
 

FUNDAMENT X 

 

Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese :  

https://akademia-biznesu.org/product/lesson/493 

Czas trwania nagrania: 00:14:46

https://akademia-biznesu.org/product/lesson/493


 

Fundament X 

 

www.akademia-biznesu.org Piotr Michalak 
 

2 
 

Spis treś i 

Wszystko robisz sam ..................................................... 3 

Poprawiasz arketi g i sprzedaż .................................. 4 

Twój iz es ie rozwija się orga i z ie ........................ 6 

Jak to jest w praktyce .................................................... 7 

Propozy ja rozwiązań .................................................... 8 

 

Czy wiesz, że jeżeli starasz się pozyskać owy h klie tów, to 
prawdopodobnie SABOTUJESZ rozwój swojej firmy? 

W jaki sposó  podwoić sprzedaż w Twojej firmie? 

Jak podwoić li z ę o sługiwa y h klie tów? 

Jak zwielokrot ić Twoje do hody? 

Czy wystar zy ro ić lepszy arketi g? 

Czy wystar zy zastosować lepsze etody sprzedaży? 

Od  lat zadaję so ie pyta ie, jak to się dzieje, że iektórzy stają się liderami rynku w tym, 

o ro ią, a i i, i o, że ardzo, ardzo się starają – ie. Odpowiedź a to pyta ie jest 
w rew i tui ji. Zo a zysz teraz jed o z ajważ iejszy h odkryć ojego ży ia (jeśli hodzi o 
prowadzenie biznesu i rozwijanie swojej firmy).  

Zapraszam… 

http://www.akademia-biznesu.org/
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Wszystko robisz sam 
[powrót do Spisu treś i] 

Prawdopodo ie jeśli jesteś przedsię ior ą, to wszystko ro isz sa  al o ardzo wiele rze zy 
robisz sam.  

Dlaczego?  

Przy zy y tego są róż e.  

Po pierwsze, yć oże asz z yt ało ko pete t y h pracowników.  

Po drugie, yć oże rów ież i Cie ie dotyka e tal ość Zosi Sa osi:  

Wszystko uszę zro ić sa .  

Po trze ie, yć oże zawiodłeś się kiedyś a ludzia h i teraz ie do koń a i  ufasz.  

Jest jeszcze wiele innych przyczyn:  

 Być oże ie stać Cię na kolejnych pracowników.  

 Masz ich zbyt niewielu.  

 Może ie potrafisz delegować.  

Przy zy y ogą yć róż e. Waż e jest to, że większość rze zy ro isz sa . Al o dużo ro isz 
sam.  

Zazwy zaj przedsię ior a al o szef jest ajwiększy  ogra i ze ie  i 
wąski  gardłe  swojej firmy.  

W rezultacie firma ma ograniczone moce przerobowe. Jest w sta ie przero ić tyle, ile sa  
przero isz. I  wię ej rze zy i spraw apły ie do fir y, ty  ardziej ędziesz zawalo y 
ro otą. Jest to proste, logi z e i o zywiste.  

Co z tego wynika?  

Zaraz się okaże…  

Jesz ze zasta ów y się a te at arketi gu.  

http://www.akademia-biznesu.org/
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Poprawiasz arketi g i sprzedaż 
[powrót do Spisu treś i] 

Prawdopodobnie pracujesz nad marketingiem i ad sprzedaż albo chcesz nad nimi pra ować. 
Zro iliś y a kietę, z której wy ika, że:  

Pierwszym problemem przedsię ior ów jest to, że ają za ało klie tów.  

Ch ę wię ej klie tów!  

Ch ę zwiększyć sprzedaż!  

Dlaczego pracujesz nad marketingiem?  

Między i y i dlatego, że edukatorzy, au zy iele u zą Cię arketi gu.  

Jeżeli ówimy o edukacji biznesowej, to jakie są w tej hwili dostęp e kursy i 
szkole ia dla przedsię ior ów?  

 Głów ie z marketingu. Wszędzie się o tym mówi.  

 Albo o social media.  

 Albo o wideo marketingu.  

 Albo o sprzedaży.  

 Albo o perswazji itd.  

Kto uczy innych tematów?  

Nawet ożesz się zasta awiać, jakich innych tematów?  

Czego jesz ze oże u zyć się przedsię ior a opró z arketi gu? 

Zaraz się dowiesz.  

A co wynika z tego, że pra ujesz ad arketi gie ?  

Do fir y spływa wię ej zapytań i za ówień, jeżeli przy aj iej ro isz to do rze. Skutkie  
tego firma przyjmuje zamówienia, ale o iża jakość realiza ji al o ie jest w sta ie przyjąć 
do realiza ji kolej y h za ówień.  

Dla zego iał yś o iżać jakość realiza ji?  

No o asz ogra i zo e o e przero owe. Jeżeli ro isz oraz lepszy arketi g to w 
pew y  o e ie, wyo raź so ie, że jeżeli przyjdzie do Cie ie % al o % wię ej 
klientów nawet już dzisiaj, to: 

http://www.akademia-biznesu.org/
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Co zro ił yś, o y się stało, gdy yś dzisiaj przyjął te 2 razy wię ej klie tów?  

Czy ył yś w sta ie i h o służyć?  

Czy usiał yś o iżyć jakość realiza ji?  

A oże po prostu trze a yło y zakrę ić kurek? 

Jakie są tego skutki?  

Jeżeli fakty z ie tak się sta ie, że przyj iesz te zamówienia, to wtedy klie i o zekują wię ej 
iż otrzy ują. Za zy asz realizować za ówie ia i usisz iej zasu poświę ać a każdego 

klienta, bo wszystko robisz sam. W pewnym momencie obiecujesz dalej tyle samo, ale klient 

dostaje coraz mniej.  

Pa ięta  jak ja yłe  w tej sytua ji, kiedy prowadziłe  age ję rekla ową. Klie i 
o zekiwali, że ja oso iś ie ędę i h ały zas o sługiwał, a za zy ałe  to delegować 
pracownikom, a klienci byli rozczarowani. Pracownicy nie yli tak do rzy w i h o słudze, jak 
ja. 

 

Kolej y  skutkie  jest to, że firma odmawia klientom. Nie jesteś y w sta ie przyjąć 
za ówień i od awia y. W rezulta ie klie i są iezadowole i. I zęsto są to stali klie i. 
Wra a stały klie t, h e za ówić, a Ty mówisz:  

Przeprasza , ale ie ogę o służyć Twojego za ówie ia, a  za dużo pra y.  

W rezultacie klie i ie powra ają. W szczegól oś i jeżeli są roz zarowa i.  

Jas e, że ie ędą powra ać.  

Gdy prowadziłe  age ję, to klie t złożył za ówie ie raz, dwa razy i pote  z ie iał 
age ję. Dzisiaj ja sa  zatrud ia  age je rekla owe i też je z ie ia , o jeste  
niezadowolony.  

 

Klie i ie powra ają, wię  usisz wal zyć o owy h.  

W rezultacie podstawowym problemem, z którym przychodzisz i piszesz o nim w ankiecie 

jest właś ie pytanie:  

Skąd wziąć owy h klie tów?  

Jak zwiększyć sprzedaż?  

Ciekawe, prawda?  

http://www.akademia-biznesu.org/
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Twój iz es ie rozwija się orga i z ie 
[powrót do Spisu treś i] 

Klie i ie pole ają Twoi h usług zy produktów i y  fir o . Nie rozwijasz się orga i z ie.  
Musisz się wię ej rekla ować, musisz ardziej perswadować, usisz ieć bardziej 

zaawa sowa e pro esy sprzedaży, bo klienci nie stosują arketingu szeptanego – nie 

ówią so ie awzaje  o Twojej ar e, o Twojej fir ie. A są prze ież takie fir y, które ie 
uszą się rekla ować. Sa e się sprzedają. Dla zego tak się dzieje? 

Spójrzmy jeszcze na jeden aspekt, a jed ą ko sekwe ję…. 

Mianowicie, kiedy tak się dzieje, że asz przyzwoity arketi g, przyj ujesz wię ej 
za ówień, to pracujesz w pewnym momencie 10-  godzi  a do ę. Napływają aile. Jest 
oraz wię ej spraw. Nie ogar iasz tego wszystkiego. Musisz iężko pra ować.  

Piszesz wtedy w a kie ie, że ie asz zasu a to, że y po yśleć. Nie asz zasu dla 
sie ie. Nie asz zasu dla rodzi y. Nie asz zasu a podróże. Nie asz zasu, że y 
zaj ować się ty , o ajważ iejsze.  

Bo pracujesz 10-  godzi  a do ę. Nie masz czasu na to, by yśleć strategi z ie i by 

poprawiać jakość. Nie masz czasu, by tworzyć owe produkty. Nie masz czasu, by 

rekrutować pra ow ików. Wię  z owu ro isz wszystko sa  i asz ogra i zo e o e 
przerobowe. Nie masz czasu, by pra ować ad fir ą.  

W rezultacie yć oże przyj ujesz za ówie ia, ale o iżasz jakość realiza ji. Ta jakość a 
pew o ie wzrasta. Nie wprowadzasz udosko aleń w fir ie.  

Kolej y skutek jest taki, że ie asz zasu: 

 by powiększyć ożliwoś i produk yj e,  

 by zatrud ić pra ow ików,  

 by zorga izować lepiej produk ję  

 lub z ie ić pro esy w fir ie, y lepiej to wszystko zorga izować.  

Nie masz na to czasu.  

Nie asz zasu po yśleć.  

Wię  ie jesteś w sta ie przyjąć do realiza ji kolej y h za ówień. Taki jest tego skutek. 
Błęd e koło. Węzeł Gordyjski do rozsupła ia. Bardzo zła sytua ja, która tak aprawdę ie 
wygląda w te  sposó  w prakty e. 

Możesz powiedzieć:  

http://www.akademia-biznesu.org/
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Ale jak to, Piotrze – ały zas ówisz jak to wygląda, a teraz ówisz, że w ale tak 
ie wygląda w prakty e.  

Otóż ie.  

W praktyce to wygląda troszkę i a zej.  

Jak to jest w praktyce 
[powrót do Spisu treś i] 

Przedsię ior y są i telige t iejsi iż y się tutaj a przykładzie wydawało. Podświado ie 
wiesz, że ie jesteś w sta ie o służyć wię ej klie tów. Tak aprawdę wiesz, że ie jesteś w 
sta ie tego zro ić. Masz tego świado ość. Bo jako przedsię ior y a y do rą i tui ję i Ty 

rów ież ją asz.  

JEŚLI TO WIESZ, TO PODŚWIADOMIE SABOTUJESZ SWÓJ MARKETING.  

U zysz się go, ale ie wprowadzasz w ży ie. Wiesz, że oż a zro ić wyprzedaż zy 
pro o ję, ale jej ie ro isz, o wiesz, że:  

 zawalą Cię maile,  

 zawalą Cię tematy,  

 propozycje, 

 zlecenia.  

Wiesz, że i  po prostu ie podołasz.  

Jaki jest tego skutek?  

Jeśli sa otujesz arketi g, to do fir y spływa iej zapytań i iej za ówień. Twoja 
podświado ość działa w te  sposó , że y to wyregulować, że yś ie ył tak zawalo y, że y 
te u ie podołać. Wię  pra ujesz po 10-12 godzin, ale nie 16 i dzięki te u asz ho iaż tę 
hwilę zasu dla rodzi y i hwilę zasu dla sie ie.  

Twoja podświado ość d a o Cie ie.  

Dziękuje y Twojej podświado oś i.  

Jednak rezultat tego jest taki, że Twoja fir a stoi w iejs u i ie rozwija się: 

 Dalej masz tyle samo klientów.  

 Dalej ie pra ujesz ad jakoś ią.  

 Nie pra ujesz ad orga iza ją.  

http://www.akademia-biznesu.org/
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 Nie powiększasz o y produk yj y h.  

Stoisz w ty  sa y  iejs u, gdzie yłeś kilka iesię y te u, rok te u, dwa lata te u. W 
niektórych przypadkach nawet 10 lat temu. I przedsię ior y krę ą się w kółe zku. Ciągle są w 
ty  sa y  iejs u po i o, że (wydawało y się) tak iężko pra ują.  

Zara iasz pie iądze, ale ie udujesz trwałej wartoś i.  

Zara iasz kasę, ale nie budujesz biznesu.  

Zarabiasz siano, ale ie tworzysz zegoś większego od sie ie samego.  

 Nie tworzysz zegoś, o ogło y Cię przeżyć.  

 Nie tworzysz fir y, którą ógł yś oddać pote  swoi  dzie io .  

 Nie tworzysz fir y, którą oż a yło y sprzedać. 

To jest diagnoza sytuacji.  

A jaka jest oja propozy ja rozwiązań?  

Propozy ja rozwiązań 
[powrót do Spisu treś i] 

Jeśli za z ie y od udowa ia pote jału, to powiedz y, że ajpierw pracujesz nad 

organizacją. W rezultacie masz w firmie zoptymalizowane procesy.  

Robisz to, co robisz szybciej i lepiej iż ko kure ja.  

Część pro esów jest zautomatyzowana, p. ie ależysz do ty h fir , które w dzisiejszy h 
zasa h wystawiają rę z ie faktury, i które wysyłają te faktury w dodatku po ztą, tylko asz: 

 zautomatyzowane wystawianie faktur,  

 zauto atyzowa ą logistykę,  

 zauto atyzowa ą wysyłkę,  

a te pro esy, które uszą yć ro io e rę z ie są oddelegowa e pra ow iko  al o 
wyoutsour owa e do fir , które Ci w ty  po agają.  

Rezultat tego jest taki, że pra a zaj uje iej zasu, zyli uwalniasz moce przerobowe i 

wtedy asz zas, y pra ować ad strategią.  

Skutek jest jeszcze jeden, a mianowicie:  

Wzrost sprzedaży ie powoduje wprost proporcjonalnego wzrostu 

kosztów a i stały h, a i z ie y h, a i zasowy h.  

http://www.akademia-biznesu.org/
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Czyli ożesz przyjąć dwa razy wię ej klie tów, ale Twoje koszty zasowe ie wzros ą 
dwukrot ie. Z  godzi  ie zro i się  godzi . Co ajwyżej z  godzi  zro i się  al o . 
Ch e y doprowadzić do takiej sytua ji.  

Rezultat tego ędzie taki, że fir a jest ardziej skalowal a.  

Wtedy przyjmowa ie za ówień zy zapytań ie wy zerpuje Twoi h o y przero owy h.  

Przykładowo, spływa  razy wię ej zapytań, ale o sługa ty h zapytań jest zęś iowo 
zauto atyzowa a, o są odpowied ie pro esy, pro edury w fir ie i jesteś w sta ie te u 
podołać. Jesteś w sta ie przyjąć  razy wię ej zapytań, a pote   razy wię ej klie tów.  

Jeżeli dodatkowo pra ujesz ad strategią, zyli asz teraz zas, a y po yśleć, to w 
rezulta ie oferujesz produkty, które u ożliwiają skalowa ie iz esu za iast ro ić usługi, 
które kosztują Twój zas, o usiał yś ro ić je oso iś ie.  

 

Po adto Twoja fir a działa a ry ku u ożliwiają y  skalowa ie iz esu, o jeśli pra ujesz 
ad strategią, to ele e te  strategii jest wy ór ry ku, a który  ędzie y działali.  

Jaki h klie tów ędzie y o sługiwali?  

Czy taki h, który h stać a to, że y godziwie a  zapła ić?  

Czy taki h, którzy u ożliwią a  skalowa ie aszy h produktów?  

Czy oże ędą ało pła ić i ędą wy agali, że yś y każdego o sługiwali 
indywidualnie?  

W rezultacie masz bardziej skalowal ą fir ę.  

Gdy pra ujesz ad strategią to o sługujesz bardziej dochodowe rynki oraz tworzysz 

ardziej do hodowe i korzyst e rozwiąza ia dla klie tów.  

Tworzysz lepsze rozwiąza ia i dla Cie ie, i dla klientów: 

 masz lepsze produkty o wyższej jakoś i,  

 lepiej zaspokajają e potrze y klientów,  

 a przy tym z wyższą arżą dla Ciebie.  

Wtedy też asz wię ej zasu, y pra ować ad arketi gie  i pro o ją, al o asz 
pra ow ików, którzy już ogą się ty  zająć.  

Ponadto przyjmujesz zamówienia o wyższej arży i jest i h wię ej.  

Wtedy do hód fir y wyraź ie wzrasta.  

Wtedy jesteś w sta ie podwoić swoją fir ę.  

http://www.akademia-biznesu.org/
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Wię  przy hodzisz do ie z pro le e :  

Piotrze, a  za ało klie tów.  

Ch ę zwiększyć sprzedaż.  

Jak skute z iej sprzedawać?  

A ja Ci mówię:  

Jeśli h esz skute z ie sprzedawać, skup się na organizacji i skup się na strategii, 
a w rezultacie: 

 ędziesz przyj ować ardziej do hodowe za ówie ia,  

 ędziesz ieć lepszy h klie tów,  

 ędziesz skute z iej działać, 

 nie ędzie to kosztowało tyle Twojego czasu i zarówno Twoja 

sprzedaż, jak i do hód wzros ą, o ko e trują  się a strategii, a 
orga iza ji ędziesz iał w rezulta ie wię ej zasu, y zająć się 

arketi gie  i sprzedażą, al o y zatrud ić kilka osó , które się 
ty  zaj ą dla Cie ie. 

Ży zę Ci, że yś ył w ty  iejs u. 

 

Widzisz teraz, że w iz esie trze a sko e trować się a zy ś i y , iż yślałeś.  

 

Jeżeli h esz, a y  poprowadził Cię do rozwi ię ia swojej fir y, że y zro ić to ądrze, i że y 
wyprzedzić zy to ko kure ję, zy fir y, które w hodzą a Twój ry ek, zy korpora je, które 
chcą przejąć kawałek Twojego tortu, jeżeli h esz, a y  Cię poprowadził, wejdź a stro ę: 

Akademia-Biznesu.org 

Zapisz się, dołą z do gro a aszy h klie tów VIP i ędziesz iał wtedy dostęp do ojego 
doradztwa perso al ego, i dywidual ego oraz wspar ie grupy, wspar ie pozostały h 
u zest ików, wspar ie ojego zespołu. 

Do zobaczenia! 

http://www.akademia-biznesu.org/

