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Sprzedaż przez sieć (Networking)

Wiele jest technik sprzedaży; jedne są bardziej skuteczne, inne mniej. 
Philip Kotler, jeden z najwybitniejszych teoretyków marketingu, za 
pomocą czterech „P” tłumaczy, co jest najważniejsze w marketingu  
i sprzedaży. Zapomniał jednak o jednym „P” – Personal contacts, 
czyli o kontaktach osobistych.

Jedną z najlepszych technik sprzedaży jest sprzedaż poprzez trwałe, 
biznesowe kontakty osobiste (ang. networking). Informacje od osób, 
które już znasz, i wypracowane przez nie „dojścia” pomogą ci poznać 
nowe osoby i nowe firmy będące twoimi potencjalnymi klientami. Jest 
to ważne we wszystkich branżach, niezależnie od tego, czy sprzeda-
jesz towary, czy usługi, jednak w branży usługowej sprzedaż przez 
kontakty jest szczególnie istotna. To właśnie w branży usługowej czę-
ściej dzielimy się z innymi naszymi odczuciami, jakich doświadczyli-
śmy przy korzystaniu z różnorodnych usług.

Jak zapewne wiesz, większość rekrutacji odbywa się dzisiaj na 
bazie rekomendacji. Firma musi zatrudnić nowego pracownika na 
określone stanowisko i potrzebuje osoby o pewnych konkretnych 
kwalifikacjach. Wtedy osoba odpowiedzialna za rekrutację rozpytuje 
wśród swoich znajomych, zarówno prywatnych, jak i biznesowych, czy 
mogliby kogoś polecić – kogoś, kto jest godny zaufania i nadawałby 
się na dane stanowisko. Zatrudnienie kogoś z polecenia powoduje, 
że czujemy się pewniej i możemy się spodziewać, że nowy pracownik 
spełni nasze oczekiwania. Szacuje się, że obecnie około 80% wszyst-
kich zatrudnień dokonywanych jest w wyniku polecenia.

W kontaktach handlowych jest to jeszcze bardziej wyraźne. Ponad 90% 
transakcji handlowych dokonywanych jest w wyniku rozpowszechnie- 
nia pozytywnych opinii o produkcie. Twoi klienci rozpowszechniają 
opinię wśród swoich znajomych, którzy z kolei przekazują wiadomość 
dalej. Dzieje się to spontanicznie przy okazji spotkań z przyjaciółmi  
i znajomymi, także biznesowymi, lub w odpowiedzi na prośbę o polecenie 
jakiegoś towaru lub usługi. W takich sytuacjach twój klient opowiada 
o swoich doświadczeniach i przeżyciach, które ocenia jako warte tego, 
aby się nimi podzielić. Podzielić z innymi można się także w Internecie, 
np. opisując swoje przeżycia na blogu czy na Facebooku. Kiedyś 
pozytywne i negatywne opinie przekazywane były jednej lub kilku 
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osobom na raz. Obecnie, w związku z rozwojem nowoczesnych środków 
komunikacji, przekaz trafia do setek lub tysięcy osób za jednym 
kliknięciem myszki. Można to wykorzystać na swoją korzyść poprzez 
bycie obecnym i widocznym w mediach społecznych oraz budowanie 
sieci trwałych, osobistych kontaktów biznesowych i szukanie sprzy-
mierzeńców, z którymi można się związać i którzy przystawią 
stempel z napisem „OK” na twojej ofercie.

Obsługa to bardzo istotny czynnik w przypadku każdego rodzaju 
sprzedaży. Jeśli w swojej sieci będziesz miał dużo dobrych kontaktów, 
inni coraz częściej będą pytać o wskazanie kogoś – osoby lub firmy – 
kto może pomóc rozwiązać dany problem. Zapewniając dobrą obsługę 
sprawiasz, że inni będą dobrze o tobie mówić, a kiedy wyrobisz sobie 
dobrą sieć kontaktów i staniesz się „pająkiem”, inni będą chcieli 
nawiązać kontakt z tobą. Dzięki temu informacje o tobie będą krążyć 
w coraz dalszych i dalszych kręg]ach, nawet bez dokładania przez 
ciebie starań.

Czy działający w sieci są wykorzystywani?
Oczywiście bywa tak, że do osób mających wiele dobrych „dojść”  
do różnych firm dzwoni się w razie potrzeby, nie dając potem nic  
w zamian.

Wtedy zastosowanie ma sieciowa etykieta, która mówi, że powinieneś:

	 dbać o innych
	 pomagać, jeśli ma się taką możliwość
	 starać się być na bieżąco poinformowanym, czym zajmują się osoby 

znajdujące się w sieci kontaktów
	 dotrzymywać tego, co obiecałeś
	 bardziej słuchać niż mówić
	 gdy usłyszysz o problemie, pomyśl chwilę i zastanów się, czy nie 

znasz kogoś, kto może rozwiązać tego typu problem (o ile, rzecz 
jasna, nie możesz rozwiązać go sam).

Dawać oznacza, że dajemy bezwarunkowo, „ze szczerego serca”, jednak 
mimo to gdzieś z tyłu głowy liczymy na to, że w jakiś sposób też coś 
otrzymamy. Jeśli akurat nie można dać osobie, od której uzyskało się 
poradę, daje się coś komuś innemu. Jeśli czujesz, że ktoś nieustannie 
bierze, nie dając nic od siebie, być może czas wykluczyć tę osobę ze 
swojej sieci kontaktów.

Pomaganie przyjaciołom, ale także znajomym biznesowym i sprzy-
mierzeńcom jest dziś czymś normalnym. Nie po to, aby otrzymać coś 
w zamian, ale aby żyć w zgodzie z zasadami, które wiążą uczestni-
ków danej sieci. Nagroda przychodzi w sposób pośredni. Matematyka 
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sieci działa w taki sposób, że 1+1 to nie tylko 2, ale być może 3, 5 lub 
7, że znajdziemy się nie tylko w sytuacji, w której obie strony są wy-
grane, ale i w takiej, w której wygrane są trzy i cztery strony albo  
i więcej.

Znajdź sprzymierzeńców
Sprzymierzeńcy to osoby, które dobrze cię znają i wiedzą, co robisz, 
jakie produkty reprezentujesz i jakie korzyści oferujesz klientom. 
Współpraca oznacza, że robisz dla sprzymierzeńców to, co oni robią 
dla ciebie. Wasza współpraca polega na tym, że promujecie się nawza-
jem i pomagacie sprzedawać swoje produkty, gdy spotykacie się  
z innymi. W takich wypadkach potrzeba zaufania, ale także umiejęt-
ności słuchania na rachunek większej liczby osób jednocześnie. 

We wszystkich sytuacjach umiejętność słuchania jest warunkiem 
podstawowym, podobnie jak odwaga, aby zapytać o to, czego się nie 
rozumie. Wtedy odpowiednie pytanie może brzmieć: „W jakiej spra-
wie mogę ci pomóc?” lub: „Jakie stoją przed wami wyzwania?” lub, 
aby uzyskać jasność: „Co masz na myśli?” lub: „Jak stoją sprawy?”.

Aktywny uczestnik sieci ma kilku sprzymierzeńców, z którymi współ-
działa. To dobry sposób – mieć więcej sprzedawców, którzy dodatkowo 
słuchają dla ciebie, co mówi rynek. Współdziałając, możecie także 
dotrzeć do większej liczby osób. Część osób znajdująca się w twojej 
sieci kontaktów jest pewnie znana również twoim sprzymierzeńcom: 
są jednak i tacy, których twoi sprzymierzeńcy nie znają. Podobnie 
osoby, z którymi ty współpracujesz, mają kontakty, których ty nie 
posiadasz. 

Znajdowanie sprzymierzeńców to szybki sposób na stworzenie stabil-
nych i trwałych sieci kontaktów. Ale aby sieci te działały, musicie się 
umówić, że będziecie wzajemnie się wspierać. Wtedy twoje towary  
i usługi oferowane będą w większej ilości miejsc jednocześnie bez 
twojego udziału. Współpraca ta powinna skutkować faktycznymi 
transakcjami. 

Wystarczy kilku sprzymierzeńców. Rozpocznij na małą skalę i powoli 
rozbudowuj sieć. Pamiętaj, że także twoim zadaniem jest propagowa-
nie informacji o sprzymierzeńcach, nie może ich być zatem zbyt wielu 
– wtedy nie uda ci się robić tego porządnie.

Sprzedaż przez sieć
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Im lepiej się poznacie, tym mniejsza będzie niepewność powstrzymu-
jąca przed polecaniem się nawzajem innym. Kiedy będziecie mieli 
odwagę poręczyć jeden za drugiego, łatwiej będzie pomóc sobie na-
wzajem w nowych transakcjach biznesowych.

Rozmowy telefoniczne „na zimno”
Rozmowa telefoniczna „na zimno” (ang. cold calling) to rozmowa 
mająca miejsce wtedy, gdy dzwonisz do firmy, w której nikogo nie 
znasz, z zamiarem przedstawienia oferty. Wiesz, czym firma się zaj-
muje, a być może nawet, jaki problem możesz pomóc jej rozwiązać, ale 
nie wiesz, z kim mógłbyś na ten temat porozmawiać. Gdy dzwonisz 
do potencjalnego klienta, często musisz „przejść” przez kilka osób, 
zanim trafisz do właściwej osoby. Jeszcze więcej czasu upłynie, zanim 
osoba ta nabierze do ciebie zaufania i będzie gotowa wysłuchać tego, 
co masz do powiedzenia. Bywa, że trzeba dzwonić wiele razy. Jeśli 
jesteś dobrym sprzedawcą, uda ci się umówić na spotkanie, ale wielu 
i to się nie udaje.

Rozmowy „na ciepło” po poleceniu przez sprzymierzeńca
W przypadku gdy ktoś z twojej sieci osobistych kontaktów zna osobę 
w firmie, z którą chcesz nawiązać kontakt, dużo łatwiej będzie umówić 
się na spotkanie. Po pierwsze, otrzymasz imię i nazwisko właściwej 
osoby oraz jej numer wewnętrzny, a po drugie, być może sprzymie-
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rzeniec wspomni o tobie tej osobie, zanim wykonasz pierwszy telefon. 
Gdy zadzwonisz, osoba ta będzie już być może wiedziała, kim jesteś  
i w jakiej sprawie dzwonisz. Jeśli nie, przekażesz po prostu pozdro-
wienia od sprzymierzeńca i najpewniej będziesz miał do dyspozycji 
parę minut, aby się przedstawić.

Powiedzmy, że twój sprzymierzeniec nazywa się Marek Górski. O ileż 
łatwiej nawiązać kontakt, rozpoczynając rozmowę od: „Dzień dobry, 
jestem znajomym Marka Górskiego. Poradził mi, abym do pani zadzwonił 
i opowiedział o... Czy moglibyśmy się spotkać, abym mógł opowiedzieć  
o tym, jak mogłoby to zwiększyć opłacalność?”. Można mieć dużą 
nadzieję, że osoba ta odpowie „tak”, a być może Marek Górski mówił jej 
już o tobie i o tym, że to, co robisz, wydaje się interesujące – przystawił 
ci stempel z napisem OK. Jeśli zaś Marek Górski nie wspominał o tobie, 
osoba, do której dzwonisz, najprawdopodobniej i tak cię wysłucha i poświę-
ci czas na wyrobienie sobie opinii. Taki początek rozmowy jest zupełnie 
inny niż w przypadku rozmów „na zimno”.

Nawiązanie kontaktu przez „dojście”, które polecił ci ktoś z twojego 
kręgu kontaktów biznesowych, sprawia, że od razu znajdujesz się  
w środku procesu sprzedaży – tak jakby klient już znał twój towar 
lub usługę, a teraz miał dokonać ponownego zakupu. Zaufanie poten-
cjalnego klienta będzie tak duże, jakie panuje w twojej sieci kon-
taktów.

Zbuduj sieć osobistych kontaktów
Aby móc rozwijać sieć osobistych kontaktów, musisz opracować stra-
tegię sieci. Wybierając partnerów biznesowych i przyjaciół, często za 
bardzo się ograniczamy. Chętnie spotykamy się z osobami, które już 
znamy i których styl życia jest podobny do naszego. Sprawia to, że 
czujemy się bezpiecznie, jednak nie przyczyni się do poszerzenia sieci 
o nowe, zróżnicowane kontakty, mogące nam zapewnić różnorakie 
korzyści na wielu płaszczyznach. Dobrą sieć osobistych kontaktów 
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buduje się, wypełniając ją osobami o różnych osobowościach, w różnym 
wieku, o różnych umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu oraz z róż-
nych branż. 

Różne sieci kontaktów
Sieć kontaktów może być jak łańcuch, w którym każdy kontakt jest 
jak ogniwo, które łączy się kolejnym ogniwem, które z kolei jest zwią-
zane z ogniwem następnym, i tak dalej. Jeśli w tego rodzaju sieci 
kontaktów stracisz kontakt z jednym ogniwem, stracisz też dojście  
do danej firmy lub zasobu.

Jest też inny rodzaj sieci kontaktów, który można przyrównać do 
drzewa lub wielu drzew. W tego rodzaju sieci masz dobre kontakty  
w różnych kierunkach, ale poszczególne kierunki, jak gałęzie drzewa, 
nie są powiązane z sobą nawzajem. W takiej sieci kontaktów zawsze 
będziesz mógł mieć dojście do danej firmy lub zasobu przez inną gałąź 
drzewa.

Sieć kontaktów może również przypominać lej z rozproszonymi kon-
taktami wychodzącymi od ciebie – tylko ty wysyłasz sygnały i starasz 
się stworzyć relację z innymi, ale inni nie są zainteresowani nawią-
zaniem pełnego zaufania kontaktu z tobą. W takim wypadku należy 
zastanowić się nad tym, w jaki sposób się prezentujesz i co mówisz, 
kiedy spotykasz się z innymi. Być może twoje przesłanie jest zbyt 
sprzedażowe? Czy rzeczywiście słuchasz innych, czy tylko mówisz,  
i to głównie o sprawach, które są ważne tylko dla ciebie?

Najlepsza sieć kontaktów to sieć pajęcza, w której różne kontakty są 
ze sobą powiązane i gdzie masz wiele różnych dojść do różnych osób. 
Jeśli jedna osoba zniknie z twojej sieci kontaktów, możesz zawsze 
pójść inną drogą i w inny sposób dotrzeć do zasobu, którego szukasz. 

Zbudowanie swojej osobistej sieci kontaktów to część techniki sprze-
daży. Drugą częścią jest utrzymać ją przy życiu i rozwijać. Aby tak 
było, trzeba być widocznym i utrzymywać regularny kontakt z innymi.

Zaprezentuj się tak, aby cię zapamiętano
Zbuduj sieć kontaktów w oparciu o swoje cele – wtedy będzie ci ła-
twiej osiągnąć to, co chcesz. Poza tym przygotuj swoją prezentację  
w taki sposób, aby twoim sprzymierzeńcom oraz innym osobom  
w sieci łatwo było ją zapamiętać.

Aby wzbudzić zainteresowanie, najczęściej wystarczy kilka przekonu-
jących zdań o korzyściach dla klienta. Kiedy już zainteresowanie się 
pojawiło, umawiasz się na spotkanie i opisujesz swój produkt bardziej 
szczegółowo. Pamiętaj, aby na początkowym etapie nie mówić zbyt 
dużo i zbyt skomplikowanie.
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