούν ακόμα,
ενδιαφέρονται.
Είναι προτιμότερο να τους δώσετε μίας μορφής προειδοποίηση, από το να τους
στείλετε σε ένα sales letter ανυποψίαστους. Απλά μην προσπαθήσετε να πιέσετε
καταστάσεις. Αυτή είναι η δουλειά του sales letter ή sales video και όχι του τρίτου
μέρους.

Ανάλυση της ακολουθίας, Μέρος 1ο

Στο πρώτο μέρος λοιπόν,
ορίζεις την ευκαιρία, στην
οποία θα δώσουμε την μορφή
μίας ιστορίας. Την ιστορία
πάνω στην οποία θα βασιστεί
ολόκληρη η προώθησή μας. Μία ιστορία που θα εμπνέει και θα προσφέρει την
επισκόπηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρετε.
Σε αυτό το σημείο θα χρειαστούμε το προφίλ του ιδανικού πελάτη που έχετε
σκιαγραφήσει. Θα βασιστούμε πάνω στις επιθυμίες, τους φόβους και γενικά τα
συναισθήματα για να δημιουργήσουμε την ιστορία μας. Θυμηθείτε πως αγοράζουμε
προϊόντα για συναισθηματικούς λόγους.
Η ιστορία θα ξεκινάει με την φράση:
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Με αυτό τον τρόπο προσωποποιείς την προώθηση. Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική,
οπότε διαλέξτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα για εσάς. Το σημαντικό είναι να
δημιουργήσετε ένα σημείο σύνδεσης με τον υποψήφιο πελάτη.


Επιθυμίες, όνειρα

Στην συνέχεια μιλάς για τις επιθυμίες και τα όνειρα που συνδέονται με το προϊόν ή την
υπηρεσία.


Προβλήματα, απογοητεύσεις, απωθημένα

Εδώ συνδέεις τα όνειρα και τις επιθυμίες με προβλήματα και απογοητεύσεις που
μπορεί να αντιμετώπισε στην προσπάθεια να βρει την λύση που το προϊόν τις
προσφέρει.


Η λύση

Εδώ αποκαλύπτεις το προϊόν και την λύση που προσφέρει.


Γιατί μοιράζεσαι την λύση

Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσεις να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Για πιο λόγο
προσφέρεις την λύση στον κόσμο;
Σε αυτό το σημείο θέλω να γράψετε ένα κείμενο, περίπου μίας σελίδας, που να έχει για
βάση όσα είπαμε. Δηλαδή:






Νομίζω πως είμαι αρκετά σαν εσάς ή κάτι αντίστοιχο,
Τις επιθυμίες και τα όνειρα του υποψήφιου πελάτη
Τις προβληματισμούς και τις απογοητεύσεις
Την λύση
Τις λόγους που μοιράζεσαι την λύση

Το πρώτο μέρος λοιπόν θα ξεκινάει με αυτή την ιστορία. Στην συνέχεια θα πρέπει να
δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα και την λύση. Θα πρέπει να
αποδείξετε πως γνωρίζετε το αντικείμενο.
Στο τέλος του πρώτου μέρος αναφέρεις τα 2 υπόλοιπα μέρη που ακολουθούν. Δεν
χρειάζεται να δώσετε τις λεπτομέρειες. Μία απλή αναφορά θα είναι αρκετή. Απλά θα
πρέπει να ενημερώσετε τον κόσμο για την ακολουθία. Πως υπάρχει περισσότερο υλικό
που θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες.
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Ανάλυση της ακολουθίας, Μέρος 2ο
Η γενική περιγραφή του
2ου μέρους είναι ότι το
προϊόν ή η υπηρεσία είναι
αποτελεσματική. Πρέπει να
πείσετε τον κόσμο με
πολύτιμο περιεχόμενο πως
έχει αποτελέσματα.
Στην αρχή του δεύτερου μέρους θα πρέπει να δώσετε μία γρήγορη επισκόπηση του
πρώτου μέρους. Υπάρχει πολύς κόσμος που δεν θα έχει δει το πρώτο μέρος, οπότε η
επισκόπηση είναι απαραίτητη.
Σε αυτό το σημείο αρχίζουμε να αναφέρουμε το ενδιαφέρον που έχει κινήσει στον
κόσμο το πρώτο μέρος. Ευχαριστείτε τον κόσμο για τα σχόλια και αν μπορείτε
απαντάτε και σε κάποιες ερωτήσεις.
Αν το μέσο που προωθείτε το προϊόν είναι το video, τότε θα έχετε τον χρόνο να
προσφέρετε περισσότερες πληροφορίες. Αν είναι γραπτό κείμενο θα πρέπει να
συμπιέσετε λίγο τα πράγματα, αφού κανείς δεν θα διαβάσει ένα κείμενο των 2,000
λέξεων. Σε ήχο ή video, 2,000 λέξεις είναι περίπου 15 λεπτά.
Συμβαίνουν πολλά σε αυτό το δεύτερο κομμάτι οπότε θέλει λίγο προσοχή. Αν
Αποφασίσετε να δοκιμάσετε ένα μεγάλο κείμενο ή ένα video μεγαλύτερο από 15
λεπτά, θα πρέπει το περιεχόμενο που προσφέρετε να είναι παρά πολύ ελκυστικό.
Το θέμα του δεύτερου μέρους η αποτελεσματικότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Εξηγείς γιατί το προϊόν είναι αποτελεσματικό και αν ταιριάζει στην αγορά, προσφέρεις
γνώση στον κόσμο, ώστε να μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Στην συνέχεια μπορείτε να αναφέρετε την προσωπική τις ιστορία, αν έχετε μία που να
ταιριάζει στα θέματα που ήδη αναφέραμε. Αν ναι, μην διστάσετε να την κάνετε αρκετά
συναισθηματική αφού κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ταύτιση.
Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια προσωπική ιστορία, θα πρέπει να
προβάλλετε πολύ ποιοτικό περιεχόμενο. Θα πρέπει να παρουσιάσετε το γιατί η λύση
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δουλεύει με πολλές λεπτομέρειες και αν μπορείτε να εισάγετε ιστορίες επιτυχίας
πελατών.
Σε αυτό το κομμάτι συμβαίνουν τόσα πολλά που είναι δύσκολο να μπορέσετε να τα
χωρέσετε όλα. Επαναλαμβάνω πως αν αποφασίσετε να δημοσιεύσετε ένα μεγάλο σε
όγκο μέρος, θα πρέπει να είστε σίγουροι πως το περιεχόμενο είναι πολύ ελκυστικό και
καθηλώνει.
Τέλος, κάνεις μία αναφορά στο 3ο μέρος και στα στοιχεία που θα περιέχει. Αν δεν σας
παίρνει από χρόνο, κάντε μία απλή αναφορά στον τίτλο του τρίτου μέρους. Απλά
ενημερώστε πως υπάρχει και 3ο κομμάτι που ακολουθεί.

Ανάλυση της ακολουθίας, Μέρος 3ο
Το 3ο μέρος μπορεί να είναι
λιγάκι μεγαλύτερο αφού οι
επισκέπτες
είναι
ήδη
ενδιαφερόμενοι. Όσοι σας
διαβάζουν ή παρακολουθούν
ακόμα, θα μείνουν μαζί σας
ως το τέλος.
Το τρίτο μέρος ξεκινάει με την επισκόπηση των 2 προηγούμενων. Παρόλο που οι
περισσότεροι πλέον θα έχουν δει τα προηγούμενα 2 μέρη, είναι απαραίτητο να κάνετε
την σύνδεση και για να τους θυμίσετε το τι έχει προηγηθεί αλλά και για να μπορέσετε
να ενημερώσετε όσους σας επισκέπτονται για πρώτη φορά.
Το περιεχόμενο στο τρίτο μέρος θα πρέπει να έχει το σκεπτικό: «γιατί θα έχει
αποτελέσματα το προϊόν για εσάς». Κυρίως θα πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας
στο να απαντήσετε σε ερωτήσεις και για να εξουδετερώσετε τυχόν αντιρρήσεις.
Τα σχόλια που αφήνουν οι επισκέπτες θα σας δώσουν μία πολύ καλή ιδέα για το ποιες
μπορεί να είναι η αντιρρήσεις αυτές. Ο διάλογος που δημιουργείται μέσα από όλη την
προώθηση, δίνει δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα.
Κατά αρχήν καθοδηγεί την προώθηση. Μπορείτε μέσω των σχολίων να καταλάβετε τι
ακριβώς κάνετε καλά και τι χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Επίσης σας δίνεται η
δυνατότητα να αντιμετωπίσετε τις μεγαλύτερες ενστάσεις των υποψήφιων πελατών,
κάτι που είναι δύσκολο να γίνει με τις κλασσικές μεθόδους προώθησης.
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Δεύτερον, τα σχόλια προσφέρουν κοινωνικές αποδείξεις. Τα πολλά σχόλια
αποδεικνύουν πως το προϊόν σας παρουσιάζει ενδιαφέρον. Το γεγονός αυτό θα πρέπει
να τονιστεί. Ευχαριστήστε λοιπόν για άλλη μία φορά τους επισκέπτες για τα πολλά και
θετικά σχόλια που έχουν αφήσει στα προηγούμενα 2 μέρη της προώθησης.
Στο δεύτερο κομμάτι του τρίτου μέρους θα πρέπει να γίνει η μετάβαση από τις δωρεάν
πληροφορίες, στο προϊόν ή την υπηρεσία. Στην ουσία προμηνύεις το sale video που
ακολουθεί, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
Δεν θέλετε σε καμία περίπτωση να στείλετε κόσμο ανυποψίαστο σε ένα sales letter.
Κάτι τέτοιο θα κλονίσει την αξιοπιστία σας και θα μειώσει τις πωλήσεις. Κάνεις λοιπόν
την μετάβαση προς το προϊόν, με όσο πιο ομαλό τρόπο γίνεται.
Μιλάς για το τι προσφέρει και τι σημαίνει αυτό για την ζωή τους. Μην περιμένετε να
βγάλουν μόνοι τους τα συμπεράσματα. Πείτε τους τι σημαίνει για αυτούς και τι θα
περιέχει. Μην ξεχνάτε πως για να παρακολουθούν ακόμα τα όσα λέτε, πιθανότατα
ενδιαφέρονται. Οπότε δεν είναι η ώρα για ντροπές.

Αρχαιοελληνικό Marketing;;;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους
μπορείτε να
αναπτύξετε και να
δημιουργήσετε
μία
ακολουθία.
Ακολουθούν 2 πολύ συγκεκριμένοι τρόποι
επειδή είναι πολύ αποδοτικοί. Έχει
αποδειχτεί ξανά και ξανά πως δίνουν
εκπληκτικά αποτελέσματα.
Η πρώτη μέθοδος δημιουργίας έχω την
αίσθηση πως προέρχεται από την αρχαία
Ελλάδα. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος όμως
νομίζω πως είναι οι πρώτοι που την
εφάρμοσαν μέσα από θεατρικά έργα και στην συνέχεια υιοθετήθηκε από τον σύγχρονο
κινηματογράφο.
Προσωπικά χρησιμοποιώ την συγκεκριμένη μέθοδο όταν θέλω να δημιουργήσω μία
εκτεταμένη καμπάνια marketing ή για την προώθηση ενός info product σαν affiliate
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marketer, όπως το βιβλίο που διαβάζετε αυτή τη στιγμή και θέλω να δημιουργήσω την
εικόνα της αυθεντίας, με έναν αέρα που εμπνέει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
Ένας συναισθηματικός υποκινητής που αυτή η μέθοδος εκμεταλλεύεται αρκετά είναι
τα αποτελέσματα εκ των προτέρων. Παρακολουθώντας τα πολύ δυνατά περιεχόμενα
που παρουσιάζονται, ο επισκέπτης λέει: «Ναι μπορώ να δω τον εαυτό μου να το κάνει
αυτό» και αυτό είναι ένα γεγονός που εκτοξεύει τις πωλήσεις.
Η μέθοδος αυτή αποτελείται από 3 πράξεις οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε
ένα sales letter ή video, κάτι που δεν συνιστώ ή σε 3 διαφορετικά κομμάτια. Ένα
κομμάτι για κάθε πράξη.
Τα βασικά στοιχεία της μεθόδου αυτής είναι ο πρωταγωνιστής ή η λύση που προσφέρει
το προϊόν και ο ανταγωνιστής, ο «κακός» της υπόθεσης ή το πρόβλημα που το προϊόν
καλείται να λύσει.

Πράξη 1η
Στην πρώτη πράξη ή στο πρώτο κομμάτι της ιστορίας ορίζεται η ευκαιρία. Τον λόγο για
τον οποίο ο επισκέπτης πρέπει να δει ή να διαβάσει τα όσα γράφετε. Επίσης
συστήνονται οι 2 χαρακτήρες. Το πρόβλημα και η λύση. Αυτή είναι και η πολύ γενική
επισκόπηση της πρώτης πράξης.
Ας το δούμε λίγο πιο αναλυτικά:

Πράξη 1η, Μέρος 1ο
Στο πρώτο μέρος περιγράφεται το πρόβλημα. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει μεγάλη
επισκεψιμότητα στο website ή δεν μπορείς να κόψεις το τσιγάρο ή το πετρέλαιο είναι
πολύ ακριβό ή δεν μπορείς να αδυνατίσεις κλπ.
Τονίζεις και περιγράφεις το πρόβλημα με τρόπο συμπονετικό, ώστε να δημιουργηθεί
συναισθηματική ταύτιση με τον επισκέπτη. Μπορείτε και εδώ να χρησιμοποιήσετε μία
από τις εξής εκφράσεις:
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Νομίζω πως είμαι αρκετά σαν εσάς ή
Νομίζω πως είστε αρκετά σαν τους πελάτες μου ή
Νομίζω πως είστε σαν πολλούς ανθρώπους που έχω δουλέψει μαζί

Αναλύεις το πρόβλημα δημιουργώντας συνδέοντας το πρόβλημα με πόνο. Ο πόνος
είναι ένας μεγάλος συναισθηματικός υποκινητής. Το μυαλό μας είναι
προγραμματισμένο είτε να αποφεύγει τον πόνο, είτε να επιδιώκει κάποια ευχαρίστηση.
Οπότε στο πρώτο μέρος της πρώτης πράξης περιγράφεις με τρόπο συμπονετικό το
πρόβλημα. Συστήνεις έτσι τον πρώτο χαρακτήρα της ιστορίας ή αλλιώς τον «κακό» της
υπόθεσης.

Πράξη 1η, Μέρος 2ο
Στο πρώτο μέρος περιγράφεται το πρόβλημα. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η λύση
του προβλήματος, δηλαδή συστήνεται ο «καλός» της υπόθεσης, ο πρωταγωνιστής της
ιστορίας.
Θα μπορούσε να είναι η δημιουργία incoming links από ποιοτικά websites, για το
πρόβλημα της επισκεψιμότητας ή ένα πρόγραμμα διατροφής ή μία τεχνική. Πρόκειται
για την λύση στο πρόβλημα ή έναν αριθμό από λύσεις.
Παρουσιάζεις τις λύσεις αυτές συνοπτικά χωρίς να μπαίνεις σε πολλές λεπτομέρειες. Ο
σκοπός του δεύτερου μέρους είναι να συστήσει τον πρωταγωνιστή. Να δείξει στον
επισκέπτη πως υπάρχει η λύση για φύγει ο πόνος που προκαλεί το πρόβλημα.

Πράξη 1η, Μέρος 3ο
Έχουμε λοιπόν στα 2 πρώτα μέρη τονίσει το πρόβλημα καθώς και την λύση του. Στο 3 ο
μέρος θα δώσουμε ένα παράδειγμα της εφαρμογής της λύσης. Πως με λίγα λόγια ο
«καλός» νικάει τον «κακό», με παράδειγμα.
Πως δηλαδή ένα website με την δημιουργία incoming links από ποιοτικά websites
εκτοξεύτηκε στην κατάταξη και πενταπλασίασε του ημερήσιους επισκέπτες.
Παρουσιάζεις ένα υπαρκτό και αληθινό παράδειγμα.
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Με αυτόν τον τρόπο προμηνύω και προδιαγράφω το αποτέλεσμα. Πρόκειται για
αποτελέσματα εκ των προτέρων, τον πολύ δυνατό υποκινητή. Απλά περιγράφεις τον
στόχο αλλά δεν πατάς τα πιο ευαίσθητα κουμπιά.
Για να το πω πιο απλά ο στόχος μπορεί να είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας, όμως
στην πραγματικότητα μιλάμε για αύξηση των πωλήσεων που συνεπάγεται σε αύξηση
κερδών, που συνεπάγεται σε αλλαγή τρόπου ζωής.
Θυμηθείτε τον ιδανικό σας πελάτη. Ένας από τους λόγους που τον σκιαγραφήσαμε
είναι για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τις πιο κρυφές του επιθυμίες. Για
παράδειγμα όταν κάποιος θέλει να χάσει βάρος έχει αρκετούς πιο υποσυνειδήτους
λόγους εκτός από τους προφανής.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εύρεση ενός συντρόφου, το συναίσθημα που του
να νιώθεις σημαντικός, το να δείχνεις όμορφος με συγκεκριμένα ρούχα κλπ. Δεν
αναφέρεις τίποτα από αυτά στην πρώτη πράξη. Απλά δείχνεις μία εφαρμογή της λύσης.
Αυτή είναι η πρώτη πράξη. Το πρώτο κομμάτι της ιστορίας. Ας προχωρήσουμε στο
δεύτερο.

Πράξη 2η
Στην 2η πράξη το δράμα ξεδιπλώνεται. Σε αυτή την πράξη θα παρουσιάσουμε μία
εκτεταμένη σκηνή δράσης. Έχουμε ήδη συστήσει τους δύο χαρακτήρες της ιστορίας
και τώρα είναι η ώρα να τους δούμε μαζί σε δράση. Σαν μία μεγάλη σκηνή καταδίωξης,
όπου ο καλός κυνηγάει τον κακό ή το αντίστροφο.

Πράξη 2η, Μέρος 1ο
Στο 1ο μέρος εφαρμόζεις την λύση στο πρόβλημα. Για παράδειγμα, στο πρόβλημα της
επισκεψιμότητας, δείχνεις τι πρέπει να κάνεις για να δημιουργήσεις incoming links από
ποιοτικά websites. Πρέπει να κάνεις εκείνο, μετά το άλλο κλπ. Αναλύεις αυτό που
περιληπτικά ανέφερες στην πρώτη πράξη.
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Εδώ θέλουμε να δείξουμε πως εκτός από το πρόβλημα, η λύση που προσφέρουμε έχει
επιπρόσθετα οφέλη. Για παράδειγμα εκτός από την βελτίωση στην γενική κατάταξη
των μηχανών αναζήτησης και την αύξηση επισκεψιμότητας, η λύση που προτείνουμε
θα προσελκύσει και συνεργάτες, αφού μαζί με την άνοδο στην κατάταξη, ανεβαίνει και
το κύρος του website με ότι αυτό συνεπάγεται.

Πράξη 2η Μέρος 2ο
Στο δεύτερο μέρος στηρίζουμε με επιχειρήματα την λύση ακόμα περισσότερο. Έχουμε
ήδη παρουσιάσει πως η λύση μας λειτουργεί, τώρα πρέπει να δείξουμε γιατί λειτουργεί.
Με αυτόν τον τρόπο διώχνεις από το μυαλό του επισκέπτη κάθε αμφιβολία.
Στο παράδειγμά μας, μπορείς να αναφέρεις πως για τις μηχανές αναζήτησης κάθε link
αντιπροσωπεύει μία ψήφο εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα να μεταφέρεται page rank
προς το website σας κάτι που το κάνει όλο και πιο σημαντικό κλπ κλπ.
Με λίγα λόγια σε αυτό το σημείο αναφέρεις το γιατί, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για
κάθε υποψήφιο πελάτη. Θέλουμε να του δείξουμε πως ο χρόνος που επένδυσε για να
ακούσει ή να διαβάσει την ιστορία μας δεν θα πάει χαμένος.

Πράξη 2η, Μέρος 3ο
Στο 3ο μέρος δίνουμε μία συνοπτική επισκόπηση από τα κέρδη και τα οφέλη που
προσφέρει η λύση μας. Βλέπουμε τα οφέλη από την πλευρά του πελάτη και τον
προετοιμάζουμε για την επόμενη πράξη.
Σε αυτό το σημείο θέλουμε ο υποψήφιος πελάτης να έχει εκτεθεί σε αρκετούς από τους
συναισθηματικούς υποκινητές, ώστε να έχει ήδη αρχίσει να ενθουσιάζεται. Το 3ο μέρος
της 2ης πράξης δίνει μία περίληψη γεμάτη συναισθήματα.
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Πράξη 3η
Η τρίτη πράξη είναι η ανταμοιβή της ιστορίας και του επισκέπτη. Σε αυτή την πράξη,
θα πατήσουμε τα πιο ευαίσθητα κουμπιά του επισκέπτη και θα τον οδηγήσουμε προς
την αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Πράξη 3η, μέρος 1ο
Έχουμε δείξει ήδη το πώς και το γιατί. Τώρα θα εφαρμόσουμε την λύση σε ένα
παράδειγμα. Είναι η ώρα να παρουσιάσουμε αληθινά παραδείγματα και να
παρουσιάσουμε την ικανοποίηση βαθύτερων επιθυμιών.
Στο παράδειγμά μας, δείχνουμε ένα website το οποίο έχει conversion rate 1% και με
την τωρινή επισκεψιμότητα κάνει 15,000 σε πωλήσεις. Αν εφαρμόσουμε την λύση που
δίνει το προϊόν μας οι επισκέψεις θα διπλασιαστούν, με αποτέλεσμα να κερδίζει
30,000 ευρώ σε πωλήσεις.
Σε αυτό το σημείο δείχνεις τι ακριβώς θα συμβεί με αληθινά παραδείγματα και
παρουσιάζεις όλες τις θετικές παρενέργειες. Όλα αυτά που σημαίνουν για την ζωή του
επισκέπτη ο διπλασιασμός των πωλήσεων.

Πράξη 3η, Μέρος 2ο
Στο δεύτερο μέρος προσπαθείς να φέρεις τον επισκέπτη να αισθανθεί σαν τον
πρωταγωνιστή. Τους δίνεις να καταλάβει πως αν κάνει το ίδιο και εφαρμόσει σωστά τα
όσα έχει ήδη μάθει, θα είναι αυτός στην θέση του ήρωα της ιστορίας.
Του δείχνεις γιατί τι προϊόν μπορεί να δουλέψει για αυτούς και τους προετοιμάζεις για
το επόμενο βήμα το οποίο μπορεί να είναι είτε μία νέα ιστορία, είτε η αγορά του
προϊόντος.
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Πράξη 3η, Μέρος 3ο
Πρόκειται για τον επίλογο. Ώρα για αυτούς να προβούν σε κάποια πράξη. Πολύς
κόσμος φοβάται πως επειδή έχει δώσει ήδη τόσο καλές πληροφορίες δεν θα χρειάζεται
να αγοράσουν το προϊόν.
Αυτή η σκέψη είναι λάθος. Ποιος θα αρκεστεί σε μία μπουκιά όταν μπορεί να έχει
ολόκληρη την κατσαρόλα; Τους λες λοιπόν με ακρίβεια το τι θα πρέπει να κάνουν. Μην
περιμένετε να υποθέσουν.
Οδηγήστε τους. Κάντε click στο link που βρίσκεται στα δεξιά της οθόνης σας για να
μεταφερθείτε στην σελίδα αγοράς του προϊόντος ή κάτι αντίστοιχο. Οι λεπτομερείς
οδηγίες είναι απαραίτητες.
Σε αυτό το σημείο η πώληση δεν πρέπει να είναι και ιδιαίτερα δύσκολη. Τους έχετε
δείξει αποτελέσματα εκ των προτέρων, είναι ενθουσιασμένοι και σκέφτονται πως αν
αυτές τις πληροφορίες τις προσφέρει δωρεάν, φαντάσου τι θα προσφέρει επί πληρωμή.
Η μέθοδος των τριών πράξεων έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ πετυχημένες καμπάνιες
όπως της s.mar.t.s. (social marketing traffic strategies) που έκανε αρκετά
εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις μέσα σε λίγες ημέρες.

Η Τεχνική Των Βημάτων
Την τεχνική των βημάτων, την είδαμε περιγραφικά στην σελίδα που περιγράφεται το
ιδανικό αντάλλαγμα για την εγγραφή στην λίστα σας. Επιγραμματικά, χωρίζεις την
απόσταση από την αφετηρία σε βήματα και δημιουργείς μία ιστορία όπου το κάθε
κομμάτι της αντιπροσωπεύεται από ένα βήμα.
Για να γίνω κατανοητός, θα χρησιμοποιήσω ξανά
το παράδειγμα του τύπου που είναι μόνος του και
ψάχνει για κοπέλα. Αν θυμάστε από την
προηγούμενη σελίδα, τα βήματα που θα πρέπει να
ακολουθήσει κάποιος είναι: Θα πρέπει να
προσεγγίσει μία κοπέλα με αυτοπεποίθηση, να
μιλήσουνε, να ζητήσει το τηλέφωνό της, να
μιλήσουν στο τηλέφωνο, να βγούνε ραντεβού.
Αυτά είναι τα κυριότερα βήματα που θα πρέπει να
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ακολουθήσει για να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα και είχαμε πει πως παίρνεις το
πρώτο βήμα και το προσφέρεις σαν αντάλλαγμα σε όποιον γραφτεί στην λίστα σας.
Του δίνεις με λίγα λόγια να δει αποτελέσματα εκ των προτέρων, τα οποία όπως έχουμε
πει, δημιουργούν το πανίσχυρο συναίσθημα της θετικής προσμονής. Τον φέρνεις σε μία
θέση που να μπορεί να δει τον εαυτό του να το κάνει. Ακόμα και αν δεν προσπαθήσει
να προσεγγίσει μία κοπέλα, μπορεί να δει πως μπορεί να το κάνει και να πει: «Μπορώ
να δω πως αυτό μπορεί να δουλέψει».
Όταν το κάνεις αυτό, αυξάνεται κατακόρυφα η εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό σας
και η επιθυμία του να αγοράσει. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση που ο υποψήφιος
αγοραστής θα προσπαθήσει να προσεγγίσει μια κοπέλα, θα ακολουθήσει τις συμβουλές
σας και όταν φτάσει στο δεύτερο βήμα θα παγώσει.
Πιθανόν να σκεφτεί για μία στιγμή πως, μακάρι αυτός ο τύπος από το internet να μου
έδινε περισσότερες πληροφορίες γιατί ακόμα η κοπέλα δεν με έχει διώξει, αλλά νομίζω
πως έχω ακόμα 30 δευτερόλεπτα μέχρι να το κάνει.
Ακόμα όμως και να μην επιχειρήσει το πρώτο βήμα, μόνο το γεγονός πως μπορεί να δει
πως θα το κάνει, του δίνει αποτελέσματα εκ των προτέρων. Μετά από 1 ή 2 μέρες
δημοσιεύεις το 2ο βήμα. Όταν θα έχεις φτάσει στο 3ο ή 4ο βήμα, θα είσαι πλέον ο
άνθρωπός του. Θα περιμένει με ανυπομονησία νέες πληροφορίες, δεν θα κρατιέται με
τίποτα.
Όσο πιο κοντά τον φέρνεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα, τόσο μεγαλώνει η καλή του
πίστη προς εσάς και μαζί με αυτή, η επιθυμία του να μάθει περισσότερα. Υπάρχει πλέον
οικειότητα. Από έναν άγνωστο τύπο στο internet, έχεις γίνει πλέον κάποιος που γνωρίζει
και εμπιστεύεται.
Εσείς από ποιον θα αγοράζατε κάτι; Από έναν άγνωστο ή από κάποιον που γνωρίζετε,
που εμπιστεύεστε και που έχει αποδείξει πως μπορεί να σας βοηθήσει;
Η τακτική των αποτελεσμάτων εκ των προτέρων δουλεύουν για οποιαδήποτε αγορά. Το
μυστικό είναι να μπορέσεις να σκιαγραφήσεις σωστά τα βήματα, που θα φέρουν τον
υποψήφιο αγοραστή, από το σημείο που βρίσκεται τώρα, στο σημείο που θέλει να πάει.
Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε πρώτη από τον Frank Kern, έναν από τους μεγαλύτερους
internet marketers του πλανήτη και ήταν ένα info product για τις σχέσεις. Για αυτό
χρησιμοποίησα και το ίδιο παράδειγμα.
Το συγκεκριμένο info product ήταν το πρώτο που έσπασε το φράγμα του 1,000,000
δολαρίων σε πωλήσεις μέσα σε μία ημέρα και ήταν έξω από την αγορά του internet
marketing. Δεν ήταν δηλαδή info product για internet marketing και για το πώς να
προωθήσεις μία ιστοσελίδα ή να βγάλεις χρήματα μέσω internet.
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Οι δύο αυτές τεχνικές μπορούν να συνδυαστούν. Μπορείτε να περιγράψετε το κάθε
βήμα με την μέθοδο των τριών πράξεων. Όπως και να έχει θα πρέπει να γίνει με την
μορφή της αφήγησης μίας ιστορίας.

Τι Να Περιμένετε
Θα προσπαθήσω να σας
δώσω μία γενική εικόνα του
τι θα πρέπει να περιμένετε
από μία τέτοια προώθηση. Η
αλήθεια είναι πως οι αριθμοί εξαρτώνται από πολλές μεταβλητές, όπως το είδος του
προϊόντος, η τιμή του, η ποιότητα της λίστας και αρκετές ακόμα. Παρόλα αυτά θα
κάνω μία απόπειρα.
Σαν γενικό κανόνα μπορούμε να πούμε πως ένα conversion rate της τάξης του 3% 5%, είναι ένα πολύ λογικό ποσοστό, παρόλο που η διαφορά μεταξύ τους είναι χαώδης.
Ας το δούμε με παράδειγμα.
Αν έχετε μία λίστα των 2,000 ατόμων και το προϊόν σας κοστίζει 100 ευρώ, τότε τα
κέρδη σας θα είναι:


Με conversion rate 3%,

Έχουμε 2,000 * 3% = 60 πωλήσεις * 100 ευρώ = 6,000 ευρώ


Με conversion rate 5%,

Έχουμε 2,000 * 5% = 100 πωλήσεις * 100 ευρώ = 10,000 ευρώ
Όπως βλέπετε η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. Αν το conversion rate είναι μικρότερο
του 3%, το συμπέρασμα είναι πως η τεχνική σας θα πρέπει να βελτιωθεί. Όλα αυτά
βέβαια έχοντας στο μυαλό πως υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το
conversion rate. Απλά ήθελα να σας δώσω μία γενική εικόνα του τι να περιμένετε.
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Αντιμετωπίζοντας Την Αναβλητικότητα
Η αναβλητικότητα βρίσκεται στην φύση μας
και είναι κατά την γνώμη μου ο μεγαλύτερος
εχθρός των πωλήσεων. Όλοι μας αναβάλουμε
πράγματα που το μυαλό μας θεωρεί επίπονα.
Το καθάρισμα, το συγύρισμα, την γυμναστική,
οτιδήποτε μοιάζει επίπονο. Το ίδιο συμβαίνει
και όταν ξοδεύουμε χρήματα. Μπορεί να
θέλουμε το προϊόν όμως είναι πολύ πιθανό να
αναβάλουμε την αγορά του. Όταν ξοδεύεις
χρήματα η διαδικασία μοιάζει επίπονη, όσο
και να θέλεις το προϊόν.
Σε μία αγορά όπου ο πελάτης έχει αρκετές
εναλλακτικές επιλογές κάτι τέτοιο μπορεί να σημαίνει απώλεια του πελάτη. Ειδικά στον
ηλεκτρονικό κόσμο όπου ο ανταγωνισμός βρίσκεται ένα click μακριά η αντιμετώπιση
της αναβλητικότητας είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σας.
Αυτό που στην
ουσία θέλετε να
αντιμετωπίσετε
είναι το «άσε το
αγοράζω αύριο»,
κάτι που μπορεί
να καταλήξει στο
να μην το αγοράσει ποτέ. Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να αντιμετωπίσετε την
αναβλητικότητα.
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να πετύχετε κάτι τέτοιο. Μπορεί να το πετύχετε με την
αύξηση της τιμής, με την αφαίρεση κάποιου bonus ή ακόμα με την διακοπή της
διάθεσης του προϊόντος.
Ο συναισθηματικός υποκινητής που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε είναι ο φόβος και η
αίσθηση του επείγοντος. Στην ουσία θέλουμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο όλο τον
ντόρο που έχει προκαλέσει η προώθηση και να πετύχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό
πωλήσεων μέσα σε λίγα 24ωρα.
Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό ας δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει από την στιγμή που
αρχίζει η προώθηση και προβάλλεται το sales letter ή sales video.
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Η Διαδικασία Της Πώλησης

Μετά από το τρίτο video προώθησης,
στέλνεις ένα email που ανακοινώνει την
ημέρα και την ώρα διάθεσης του
προϊόντος. Θυμηθείτε όσα έχουμε πει για
το πολύ-αναμενόμενο γεγονός. Πρέπει να
δώσετε ακριβή ημερομηνία και ώρα
διάθεσης.
Όταν λοιπόν έρθει αυτή η ώρα, στέλνετε
ένα email που να λέει ανοίξαμε, είμαστε
live ή κάτι σχετικό. Μετά από λίγες ώρες, στέλνεις ένα δεύτερο email του στυλ, γίνεται
πανικός.
Είναι βέβαιο πως με αυτή την μορφή της προώθησης, θα έχετε έναν μεγάλο αριθμό
πωλήσεων μέσα σε λίγες ώρες, με τον μεγαλύτερο όγκο να έρχεται την ώρα που έχετε
δηλώσει πως θα είναι διαθέσιμο το προϊόν.
Πρέπει να εκμεταλλευτείτε το γεγονός, στέλνοντας ένα email που να περιγράφει την
κατάσταση. Όπως θα έχετε καταλάβει πρόκειται για social proof. Ότι όπλο έχουμε στα
χέρια μας θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε.
Οι συναισθηματικοί υποκινητές παίζουν τεράστιο ρόλο στο αποτέλεσμα και σχηματίζουν
το περίφημο Walker “W”. Πρόκειται για όρο που έδωσε ο Mike Filsaime προς τιμή του
Jeff Walker, του ανθρώπου που ανακάλυψε αυτή την μέθοδο προώθησης.
Το “W” δείχνει ένα τυπικό γράφημα των πωλήσεων ενός προϊόντος που προωθείται
κατά αυτόν τον τρόπο. Οι πωλήσεις ξεκινάνε δυνατά και στην συνέχει υπάρχει πτώση.
Σε αυτό το σημείο δίνεις κίνητρα.
Μπορεί να ανακοινώσεις κάποιο bonus, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να αρχίσουν να
είναι πάλι ανοδικές. Στην συνέχεια αρχίζει ξανά η πτώση, ώσπου να ανακοινωθεί πως
το προϊόν θα είναι διαθέσιμο για 24 ακόμα ώρες ή η τιμή θα αυξηθεί από μία
συγκεκριμένη ώρα και μετά ή το bonus θα αφαιρεθεί ή οτιδήποτε μπορεί να φοβίσει
και να δώσει την αίσθηση του επείγοντος.
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Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζετε την αναβλητικότητα και ως αποτέλεσμα, το 30% με
50% των πωλήσεων θα έρθει την τελευταία ημέρα. Από όλα αυτά προκύπτει το “W”. Ας
ανακεφαλαιώσουμε.
Οι πωλήσεις ξεκινάνε δυνατά, ως αποτέλεσμα της προώθησης που έχει προηγηθεί. Στην
συνέχεια πέφτουν και πρέπει να δώσετε κάποιο κίνητρο, ώστε να ανέβουν ξανά. Στο
τέλος αναλαμβάνει ο φόβος και οι πωλήσεις ανεβαίνουν και πάλι.

Το Χρονοδιάγραμμα

Ας δούμε τώρα το χρονοδιάγραμμα της
όλης προώθησης καθώς και το διάστημα
πώλησης, πριν αλλάξετε κάτι στην
προσφορά ώστε να δημιουργήσετε το
συναίσθημα του φόβου.
Το χρονοδιάγραμμα που θα διαλέξετε
εξαρτάται από το πώς θα αφουγκραστείτε
την αγορά. Είναι τελείως υποκειμενικό και
δεν υπάρχει γενικός κανόνας. Σε γενικές
γραμμές, αν έχετε κάποιο προϊόν πολύ
ελκυστικό, πιθανόν να μπορείτε να
τραβήξετε την προώθηση λίγο παραπάνω.

Αν δεν έχετε ιδέα, σας προτείνω να δοκιμάσετε ένα μικρότερο χρονικό διάστημα.
Γενικά το internet marketing απαιτεί αρκετά πειράματα. Είναι πράγματα που δεν
μπορείς να ξέρεις πως αποδίδουν, αν δεν κάνεις δοκιμές.
Για αυτόν τον λόγο εξ άλλου ξεκινάμε την προώθηση σε ένα μικρό κύκλο, ώστε να
μπορέσετε να διαπιστώσετε τι αποδίδει και τι όχι. Οπότε μην προβληματιστείτε
ιδιαίτερα για το χρονοδιάγραμμα. Απλά διαλέξτε τις ημερομηνίες και ξεκινήστε.
Συνήθως μία τυπική προώθηση διαρκεί περίπου 10 ημέρες μέχρι την διάθεση του
προϊόντος και 7 ημέρες μέχρι την αλλαγή των δεδομένων ή ακόμα και την απόσυρση
του προϊόντος από την αγορά.
Ας δούμε ένα παράδειγμα:
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Δευτέρα

Πρώτο μέρος


Πέμπτη

Δεύτερο μέρος


Δευτέρα

Τρίτο μέρος


Τετάρτη

Sales letter ή Sales Video


Επόμενη Τετάρτη

Αλλαγή δεδομένων (Αύξηση τιμής κλπ)
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η προώθηση διαρκεί 9 ημέρες και η διάθεση του
προϊόντος 7 ημέρες. Από εκεί και πέρα μπορείτε να αυξομειώσετε τους χρόνους όσο
θέλετε.
Καλό είναι να αποφύγετε την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, εκτός αν το προϊόν
σας ή η υπηρεσία που προωθείτε παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον κατά τις ημέρες
αυτές.

Σε γενικές γραμμές οι ημέρες αυτές παρουσιάζουν χαμηλή κίνηση. Ο περισσότερος
κόσμος ασχολείται με δραστηριότητες που δεν έχουν να κάνουν και πολύ με το
internet. Προσωπικά, όσα websites έχω δει που δεν έχουν κάποια σχέση με το «πάμε
στοίχημα» ή κάτι αντίστοιχο, το Σαββατοκύριακο παρουσιάζουν μειωμένη
επισκεψιμότητα.

Ισχυρές Συμμαχίες
Μετά από την προώθηση στην λίστα σας, θα πρέπει να έχετε ήδη βγάλει πολύτιμα
συμπεράσματα. Θα πρέπει να έχετε βάλει ένα καλό ποσό στα ταμεία και να έχετε ήδη
αντιδράσεις και για την προώθηση και για το ίδιο το προϊόν που προωθείτε.
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Το επόμενο βήμα θα είναι να βελτιώσετε
την προώθηση, να ανοίξετε τις πόρτες σε
συνεργάτες και να επαναλάβετε την όλη
διαδικασία. Πρόκειται για ένα ακόμη
κομμάτι του πάζλ. Χωρίς συμμαχίες, η
επιτυχία θα είναι περιορισμένη.
Η μέθοδος με την οποία δημιουργείς
συμμαχίες στο internet ονομάζεται affiliate
marketing. Οι συμμαχίες αυτές είναι ικανές
να εκτοξεύσουν τις πωλήσεις σε ύψη που
δεν έχετε φανταστεί και να δημιουργήσουν μία τεράστια λίστα από emails, η οποία
όπως έχουμε πει είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο που μπορείτε να έχετε.
Η λειτουργία του affiliate marketing είναι σχετικά απλή. Δίνεις ένα προσωπικό link σε
όποιον θέλει να προωθήσει το προϊόν σου και του δίνεις κάποια προμήθεια για κάθε
πώληση.
Ας δούμε ένα παράδειγμα:
Ας υποθέσουμε πως έχω ένα blog και θέλω να προωθήσω ένα προϊόν σαν affiliate
marketer. Γράφω ένα άρθρο για το προϊόν στο blog και στην συνέχεια εισάγω το
προσωπικό μου affiliate link, για όποιον θέλει να επισκεφτεί την σελίδα πώλησης.

Αν το αγοράζει, ο ιδιοκτήτης του blog κερδίζει την συμφωνημένη προμήθεια. Το μεγάλο
πλεονέκτημα του affiliate marketing είναι πως υπάρχει κόστος μόνο αν γίνει κάποια
πώληση. Όσους επισκέπτες και να στείλει κάποιος συνεργάτης σε εσάς, αν δεν γίνουν
πωλήσεις δεν κερδίζει και χρήματα.
Μπορείς να έχεις το δικό σου affiliate program στο website σου, όπου έχει την
δυνατότητα κάποιος να εγγραφεί, να πάρει το affiliate link του και να παρακολουθεί τα
στατιστικά ή να προσθέσεις το προϊόν ή την υπηρεσία σε κάποιο affiliate network.
Τα affiliate networks, είναι δίκτυα στα οποία μπορεί κανείς να βρει affiliate προϊόντα
να προωθήσει. Επίσης αναλαμβάνουν την καταγραφή των στατιστικών και την διανομή
των προμηθειών.
Επειδή δεν θέλω επεκταθώ πολύ στο affiliate marketing και επειδή αρκετοί από εσάς
γνωρίζουν ήδη τι είναι και πώς λειτουργεί, θα προχωρήσω στο πως μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε στην προώθησή σας. Εξ άλλου, είναι πολύ εύκολο να βρείτε
περισσότερες πληροφορίες στο internet ή στην linkwise που είναι το μεγαλύτερο
ελληνικό affiliate network.
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Αξιοποιώντας Την Δύναμη Του Affiliate Marketing
Αν με ρωτούσε κάποιος ποιες
είναι οι ελληνικές ηλεκτρονικές
επιχειρήσεις με την μεγαλύτερη
δυναμική, στις 10 πρώτες
απαντήσεις μου θα βρισκόταν
σίγουρα η linkwise. Τα παιδιά
στην linkwise έχουν κάνει πολύ
σημαντική δουλειά και ξέρω
πως κάνουν μεγάλα όνειρα για
αυτή την εταιρία.
Βρίσκεται ακόμα σε αρχικό
στάδιο ανάπτυξης, όμως είμαι βέβαιος πως στο μέλλον θα δουν αρκετά εκατομμύρια
ευρώ σε ετήσιο κύκλο εργασιών. Το σίγουρο είναι πως αυτή την στιγμή, έχουν την
δύναμη να μεταμορφώσουν πολλές επιχειρήσεις, αρκεί να ξέρει κανείς πώς να
εκμεταλλευτεί την δύναμή τους που δεν είναι άλλη από την λίστα τους.
Σε κάθε νέα καμπάνια που αναλαμβάνει η linkwise, στέλνει ένα email σε όλους τους
affiliates και τους ενημερώνει για την καμπάνια και για όλες τις λεπτομέρειες, όπως
είδος προμήθειας, ποσοστό, διάρκεια καμπάνιας κλπ.
Έχω δει πολλές καμπάνιες από μεγάλες εταιρίες και έχω λάβει κατά καιρούς πολλά
τέτοια emails, αφού προωθώ κατά καιρούς προϊόντα και υπηρεσίες της linkwise, όμως
δεν έχω δει κανέναν να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την δύναμη της
λίστας.
Η συμβατική λογική στο affiliate marketing είναι πως όσο μεγαλύτερη προμήθεια
προσφέρεις, τόσους περισσότερους affiliates θα συγκεντρώσεις. Χρησιμοποιείται η
δύναμη της προμήθειας για να προσελκύσει συνεργάτες που θα προωθήσουν το
προϊόν.
Κατά βάση η λογική αυτή είναι σωστή, μόνο που κατά την γνώμη μου δεν είναι αρκετή.
Μία σωστή προώθηση στους affiliates είναι ικανή να προσελκύσει πολύ περισσότερο
κόσμο και να κεντρίσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ακόμα και αν το ύψος της
προμήθειας δεν είναι και τόσο ελκυστικό.
Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί μία αντίστοιχη ακολουθία προς τους affiliates, ώστε
να δημιουργηθεί ενθουσιασμός για το προϊόν και για τα χρήματα που μπορεί να
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κερδηθούν, χρησιμοποιώντας τους ίδιους υποκινητές που χρησιμοποιήθηκαν και για
την πώληση του προϊόντος.
Πρόκειται για τακτική εντελώς διαφορετική από την τακτική που ακολουθείται μέχρι
τώρα. Τακτική εντελώς διαφορετική από την προώθηση του στυλ: «Νέα καμπάνια από
την linkwise, προωθήστε το προϊόν για να κερδίσετε την Χ προμήθεια».

Η Ακολουθία Προς Τους Συνεργάτες
Κατά αρχήν, θα πρέπει να ενημερώσετε τους συνεργάτες για το είδος προώθησης που
θα ακολουθήσετε και πως θα πρέπει να ενισχύσουν την ακολουθία σας, για να έχουν
τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Κάποιοι δεν θα έχουν δει παρόμοιο είδος
προώθησης ξανά, οπότε θα πρέπει να τους κατατοπίσετε.
Θα πρέπει να δημιουργήσετε ενθουσιασμό, έχοντας στο νου σας αυτό που πραγματικά
ζητάνε. Να κερδίσουν χρήματα. Μιλήστε λοιπόν για ποσοστά, για πωλήσεις και
προετοιμάστε το έδαφος για την προώθηση του προϊόντος.
Το πρώτο email θα πρέπει να φύγει λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της προώθησης
και δώστε του την προσοχή που του αξίζει. Σε αυτό το είδος της προώθησης που
εμπλέκονται συνεργάτες, η ακολουθία που θα στείλει η Linkwise είναι πάρα πολύ
σημαντική.
Το επόμενο email, θα πρέπει να σταλεί την ημέρα που ξεκινάει η προώθηση και
δημοσιεύεται το πρώτο μέρος. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δημιουργήσετε πάλι
ενθουσιασμό, μιλώντας για το μεγάλο αριθμό πωλήσεων που αναμένονται.
Αν χρησιμοποιήσετε κάποια squeeze page, θα πρέπει να τους ζητήσετε να
ξεκαθαρίσουν στον κόσμο πως θα πρέπει να κάνει opt in στην squeeze page, για να δει
το πρώτο μέρος.
Στην συνέχεια, στέλνεις ακόμα ένα email, την ίδια μέρα, προσπαθώντας να
παρουσιάσεις social proof. Πόσο καλά πάνε οι πωλήσεις, πόσα χρήματα κερδίζουν οι
συνεργάτες κλπ. Κάθε όπλο που έχουμε διαθέσιμο, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε.
Στην συνέχεια στέλνεις emails, την ημέρα που δημοσιεύεται το δεύτερο και το τρίτο
μέρος και είναι σημαντικό να τους τονίσετε πως θα πρέπει να ενισχύσουν την
ακολουθία, ώστε να έχουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Το ίδιο θα πρέπει να
συμβεί και κατά την διάρκεια διάθεσης του προϊόντος.
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Πιθανόν να αναρωτιέστε αυτή τη στιγμή πως θα έχετε επικοινωνία προς τους
συνεργάτες. Απλά στέλνεις το email στην linkwise και αυτή το προωθεί στους
συνεργάτες. Καταλαβαίνουν πως κανένας δεν γνωρίζει καλύτερα από εσάς, το πώς να
πουλήσει το προϊόν σας, οπότε είναι θετικοί στο να προωθούν τα email σας.

Τα Πλεονεκτήματα
Όπως καταλαβαίνεται η προσθήκη συνεργατών στην προώθηση, έχει τεράστια
πλεονεκτήματα. Ο αριθμός των ανθρώπων που θα εκτεθούν στο προϊόν σας αυξάνεται
κατακόρυφα και κερδίζετε από το πουθενά, μία μεγάλη λίστα από τον κόσμο που θα
στείλουν οι συνεργάτες στην squeeze page ή σε μία φόρμα ειδοποίησης.
Όσα χρήματα και να κερδίσετε από μία τέτοια προώθηση, όσες πωλήσεις και να έχετε,
δεν μπορούν να συγκριθούν με τα μακροχρόνια κέρδη που θα προκύψουν από την
λίστα σας. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρησή σας αποκτάει τεράστια δυναμική.

Ένα ακόμα τεράστιο πλεονέκτημα είναι πως αποκτάτε ρόλο ηγέτη στην αγορά σας.
Μία επιτυχημένη affiliate marketing στρατηγική θα απλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Το
προϊόν σας θα αναφερθεί σε blogs, forums, στο Facebook και σε ότι άλλο μέσο έχει
ένας affiliate marketer που προσπαθεί να κερδίσει προμήθειες.
Η μέθοδος προώθησης σας δίνει την δυνατότητα να συνδεθείτε με τους πελάτες σας
σε βαθμό που δεν φαντάζεστε και σας δίνεται η ευκαιρία να προσωποποιήσετε την
αγορά. Η ηγετικός ρόλος που θα σας δώσει αυτής της μορφής η προώθησης έχει από
μόνος του τεράστια πλεονεκτήματα. Ας τα δούμε:

Πλεονέκτημα Νο 1: Θα εκτοξευτείτε στις μηχανές αναζήτησης
Όποτε τίθεται ένα ερώτημα στην αγορά που δραστηριοποιήστε και όταν ο κόσμος σας
αντιλαμβάνεται σας τον ηγέτη στην αγορά, είναι λογικό να αναφέρει το όνομά σας. Η
αναφορά αυτή στον χώρο του internet γίνεται με links.
Όσα περισσότερα εισερχόμενα links έχει ένα website, τόσο πιο ψηλά θα βρίσκεται στην
κατάταξη. Αφήνεις τον ανταγωνισμό να προσπαθεί να ξεγελάσει τις μηχανές
αναζήτησης, προσπαθώντας να δημιουργήσει τεχνητά links και δίνεις στην Google
αυτό που θέλει.
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Πολλά links δημιουργημένα από διαφορετικά άτομα και σε διαφορετικά websites, σε
σελίδες σχετικές με την αγορά που δραστηριοποιήστε. Όσοι γνωρίζετε από search
engine optimization, σίγουρα καταλαβαίνετε την δύναμη αυτής της διαδικασίας.
Ακόμα και αν δεν καταλάβατε τίποτα από όσα γράφω μην ανησυχείτε. Ή όλη
διαδικασία γίνεται αυτόματα. Απλά θα δείτε το website σας να ανεβαίνει στις μηχανές
αναζήτησης.

Πλεονέκτημα Νο 2: Πολλαπλές πηγές εισοδήματος
Όταν ηγείσαι σε μία αγορά, είναι λογικό να ανοιχτούν πολλές ευκαιρίες. Νέες ιδέες για
προϊόντα και υπηρεσίες, προτάσεις για συνεργασίες, premium πελάτες, premium τιμές.
Είναι δύσκολο να εντοπίσω τις ακριβές πηγές αφού κάθε αγορά είναι διαφορετική.
Το μόνο σίγουρο είναι πως σε κάθε αγορά η ηγετική επιχείρηση συγκεντρώνει το
μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών, ενώ οι υπόλοιποι ανταγωνίζονται για τα υπόλοιπα.
Από την στιγμή που μπορείς να τοποθετήσεις την επιχείρηση σε ηγετικό σημείο, δεν
βλέπω κανένα λόγο γιατί να μην το κάνεις.

Εφαρμογή Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Η μέθοδος προώθησης που έχω περιγράψει εφαρμόζεται σε information products και
στην παροχή υπηρεσιών Όσοι από εσάς ασχολείστε με το ηλεκτρονικό εμπόριο θα
πρέπει να διαφοροποιήσετε ελαφρώς την όλη διαδικασία.
Σε περίπτωση που πουλάτε κάποιο φυσικό προϊόν, το οποίο δεν μπορεί κάποιος να
αγοράσει από άλλο κατάστημα, μπορείτε να ακολουθήσετε κανονικά την μέθοδο
προώθησης που έχω περιγράψει.
Σε περίπτωση που έχετε ένα τυπικό ηλεκτρονικό κατάστημα, θα πρέπει με κάποιο
τρόπο να διαφοροποιήσετε τον εαυτό σας από τον ανταγωνισμό. Μην ξεχνάτε πως ο
πελάτης μπορεί να αγοράσει το προϊόν από οπουδήποτε.
Για να το πετύχετε αυτό, θα πρέπει να προσθέσετε κάποιο bonus στο προϊόν. Τα info
products αποτελούν πολύ καλά bonuses και μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς κανένα
ή με ελάχιστο κόστος. Το info product μπορεί να είναι CD ή DVD, PDF, Webinar,
οποιοδήποτε μέσο στο οποίο μπορεί να συσκευαστεί μία πληροφορία.
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Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πακέτο, προσφέροντας δωρεάν ένα άλλο
προϊόν, με κάθε αγορά του προϊόντος που προωθείτε. Δημιουργείτε με λίγα λόγια μίας
μορφής προσφορά η οποία θα σας διαφοροποιήσει από τον ανταγωνισμό.
Από εκεί και πέρα μπορείς να προωθείς κάθε νέο προϊόν ή ένα προβεβλημένο κάθε μια
ή δύο εβδομάδες δημιουργώντας μία έκπτωση και υπολογίζοντας κέρδη από την
ποσότητα που θα πωληθεί.
Με αυτόν τον τρόπο οδηγείς κόσμο πίσω στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα και αυξάνεις
τις πιθανότητες να αγοράσουν και κάτι άλλο. Θυμηθείτε τι έχουμε πει για τα front και
back end προϊόντα.
Επαναλαμβάνω πως αυτά ισχύουν για προϊόντα που μπορεί να βρει κανείς
οπουδήποτε. Προϊόντα που διαθέτετε μόνο εσείς, μπορούν να προωθηθούν με τις
μεθόδους που έχουμε ήδη αναπτύξει

Η Ακολουθία
Για ξεκίνημα, υποθέτω πως έχετε κάποιας μορφής λίστα ή μία βάση πελατών με την
οποία μπορείτε να ξεκινήσετε την προώθηση ή ένα website που έχει κάποια
επισκεψιμότητα. Αν δεν έχετε μία λίστα από emails, τότε θα πρέπει να την
δημιουργήσετε.
Δημιουργήστε ένα αντάλλαγμα για όποιον γραφτεί στην λίστα σας και ξεκινήστε να
δημιουργείτε μία βάση στην οποία θα μπορείτε να ξεκινήσετε την προώθηση. Το έχω
αναφέρει ήδη πολλές φορές. Η λίστα είναι απαραίτητη.
Η ακολουθία που περιγράφω στην συνέχεια έχει συνολική διάρκεια τις 10 ημέρες. Από
εκεί και πέρα μπορείτε να την συμπιέσετε ή να την επιμηκύνετε ανάλογα με την αγορά
που δραστηριοποιήστε και το είδος των πελατών που έχετε.
Σε γενικές γραμμές, προϊόντα που έχουν φανατικούς οπαδούς, όπως οι χομπίστες,
μπορούν να δεχτούν μία μεγαλύτερη σε διάρκεια προώθηση, σε σχέση με αγορές όπου
οι πελάτες δεν είναι και τόσο δεσμευμένοι και προσηλωμένοι με την αγορά.
Ας δούμε την ακολουθία:
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Ημέρα 1η: Κάτι έρχεται…
Εδώ αρχίζεις και κινείς την περιέργεια και φυτεύεις τον σπόρο της επιθυμίας.
Πληροφορείς τον κόσμο πως κάτι έρχεται. Μπορεί να αναφέρεις τι είναι αυτό, μπορεί
και όχι. Είναι καθαρά θέμα αγοράς.

Ημέρα 3η: Το έχω στα χέρια μου
Επιτέλους το έχω στα χέρια μου. Δεν είμαι έτοιμος να το διαθέσω ακόμα στην αγορά,
επειδή το προϊόν στοκάρεται, επειδή θέλω να το χρησιμοποιήσω πρώτα, για
οποιονδήποτε λόγο.

Ημέρα 5η: Αντιδράσεις
Εδώ μιλάς για τις αντιδράσεις του κόσμου που παρακολουθεί την προώθηση.
Θυμηθείτε τον υποκινητή των κοινωνικών αποδείξεων και προσπαθήστε να τον
εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ημέρα 6η: Σχεδόν έτοιμοι
Ανακοινώνετε πως είστε σχεδόν έτοιμοι να διαθέσετε το προϊόν στην αγορά και
πληροφορείτε τον κόσμο με ενθουσιασμό για την προσφορά.

Ημέρα 7η: Αύριο είναι η μέρα διάθεσης
Αυτό το σημείο είναι το κατάλληλο για να αρχίσουμε να συμπεριλαμβάνουμε στοιχεία
φόβου. Μπορείτε να αναφέρετε πως: «Αύριο θα διαθέσουμε το προϊόν για αγορά, το
στοκ μας είναι αρκετό, δεν νομίζουμε να εξαντληθεί πολύ γρήγορα, όμως για κάθε
ενδεχόμενο έχετε στο νου σας στα email σας γιατί κατά τις 12 το μεσημέρι θα αρχίσει
η διάθεσή του.

Ημέρα 8η: Ημέρα διάθεσης του προϊόντος
Το κλασσικό email που δηλώνει πως το προϊόν είναι διαθέσιμο προς πώληση.

Ημέρα 9η: Κοινωνικές Αποδείξεις
Οι παραγγελίες πέφτουν βροχή, οι πελάτες είναι ενθουσιασμένοι, το προϊόν γνωρίζει
τεράστια επιτυχία, ο server έχει κλατάρει, οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει social
proof.
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Ημέρα 10η: 24 ώρες ακόμα
Σε αυτό το σημείο δημιουργείς φόβο. Θυμηθείτε πως έχουμε δημιουργήσει μία
προσφορά ή έχουμε ρίξει την τιμή. Σε αυτό το σημείο προειδοποιούμε πως η προσφορά
θα σταματήσει σε 24 ώρες ή η τιμή θα ανέβει. Κλασσική μέθοδος αντιμετώπισης της
αναβλητικότητας.

Ημέρα 11η: Τελευταία ευκαιρία
Σε αυτό το σημείο τελειώνει η προώθηση και καλό είναι να στείλετε το email 2 φορές.
Μπορείτε να το στείλετε 3 ώρες πριν λήξει η προσφορά και άλλη μία 1 ώρα πριν λήξει η
προσφορά.
Επαναλαμβάνω πως μπορείτε να συμπιέσετε την προώθηση ή να την επιμηκύνετε όσο
επιθυμείτε. Το βέβαιο είναι πως αν προσθέσετε μία τέτοια ακολουθία στο ηλεκτρονικό
σας κατάστημα και την επαναλάβετε κατά τακτά χρονικά διαστήματα, οι πωλήσεις σας
θα αυξηθούν κατακόρυφα.

Ο Κανόνας Του 80/20
Κλείνοντας αυτό το βιβλίο θα ήθελα να σας δώσω μία αρχή που με βοήθησε πολύ στο
ξεκίνημα. Καταλαβαίνω πως το να στήσεις μία επιχείρηση απαιτεί πολύ δουλειά, όμως
αν πρόκειται να κερδίσετε μία μικρή περιουσία μέσα σε λίγες ημέρες δεν γίνεται
διαφορετικά.
Στην αρχή όλα όσα θα έχετε να κάνετε θα σας φαίνονται βουνό. Είναι λογικό, όμως
είναι ο μοναδικός τρόπος για να δημιουργήσεις κάτι που θα έχει αποτελέσματα. Για
αυτόν ακριβώς τον λόγο, επέλεξα να παρουσιάσω στο τέλος τον κανόνα του 80/20.
Πρόκειται για μία επιστημονική αρχή που ονομάζεται “The Paretto principle” και έχει
να κάνει με την ασυμμετρία μεταξύ, αιτιών και αποτελεσμάτων, input και output. Ο
κανόνας του 80/20 βρίσκεται παρών στην ζωή μας γενικότερα.
Φοράτε το 20% των ρούχων σας το 80% των περιπτώσεων. Ένα χαλί τρίβεται κατά
80% σε ένα 20% της επιφάνειάς του. Στις επιχειρήσεις, το 20% των όσων κάνετε θα
φέρει το 80% των αποτελεσμάτων και το 80% των κερδών το 20% των πελατών σας.
Το 20% των συνεργατών, θα ευθύνεται για το 80% των πωλήσεων.
Μην βλέπετε το 80/20 σαν ακριβές ποσοστό, δείτε το καλύτερα σαν μία διαφορά
μεταξύ αιτιών και αποτελεσμάτων. Παρατηρήστε την επιχείρησή σας, παρατηρήστε
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όσα κάνετε και προσπαθήστε να δείτε αν κάπου υπάρχει αυτού του είδους η
ασυμμετρία.
Όταν λοιπόν δεν μπορείτε να εντοπίσετε για το που θα πρέπει να στρέψετε την
προσοχή σας, ψάξτε για αυτό που θα έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο, στον ίδιο όγκο
δουλειάς. Ο κανόνας του 80/20, θα σας επιτρέψει να δώσετε προτεραιότητες σε
θέματα που πραγματικά είναι σημαντικά, αντί να μοιράζετε τον χρόνο σας ισόποσα σε
διάφορες δραστηριότητες.
Αν συνεχώς ασχολείστε με δραστηριότητες του 80/20, η παραγωγικότητά σας θα
αυξηθεί και τα αποτελέσματα θα έρθουν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Μπορεί να
μην κατανοείτε πλήρως αυτή την στιγμή την σημασία του, όμως όταν θα αρχίσετε να
δουλεύετε προς τον στόχο σας, θα το κάνετε.

Τα Βήματα
Αν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες μου, θα καταφέρετε να δημιουργήσετε μία πολύ
σημαντική πηγή εισοδήματος.
Οι τεχνικές που γνωρίσατε είναι απίστευτα σημαντικές. Θα δουλέψουν. Μην
αμφιβάλετε. Τις χρησιμοποιώ προσωπικά και πολλές φορές εκπλήσσομαι και εγώ από
την αποτελεσματικότητά τους.
Θέλω σε αυτό το σημείο να ανακεφαλαιώσω τα βήματα, ώστε να ξεκαθαρίσει μία και
καλή η εικόνα. Λοιπόν:

Βήμα 1ο
Διαλέγεις ένα θέμα ή μία αγορά για να εμπλακείς. Κάτι για το οποίο θα δημιουργήσεις
ένα προϊόν.

Βήμα 2ο
Χτίζεις μία λίστα, από emails ατόμων που ενδιαφέρονται για το θέμα που διαλέξατε.
Η λίστα χτίζεται με μία squeeze page, την οποία μπορείτε να δείτε πως να
δημιουργήσετε, στο link:
http://www.internetwizards.gr/optimize-press/
Η σελίδα αυτή έχει password: customer
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Βήμα 3ο
Δημιουργείς ένα info product.

Βήμα 4ο
Το προωθείς στην λίστα με την μέθοδο της ακολουθίας.

Βήμα 5ο
Διορθώνεις ότι απαιτείται και το προωθείς μέσα από ένα affiliate network.

Πέρα από το 5ο βήμα
Έχετε ακολουθήσει λοιπόν τις οδηγίες μου και έχετε μία στρατιά από συνεργάτες να
προωθούν το προϊόν σας. Μετά τι;
Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετοί και διαφορετικοί δρόμοι για να διαλέξετε. Ας
δούμε τους σημαντικότερους.

Προσφέροντας υπηρεσίες
Αν έχετε μία εταιρία παροχής υπηρεσιών, πιθανόν να θέλετε να δημιουργήσετε ένα
front end προϊόν και να το διαθέσετε σε χαμηλή τιμή.
Ο σκοπός του front end σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι το κέρδος. Θα
πρέπει να είναι η δημιουργία ενός πελατολογίου και η επίτευξη ενός κρίσιμου αριθμού
πελατών.
Στην συνέχεια θα μπορείτε να προωθήσετε στους πελάτες αυτούς τις υπηρεσίες σας.
Θέστε λοιπόν την τιμή σχετικά χαμηλά και προωθήστε το όσο μπορείτε. Όσα έσοδα σας
δίνει «ρίξτε» τα σε διαφήμιση.
Θέλετε να προσεγγίσετε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες και χρησιμοποιώντας
τις υπηρεσίες σαν back end, να εκτοξεύσετε την υπάρχουσα επιχείρηση.
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Ξεκινώντας από το μηδέν
Αν ξεκινάτε από το μηδέν, μία από
τις μεθόδους που μπορείτε να
ακολουθήσετε είναι το κλασσικό
marketing funnel.
Ξεκινάμε με τις δωρεάν πληροφορίες
της ακολουθίας, όπου καταλήγουν
σε ένα προϊόν.
Όπως στο παράδειγμα πιο πάνω, το
ιδανικό είναι να μην έχετε κέρδη από
το front end.
Ο σκοπός του θα πρέπει να είναι η δημιουργία πελατολογίου. Συγκεκριμένα, μίας
μεγάλης λίστας πελατών, στους οποίους να μπορείτε στην συνέχεια να προωθήσετε
προϊόντα μεγαλύτερης αξίας, όπως ένα membership website.
Καταλαβαίνω πως χρειάζεστε τα χρήματα, όμως η καλύτερη στρατηγική είναι να
προωθείτε το front end όσο το δυνατόν πιο επιθετικά.
Με λίγα λόγια, όσα έσοδα σας φέρνει, τα «ρίχνετε» σε διαφήμιση μέχρι το προϊόν να
κορεστεί. Μόλις κορεστεί, δημιουργείτε back end προϊόντα και τα προωθείτε στους
πελάτες του front end.
Το πελατολόγιο που έχετε δημιουργήσει από το front end είναι χρυσός. Όποιο νέο
προϊόν δημιουργήσετε, θα γίνει αμέσως επιτυχία. Το μέγεθος της επιτυχίας θα
εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία δημιουργείτε νέα προϊόντα.
Ας το δούμε λίγο με βήματα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο:
Βήμα 1ο : Προωθείς το front end μέχρι να κορεστεί, χτίζοντας μία λίστα πελατών.
Βήμα 2ο : Δημιουργείς ένα back end προϊόν και το προωθείς στην λίστα πελατών.
Βήμα 3ο : Αντικαθιστάς το κορεσμένο front end με ένα καινούριο, ώστε η λίστα των
πελατών να συνεχίσει να μεγαλώνει.
Βήμα 4ο : Δημιουργείς μία σειρά από back end προϊόντα
Υπάρχουν πολλές στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει κανείς, όμως κατά την
γνώμη μου αυτή που περιέγραψα είναι η πιο αποτελεσματική.
Αν φοβάστε την Ελληνική αγορά και το μέγεθός της, να σας πω πως μέχρι να κορεστεί
το front end προϊόν θα σας έχει δώσει τουλάχιστον 50,000 ευρώ.
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Έχω «τεστάρει» την αγορά και είναι μεγαλύτερη από όσο νομίζετε. Πολύ μεγαλύτερη
από όσο προσωπικά νόμιζα ότι είναι στην αρχή. Πρόκειται για ολόκληρη χώρα που όσο
και αν δυσκολεύεται οικονομικά, η δυναμική της είναι πολύ μεγάλη.

Επίλογος
Καταλαβαίνω πως σας έχω βομβαρδίσει με πληροφορίες. Καταλαβαίνω επίσης πως
σκέφτεστε τον όγκο της δουλειάς που έχετε να κάνετε αν θέλετε να φέρετε σε πέρας
όλα αυτά που γράφω και έχετε παραλύσει.
Γνωρίζετε καλά όμως, πως όλα όσα αξίζουν στην ζωή απαιτούν κόπο και προσπάθεια.
Οι ευκαιρίες που έχουν ανοίξει με το διαδίκτυο είναι πολλές, για να τις εκμεταλλευτείτε
όμως θα πρέπει να προβείτε σε πράξεις.
Η μέθοδος που γνωρίσατε είναι αποτελεσματική. Δουλεύει και έχει αποδειχθεί πάρα
πολλές φορές. Έχει χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με το
internet marketing και είχαν εκπληκτικά αποτελέσματα.
Αν στοχεύσετε μία αγορά, αφουγκραστείτε τους πελάτες σας, τοποθετήσετε την
επιχείρησή σας έτσι ώστε να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό και προωθήσετε τα
προϊόντα ή της υπηρεσίες σας με αποτελεσματικό τρόπο, η αγορά θα γίνει δική σας.
Ξεκινήστε και το έργο θα ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου
δείξατε.
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