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Pojęcie lejka w sprzedaży 

Lejek sprzedażowy służy do 
zilustrowania procesu zakupowego od 
pierwszego kontaktu do finalizacji 
transakcji. Odbiorcy przechodzą przez 
kolejne fazy lejka, jednak tylko niewielka 
część z nich dotrze do samego końca. Stąd 
właśnie zwężająca się forma schematu. 
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Lead sprzedażowy 

Lead sprzedażowy (ang. sales leads) – 
konsument, jednostka lub firma, która jest 
potencjalnie zainteresowana danym 
produktem lub usługą. W marketingu 
internetowym leadem sprzedażowym staje 
się osoba, która pozostawiła na stronie 
internetowej danej firmy swoje dane 
kontaktowe lub z którą firma skontaktowała 
się w inny sposób.   



TOFU (TOP OF THE FUNNEL) 

TOFU to górna część lejka sprzedażowego, czyli 
olbrzymi otwór, do którego wpadają nasi potencjalni 
klienci. Żeby mogli przekształcić się oni w leady 
sprzedażowe, musimy opracować ofertę (ebooki, 
webinaria, artykuły, raporty, etc.), która pomoże 
im w rozwiązaniu danego problemu lub odpowie 
na nurtujące ich pytania, (to właśnie dzięki nim 
trafili przecież na naszą stronę). Modelowa oferta 
powinna mieć charakter edukacyjny 
oraz przystępną formę, a przede wszystkim 
odpowiadać na potrzeby naszych potencjalnych 
klientów. Najważniejszym zadaniem na tym etapie 
lejka jest zrozumienie potrzeb konsumentów 
i trafne zdefiniowanie potencjalnego odbiorcy. 

 



MOFU (MIDDLE OF THE FUNNEL) 

 MOFU, czyli środkowa część lejka 
sprzedażowego. Środek lejka jest tak naprawdę jego 
najważniejszą częścią! MOFU to etap, 
na którym tworzy się i promuje content 
tematycznie powiązany z własną marką. 
Zaczynamy od publikowania treści bardziej ogólnych, 
tj. dotyczących branży, w której działamy, 
a nie konkretnej firmy.  



 Jednym z głównych celów etapu MOFU jest 
przefiltrowanie internautów odwiedzających 
stronę firmową.  

 Leady sprzedażowe, znajdujące się 
na górnym etapie lejka, z definicji nie są jeszcze 
zainteresowane naszą marką czy ofertą, szukają 
za to konkretnych rozwiązań swoich problemów. 
Jeżeli zbyt wcześnie zaczniemy ich „atakować”, 
próbując sprzedać za wszelką cenę nasz produkt, 
prawdopodobnie jedynie odstraszymy naszych 
potencjalnych klientów.  

MOFU (MIDDLE OF THE FUNNEL) 



BOFU (BOTTOM OF THE 
FUNNEL) 

 Celem BOFU, czyli dolnej części lejka 
sprzedażowego, jest pozyskanie danych 
o naszych potencjalnych klientach, 
których nie udało się nam się zdobyć 
na wcześniejszych etapach.  



Content marketing 

CONTENT MARKETING w języku polskim 
określany jest jako marketing treści i jest to 
rodzaj strategii marketingowej w sieci 
wykorzystywanej w celu pozyskania 
stałego grona klientów.  

 W ramach tej strategii podejmowane 
są działania polegające na publikacji 
i promocji wartościowych treści dla 
określonego segmentu klientów – grupy 
odbiorców.  



Content marketing nie jest jednostronnym przekazem 
reklamowym, ale aktywnością, która ma doprowadzić do 
budowania długotrwałych relacji z wybraną grupą klientów. 
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 Podstawowe działania marketingu treści 
sprowadzają się do: 

 

 tworzenia i publikowania interesujących 

treści, 

 przyciągnięcia uwagi wybranej grupy 

klientów, 

 budowania zaangażowania oraz lojalności 

tej grupy klientów. 

 

 

Content marketing 



Jakie treści???   

 Przykładowe narzędzia odpowiednie na 
etapach procesu zakupowego.  

Etap poszukiwania: video, posty na blogu, 
prezentacje na SlideShare, darmowe narzędzia, 
e-booki. 

Etap rozważania: webinaria, case studies, 
galerie zdjęć, portfolio, FAQ, whitepapers, 
opinie konsumentów. 

Etap decyzji: demo produktów, raporty nt. 
produktu, konsultacje, bezpośredni kontakt, 
oferty specjalne. 
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 W content marketingu lejek sprzedażowy 
składa się z czterech elementów: 

 odkrycie; 

 przegląd dostępnych opcji; 

 konwersja; 

utrzymanie klienta i ponowną sprzedaż. 

 Na każdym etapie znajdują się inni odbiorcy i 
potrzebne im są odmienne rodzaje treści. Co więcej, 
poszczególne etapy lejka mają odrębne cele, które 
dopiero finalnie prowadzą do sprzedaży produktu lub 
usługi. 

 

 

Pojęcie lejka w content 
marketingu  



1. ETAP Odkrycie 

 Aby zrealizować cele pierwszego etapu 
potrzebne są działania generujące tzw. zimny ruch 
oraz budujące listę adresów email. 

 Należą do nich: marketing wirusowy; SEO; 
reklama PPC; kierowanie ruchu z profili social 
media na stronę główną, bloga oraz landing 
page;  

 Nadają się do tego: blogowe posty; 
webinary; poradniki; big content (gry, 
narzędzia); video; podcasty; 



2. Wybór spomiędzy 
dostępnych opcji 

 Prezentacja produktu od najlepszej strony 
celem pozyskania adresu email powinna opierać się 
o: case study; poradniki z wykorzystaniem 
produktu; dema produktu; opisy produktu i 
prezentację danych z nim związanych (np. 
wyniki uzyskiwane przez użytkowników, 
dane wydajności itp); 

 Dostarczamy tzw. “materiałów 
dowodowych” potwierdzających, jak skuteczny i 
wart swej ceny jest nasz produkt. W momencie, 
gdy udaje się przekonać klienta, że faktycznie 
jesteśmy najlepszym wyborem, zaczyna się etap 
trzeci. 

 



3. Konwersja 

 Na etapie dążenia do konwersji skuteczne są 
wszelkie materiały opisujące skuteczność, 
wydajność, stosunek ceny do jakości, 
popularność produktu, czy opinie 
użytkowników. Chodzi o całkowite zapewnienie 
klienta o słuszności decyzji zakupowej i usunięcie 
wszelkich obiekcji. 
Przykładowe narzędzia:  
- tzw. testymoniale (rekomendacje 
użytkownika); 
- recenzje i testy; 
- dane budujące wizerunek firmy (liczba 
klientów, osiągane przez firmę wyniki itp); 



4. Utrzymanie klienta i 
ponowna sprzedaż 

 Na tym etapie istotne jest tworzenie i 
dostarczanie materiałów pomocnych w regularnym 
używaniu produktu oraz skłaniających do ponownych 
zakupów.  
 Do najważniejszych rodzajów treści na tym 
etapie należą: poradniki produktowe dla 
użytkowników; FAQ; regularne webinaria 
prezentujące produkt i możliwości jego użycia; 
zaawansowane poradniki wykonywania 
istotnych czynności z użyciem produktu; email 
marketingowy; specjalne oferty dla obecnych 
klientów mające na celu powtórzenie 
sprzedaży; stała praca nad efektywnym UX; 



Case study na rynku B2B: 
kabinysanitarne.pl 

 

artykuły na blogu; 

bannery i remarketing 
bannerowy; 

materiały video; 

wyniki wyszukiwania; 

frazy i słowa kluczowe; 

social media. 

 

 



Case study: kabinysanitarne.pl 
 



https://www.youtube.com/watch?v=uND4yU5pygw 

Case study: 
kabinysanitarne.pl 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0mOCltoHhAhXs8KYKHcASAzIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsprawnymarketing.pl%2Fszkolenia%2Fkonferencja-partnerzy%2F&psig=AOvVaw2XILPNYn1sdjfjXv00-bgb&ust=1552645745560670
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0mOCltoHhAhXs8KYKHcASAzIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsprawnymarketing.pl%2Fszkolenia%2Fkonferencja-partnerzy%2F&psig=AOvVaw2XILPNYn1sdjfjXv00-bgb&ust=1552645745560670
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0mOCltoHhAhXs8KYKHcASAzIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsprawnymarketing.pl%2Fszkolenia%2Fkonferencja-partnerzy%2F&psig=AOvVaw2XILPNYn1sdjfjXv00-bgb&ust=1552645745560670


Zadanie  

Proszę zaprojektować  odpowiedni content  
na 3 poziomach lejka sprzedażowego, 

w sytuacji, gdy młode małżeństwo (para) 
postanawia kupić ekspres do kawy 
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Współczesne firmy zrozumiały, że muszą 
dotrzeć do świadomych i wykorzystujących zdobycze 
technologiczne klientów. Ph. Kotler określa to 
ostateczne zerwanie z wcześniejszymi modelami 
biznesowymi przejściem do Marketingu 3.0. 

MARKETING 3.0 



koncepcji marketingu 3.0 autorzy W 
zauważają, że marketing masowy (1.0) i 
zindywidualizowany (2.0) zaczynają ustępować  
koncepcji komunikowania się wszystkich ze  
wszystkimi (3.0). 

Nigdy dotąd świat nie dysponował 
możliwościami sprawiającymi, 
sprzedają firmom (B2B) i 

że nie tylko firmy 
firmy konsumentom 

(B2C), ale również konsumenci konsumentom  (C2C 
- Allegro) czy konsumenci firmom (C2B - product 
placement w znanych video blogach). 

MARKETING 3.0 



Koncepcje marketingu na poziomie  
taktycznym w największym stopniu odzwierciedlają  
takie: 
 strategie wzrostu 
 narzędzia STP (segmentacja – targeting – 
pozycjonowanie). 

 . 

SEGMENTACJA KLIENTÓW W EPOCE 
NOWYCH MEDIÓW 



strategii  
się do 

W kontekście  tworzenia  
marketingowych 3.0 warto odwołać  
klasycznej teorii Harrego Igora Ansoff’a. 

STRATEGIE 
MARKETINGOWE 3.0. 





Oprócz 4 klasycznych strategii mamy do  
czynienia z 5 strategiami w warunkach wirtualizacji  
produktów i rynków. 

Strategia wirtualizacji rynku – dotarcie z  
ofertą do nowych grup klientów przez wykorzystanie  
wirtualnych kanałów dystrybucji (e-commerce). 

Strategia wirtualizacji produktu –  
zaoferowanie obecnym klientom dodatkowej  
wartości w postaci nowych wirtualnych produktów  
lub częściej usług np. dodatkowych funkcjonalności  
z      wykorzystaniem      stron      www    (wirtualne 

  konfiguratory produktów) czy też e-
mailingu   (alerty 

cenowe). 

STRATEGIE 
MARKETINGOWE 3.0. 



Strategia dywersyfikacji wirtualnej 
rynku – skierowanie nowej oferty (nowego  
asortymentu produktów i usług) także do nabywców  
na rynkach wirtualnych. 
Strategia dywersyfikacji wirtualnej  produktu – 
sytuacja, gdy nowym klientom firma  oferuje 
dodatkowe usługi lub produkty wirtualne  
(przewodniki po danej destynacji w postaci e-booków  
dla każdego nowego klienta biur podróży). 
Strategia dywersyfikacji contentu  (treści) – 
najbardziej zaawansowana i złożona ze  strategii, w 
której firma decyduje się na dotarcie z  nowym 
produktem wirtualnym do zupełnie nowej  grupy 
klientów. 

STRATEGIE 
MARKETINGOWE 3.0. 



Segmentacji  klientów w epoce 
nowych mediów wg Andrzeja 

Garapicha: 



Forrester Research Company na podstawie 
danych z 15 krajów opracowało model segmentacji 
użytkowników internetu i mediów społecznościowych, 
dzieląc ich wg częstotliwości korzystania i wzorców 
zachowań na segmenty: 

 
 Twórcy: prowadzący własnego bloga, strony 

www, umieszczający w sieci własne wideo, muzykę, 
materiały audio, artykułu. 

 
 Konwersujący: aktualizujący status w 

mediach społecznościowych; 
 
 

SEGMENTACJA BEHAWIORALNA 
KLIENTÓW INTERNAUTÓW 



 Krytycy: oceniający produkty, komentujący 

twórczość innych, udzielający się na forach 
internetowych, edytujący artykuły na wiki; 
 
 Dołączający: mający profil i korzystający z 

mediów społecznościowych; 
 
 Widzowie: czytający blogi, słuchający podcastów, 

oglądający wideo, recenzje, oceny i rekomendacje 
innych użytkowników; 
 
 Nieaktywni: niepodejmujący żadnej z powyższych 

czynności. 
 

SEGMENTACJA BEHAWIORALNA 
KLIENTÓW INTERNAUTÓW 



 Okazjonalni (Occasionals) – użytkownicy, którzy tylko 

raz polubili post; 
 Lubiący (Likers) – użytkownicy, którzy tylko klikali w 

przycisk „Lubię to”; 
 Dyskutanci (Debaters) – użytkownicy, którzy 

ograniczali się jedynie do pisania, tj. dodawania komentarzy 
lub postów, ale nie polubili żadnego z wpisów; 
 Komentatorzy (Writers) – użytkownicy, którzy dodają 

posty oraz komentarze, jak również klikają w przycisk „Lubię 
to”, jednak w porównaniu do grupy Dyskutantów, mają o 
wiele większą proporcję napisanych komentarzy lub postów; 
 Aktywiści (Activists) – najbardziej zaangażowani 

użytkownicy, zarówno jeśli chodzi o „lajki”, jak i pisanie 

SEGMENTACJA BEHAWIORALNA  
WG SOTRENDER 



Dziękuję za uwagę  
 
  


