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  5. Najważniejsze elementy Super Aukcji –5. Najważniejsze elementy Super Aukcji –  
zasada 3Wzasada 3W

Zasada  3W  składa  się  z  trzech  najważniejszych  czynników,  które 

w aukcji należy uzyskać. Są nimi:

➢ Wiarygodność

➢ Wizualizacja

➢ Wartość

Aukcja  musi  być  jak  najbardziej  wiarygodna.  Zarówno  od  strony 

sprzedawcy, jak i produktu. Musisz być realny, żeby klient Ci ufał.

Po drugie, aby klient chciał kupić albo przynajmniej zastanawiał się 

nad kupnem Twojego produktu, aukcja musi zaprezentować towar. 

Masz tutaj do wyboru 3 różne drogi medialne.  Publicystyczna – 

treść + zdjęcia,  Telewizyjna – nagranie video, np. z Youtube,  Ra-

diowa – nagranie audio. Im więcej z tych trzech elementów połą-

czysz i zawrzesz w aukcji, tym silniejsze jest uderzenie w klienta. Bo 

oddziałujesz na jego zmysły. Wzrok i słuch. Niestety na węch czy do-

tyk nie dasz rady.

Po  trzecie,  Twoja  aukcja,  sprzedaż  produktu  i  dalsza  współpraca 

klienta z Tobą ma nieść dużą wartość dla klienta.  Im większa jest 

wartość dodana,  tym więcej  sprzedasz.  Dlaczego? Ponieważ  klient 

dobrze zna produkt, który chce u Ciebie kupić. Aby go przekonać do 

zakupu właśnie u Ciebie, musisz mu pokazać, że otrzyma więcej niż 

tylko produkt.  Są to różnego rodzaju bonusy, gratisy, korzyści po-

sprzedażowe, ale i to, co najważniejsze, a czego nie da się zastąpić ni-

czym innym, Twoje serdeczne nastawienie do klienta. Szybka odpo-

wiedź i cykliczny kontakt.
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 5.1. Strona O mnie

Jeśli podchodzisz poważnie do rozwoju sprzedaży czy biznesu, rów-

nież na Allegro, strona O mnie jest szkieletem podpierającym wszyst-

kie Twoje aukcje. To jest Twoja wizytówka. Oddziałuje na pierwsze 

„W” – buduje wiarygodność. Profesjonalna sprzedaż wymaga profe-

sjonalnej  strony  O  mnie.  Skokowa  sprzedaż  również  jej  wymaga. 

Może nie do końca profesjonalnej, ale budzącej zaufanie do Ciebie. 

Nawet prosta i schludna strona bez grafiki, ale musi być.

 5.1.1. Szablon strony O mnie

Do strony O mnie również stosuje się szablon. Najczęściej otrzymasz 

go, zamawiając szablon aukcyjny – kompleksowy pakiet. Jednak po-

winien  się  on  nieco  różnić  od  strony  aukcyjnej  –  sprzedażowej. 

Przede wszystkim taka strona promuje Ciebie. Pokazuje, kim jesteś, 

czym się  zajmujesz  i  dlaczego.  Poniżej  wymieniam niezbędne ele-

menty Twojej strony O mnie.
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 5.1.2. Logo

Twoja strona O mnie na samej górze powinna zawierać Twoje Logo 

firmy albo wyeksponowany graficznie Twój nick. Budujesz podświa-

domą rozpoznawalność znaku w głowie klienta. Ludzie znacznie le-

piej  zapamiętują  znaki  niż  nazwy.  Większość  jest  wzrokowcami. 

Mogą nie pamiętać, u kogo kupili,  ale zapamiętają znaczek. W ten 

sposób buduje się markę.

Strony O mnie raczej nie będę zmieniał. Zmieniłem stronę sprzeda-

żową, ale strona O mnie jest według mnie super i spełnia wszystkie 

wymagania. Jest przejrzysta.

 5.1.3. Twoje zdjęcie

Podstawowy element tuż pod logo to Twoje zdjęcie. Zrobione jak naj-

lepiej. Może być profesjonalnie. Klient musi wiedzieć, z kim ma do 

czynienia. Nieważne, czy jesteś piękny, czy „w miarę”, czy brzydki. 

Uroda jest kwestią względną. Ważne jest to, że stajesz oko w oko ze 
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swoim klientem. Wzbudzasz zaufanie. Dalsze wrażenia będą dopaso-

wane do Twojego zdjęcia. W zależności od tego, co napiszesz.

Moje zdjęcie znajdziesz na każdej  aukcji  i  na stronie  O mnie.  Nie 

boję się i wychodzę naprzeciw klienta.

 5.1.4. Opis – kim jesteś

Opisz krótko i na temat to, kim jesteś, dlaczego sprzedajesz to, co 

sprzedajesz i wszystko, co może mieć znaczenie, jeśli chodzi o Twoją 

osobę. Taki mini wycinek z Twojego CV.

8
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 5.1.5. Kontakt z Tobą

Strona O mnie musi zawierać wszelkie rodzaje kontaktu z Tobą. Te-

lefony domowe i komórkowe, maile, dane adresowe, autobusy, któ-

rymi się do Ciebie dojeżdża, wklejony wycinek mapy z Zumi.pl, aby 

dokładnie wskazać strzałką, gdzie mieszkasz lub gdzie znajduje się 

Twoja firma.

 5.1.6. Dane kont bankowych

Podaj podstawowe dane bankowe, które są w 100% bezpieczne (na-

zwę banku, jego logo, numer konta i dane do przelewu). Niczym nie 

ryzykujesz.  Jeśli  masz dwa lub trzy konta w kilku bankach, to za-

mieść je. Ludzie mają konta w wielu bankach i nie zawsze będą mu-

sieli czekać 24 godziny, aż przelew dotrze na Twój rachunek.

9
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 5.1.7. Dane sprzedażowe

Strona  O mnie musi  zawierać wszelkie dane dotyczące produktów 

i formy rozliczania się. Musisz napisać, czy wystawiasz paragon i fak-

tury  VAT,  czy  dajesz  jakąś  gwarancję  na  produkt,  czy  wysyłasz 

w opakowaniach na prezent,  jakie  są  możliwości  wysyłki  (kurierzy 

i Poczta Polska). Musisz podać stawki, ceny itp. Wszystko powinno 

być na stronie O mnie w jednym akapicie (zakładce).
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 5.1.8. Logo producentów Twoich produktów

Najlepiej jest wstawić logo producentów sprzedawanych produktów. To 

pozwala klientowi rozpoznać znaczek firmy, którą może bardzo sobie 

ceni i chętnie właśnie u niej kupi. Poza tym, z doświadczenia wiem, że 

klienci pytają się o różne rzeczy… W moim przypadku na starej aukcji 

umieściłem kiedyś artykuł o technologii produkcji z samą nazwą. Klienci 

zaczęli się pytać dokładnie o więcej. Zamieściłem więc dla nich kilka lini-

jek opisu na stronie O mnie. Możesz również dodać jakiś opis. Skąd po-

chodzi producent, gdzie wyprodukował swoje towary itp.
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Jak skorzystać z wiedzy zawartejJak skorzystać z wiedzy zawartej  ww  pełnejpełnej  
wersji ebooka?wersji ebooka?

Jeśli jesteś już gotowy do tego, aby poznać tajemnice Super Sprze-

dawcy na Allegro, koniecznie zapoznaj się z pełną wersją publikacji. 

Spraw, aby Twoje aukcje Allegro wyróżniały się nie tylko estetyką 

i urodą, ale także wysoką sprzedażą!

http://sprzedaz-allegro.zlotemysli.pl

Co sprawia, że jedni sprzedawcy zarabiają na Allegro bardzo 

przyzwoite pieniądze, a inni ledwo wiążą koniec z końcem?  
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Programy Partnerskie w praktyce – Tomek Urban

Zastanawiasz się teraz zapewne, czy faktycznie 
programy  partnerskie  mogą  przynosić  kon-
kretne  zyski.  Zapoznaj  się  koniecznie  z  tym 
ebookiem, a wszystko powinno być jasne.

Tysiącom osób dano takie same lub podobne warunki 
do zarabiania pieniędzy w programach partnerskich. 
Każda z nich ma podobne warunki... a udaje się to je-
dynie niewielkiemu procentowi. Dlaczego tak się dzie-
je? Pamiętaj o tym, że najwięcej zarabiają Partnerzy, 
którzy inwestują w wiedzę i uczą się z doświadczeń in-
nych. Ktoś przetarł już Tobie szlak - wystarczy, że teraz 
za nim podążysz. 

Tomek świetnie opisuje swoją przygodę z programami partnerskimi, a z historii 
tej można się wiele nauczyć! Nie jest to tylko czysto techniczny poradnik, to zde-
cydowanie więcej. Tomek wiele mówi o podejściu i działaniu, które według niego 
są najważniejsze. Brak wiedzy nie jest problemem, wszystkiego przecież można 
się nauczyć – co potwierdza sam autor, jak i ja, z autopsji. Polecam wszystkim 
chcącym wreszcie zacząć zarabiać na PP.

Daniel Janik – twórca serwisu SukcesMisja.pl, autor ebooka "Od marzeń do re-
alizacji"

Domeny internetowe – Filip Lewandowski

W jaki  sposób skutecznie zarabiać na dome-
nach internetowych?

Publikacja ta ma na celu otworzyć Ci oczy na pewne 
możliwości, które drzemią na rynku. Dzięki rejestracji 
adresu internetowego można zarobić naprawdę kon-
kretne pieniądze. Bardzo często w gazetach czyta się 
o kolejnych  rekordowych  transakcjach związa-
nych z kupnem oraz sprzedażą domen internetowych. 
Rekordzistą ciągle jest sex.com, który został sprzedany 
kilka lat  temu za przeszło  14 milionów dolarów! 
Wyobrażasz to sobie? Jedna transakcja, która pozwala 

Ci osiągnąć finansową niezależność i cieszyć się wysokim standardem życia. 

Musze przyznać, że nie bardzo interesowała mnie myśl sprzedawania domen, lecz 
gdy mnie już ten zawiły temat dopadł i męczył i dobijał, książka okazuje się być 
"perełką" zrozumiałą dla każdego nowicjusza! 

Beniamin Johansen – student architektury uczelni wyższej w Oslo, Norwegia.
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