
DESATERO LinkedIn PRO BYZNYS
aneb Jak si vytvořit z LinkedIn trvalý zdroj svých zákazníků

1. Definujte si cílovou skupinu, cíl, strategii. Nejprve potřebujete mít jasno v tom, s kým se
chcete na LinkedIn propojovat, komunikovat, přeměňovat na zákazníky, a jak.

2. Definujte sebe. Popište svou službu, produkt, firmu, sebe. V čem jste profík (profíci), s čím
pomáháte svým zákazníkům a jak, s jakými výsledky, v čem je vaše síla…

3. Staňte se ambasadorem. Nebo vyberte a získejte ambasadory – klíčové osoby z vaší firmy.
Ambasadoři jsou silným nástrojem LinkedIn pro byznys. Propojování se lidí s těmi správnými
lidmi, komunikace, získávání důvěry, přeměna v leady – funguje daleko snáz a efektivněji, než
mezi firmami a lidmi.

4. Vytuňte si profil k excelentnosti. Osobní LinkedIn profil se stane vaším klíčovým nástrojem
budování značky, propojování, komunikace, získávání důvěry, konverze v leady. Měl by vás
(ambasadory) skutečně reprezentovat. Pokud je součástí vaší strategie i firemní stránka na
LinkedIn, věnujte jí stejnou pozornost.
LinkedIn profil si můžete zkontrolovat podle check-listu: https://www.linkedakademie.cz/checklist/

5. Vybudujte si velkou a kvalitní síť spojení – potenciálních zákazníků. Propojujte se cíleně,
promyšleně. Vybudujte si síť minimálně 1.000 spojení a tu dále rozšiřujte. Získáte tak přístup
k desetitisícům spojením 2. a 3. stupně, tedy potenciálním leadům, ke kterým se jinde a jinak
nedostanete.

6. Vyhledávejte cíleně, oslovujte individuálně. Využijte nástrojů vyhledávání na LinkedIn. Najděte ty
správné lidi ve správných firmách. Požádejte je o spojení personifikovanou zprávou. Využijte
možnosti individuálně komunikovat s kontakty pomocí LinkedIn zpráv.

7. Komunikujte pravidelně se svým publikem. Stejně jako v off-line obchodování, komunikace
je základním nástrojem získávání důvěry a uzavírání obchodu. Dávejte svým spojením
hodnotné informace, ukažte jim, v čem jste odborník, posilujte svou značku.

8. Přeměňujte spojení v leady. Vytěžujte svou síť spojení. Identifikujte kontakty se zájmem 
o vaše téma, vaše know-how, produkty, služby… Oslovte je, získejte schůzku, přiveďte je
k objednávce na webu…

9. Udržujte a budujte vztahy s leady a zákazníky. LinkedIn je skvělým nástrojem budování vztahů.
Pomůže vám vytěžit leady, které vám dnes řekly ne, později. Umožní vám dovést vaše
stávající zákazníky k opakované objednávce, rozšířit vaši službu, produkt, do dalších divizí,
oddělení firmy.

10. Pracujte s LinkedIn pravidelně. Zaveďte si práci s LinkedIn do vaší každodenní rutiny.
15 minut denně postačí k tomu, aby vám LinkedIn začal vydělávat další peníze. Zapojte LinkedIn
do své stávající prodejní (a)nebo marketingové strategie.

Praktický postup krok za krokem, jak získávat nové zákazníky pro svůj byznys na LinkedIn,
vám ukážu na svém webináři. Svoje místo si rezervujte zde: https://www.linkedakademie.cz/webinar/
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