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Od czego zacząć poszukiwanie klientów
poprzez LinkedIn?

DOBRZE  PRZEMYŚL  KOGO  SZUKASZ .



LOKAL IZACJA

Niezbędne będą dane dotyczące obszarów,

które zamieszkują osoby decyzyjne.

Zwróć uwagę na to, że mogą pracować

w innym miejscu niż siedziba ich firmy.

SPECYF IKACJE  F IRM

Sprawdź, w jakich firmach pracują osoby decyzyjne,

które mogą być zainteresowane Twoim produktem

bądź usługą. Koniecznie określ branżę, wielkość firmy,

ale także inne szczegóły, które mogą ułatwić Ci

identyfikację, jak np. człon w nazwie.

WYKSZTAŁCENIE

To kolejny parametr, który pozwoli Ci dotrzeć

do osób decyzyjnych. Załóżmy, że ciężko określić

nazwę stanowiska, wówczas możemy pokusić się

o tezę, że większość z osób decyzyjnych

skończyła te same studia

NAZEWNICTWO

Warto posiłkować się zarówno polskimi nazwami

stanowisk, jak i angielskimi. Poszukaj wszelkich

możliwych nazw interesującego Cię stanowiska,

szczególnie takich typu: handlowiec.

STANOWISKA

Określ, jakie stanowiska zajmują

osoby z ośrodka decyzyjnego.

ZA INTERESOWANIA

Określenie zainteresowań potencjalnego klienta

również może być pomocne. Poszukując chociażby

osób zainteresowanych importem

z Chin, możesz znaleźć grupy dyskusyjne ich

gromadzące

https://bizconnect.me/


WYSZUKIWANIE  PROSTE

Sztuka wszystkim dobrze znana...
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WYKORZYSTAJ

główny pasek wpisując

wyszukiwane słowa

KL IKN I J

szukaj i gotowe.

WPISZ

słowa kluczowe opisujące

Twojego potencjalnego klienta.

https://bizconnect.me/


ZALETA  TEGO  ROZWIĄZANIA

Pozwala na wyszukiwanie w całym profilu dzięki czemu

znajdziemy osoby, które mają np. błędnie uzupełniony profil,

słowa kluczowe wpisane w niestandardowych miejscach.

WADA  TEGO  ROZWIĄZANIA

Wyniki będą często nieprawidłowe. Przede wszystkim

uwzględnione zostaną osoby, które już dawno nie pracują

na danym stanowisku, jak i również takie, które np. napiszą,

że współpracowały z CEO samym nim nigdy nie będąc. 

https://bizconnect.me/


UŻYCIE  OPERATORÓW
LOGICZNYCH

Czyli coś co uczyni Cię mistrzem searchu :) 
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Wyszukiwanie potencjalnych klientów przy użyciu 3 operatorów logicznych pozwala dużo 

skuteczniej zawężać lub rozszerzać wyszukiwania, a przez to docierać skuteczniej 

do wcześniej określonej grupy docelowej.

AND NOTOR

operatory logiczne zawsze zapisujemy DUŻYMI LITERAMI,

szukane frazy zapisujemy w cudzysłowie, np. poszukując dyrektora finansowego

wpiszemy „dyrektor finansowy”. Ewentualnie w tym przypadku 

WAŻNE!

      możemy też użyć dyrektor AND finansowy, ale o tym później...

https://bizconnect.me/


AND
Jeżeli w wyszukiwarce wpiszesz słowo1 AND słowo2

to otrzymasz listę osób, które w profilu mają jednocześnie obydwa słowa.

Wpisując dyrektor AND sprzedaży otrzymasz listę osób, które były

jednocześnie dyrektorem i sprzedaży. W przeciwieństwie do "dyrektor

sprzedaży" (w cudzysłowie) znajdzie również osobę na stanowisku

"dyrektor operacyjny sprzedaży" mimo, że słowa nie występują obok siebie.

https://bizconnect.me/


OR
Jeżeli w wyszukiwarce wpiszesz słowo1 OR słowo2

to otrzymasz listę osób spełniających jeden warunek, drugi warunek

bądź oba warunki jednocześnie.

Wpisując dyrektor OR sprzedaży otrzymasz listę osób na stanowisku

dyrektor, ale i tych zajmujących się sprzedażą. Dla przykładu: znajdziesz

zarówno dyrektorów operacyjnych, jak i dyrektorów sprzedaży. Na liście

wyników pojawią się również osoby spełniające oba warunki, czyli

dyrektorzy sprzedaży.

https://bizconnect.me/


NOT
Jeżeli w wyszukiwarce wpiszesz "słowo1 NOT słowo2" 

to otrzymasz listę osób spełniających pierwszy warunek. Drugi natomiast

jest swoistym wykluczeniem.

Wpisując "dyrektor NOT sprzedaży" otrzymasz listę osób na stanowisku

dyrektor, ale bez wyrazu "sprzedaży".  Znajdziesz jednak dyrektora

handlowego, bo LinkedIn nie zna synonimów.

https://bizconnect.me/


AND, OR, NOT - razem
Jeżeli w wyszukiwarce wpiszesz frazę składającą się z warunków

i powyższych operatorów logicznych, wówczas otrzymasz listę osób

spełniających wiele kryteriów jednocześnie, a to oznacza, 

że Twoje wyszukiwanie będzie jeszcze bardziej precyzyjne!

Wpisując "dyrektor AND sprzedaż NOT manager" otrzymasz listę osób

na stanowisku dyrektor sprzedaży, ale z wykluczeniem menadżerów

sprzedaży, którzy zwykle nie są osobami decyzyjnymi.

AND

https://bizconnect.me/


WYSZUKIWANIE  

PO  AKTUALNYM  STANOWISKU

Idealny sposób, aby bazować

na teraźniejszości.
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Wadą wyszukiwania prostego, nawet z użyciem

operatorów logicznych, jest fakt ich wyszukiwanie

odbywa się po całym profilu. Możesz jednak zawęzić

miejsce wyszukiwania do (aktualnego) stanowiska danej

osoby. Takie wyszukiwanie jest dużo precyzyjniejsze, ale

musisz się liczyć z utratą części wyników.

Aby mieć do nich dostęp należy kliknąć

pole wyszukiwania i wcisnąć enter.

Teraz pozostaje Ci już kliknąć "Wszystkie filtry", aby

mieć dostęp do całego dobrodziejstwa, jakie oferuje

LinkedIn.

https://bizconnect.me/


Teraz wyszukaj pole "Stanowisko". Czasem jest ona

schowane dużo niżej - musisz przescrollować.

Wpisz nazwę stanowiska. Również tutaj możesz

używać operatorów logicznych. 

https://bizconnect.me/


ZAWĘŻANIE  WYSZUKIWANIA
DO  KONKRETNEJ  LOKALIZACJI

Chcesz zdobyć klientów z Wrocławia,

a może interesują Cię klienci

z Wielkiej Brytanii?

Zatem uważaj teraz!

4

https://bizconnect.me/


Zaawansowane filtry podstawowej wyszukiwarki LinkedIn pozwalają na określenie

państwa bądź miasta, a czasem metropolii, do której mają być ograniczone pokazane

rezultaty wyszukiwania.

Tym razem interesuje nas część nazwana "Lokalizacje".

W polu "Dodaj kraj/region" należy wpisać nazwę państwa bądź miasta,

a z sugestii otrzymanych od systemu, wybierz tą, która Cię interesuje. 

Następnie kliknij "Zastosuj" i gotowe!

https://bizconnect.me/


POSZUKIWANIE  SPECJALISTÓW

Czasem dużo łatwiej jest dotrzeć

korzystając z bazy usług świadczonych

przez użytkowników LinkedIn
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Szukując specjalistów, ponownie musisz

skorzystać z filtrów zaawansowanych.

Skupmy się na części nazwanej "Usługi".

W polu "Dodaj kategorię usługi" należy

wpisać nazwę specjalizacji, i koniecznie

wybrać jedną z sugestii otrzymanych od

systemu. Nie ma możliwości

wyszukiwania po dowolnej frazie.

Następnie kliknij "Zastosuj" i gotowe!

https://bizconnect.me/


WYSZUKIWANIE  RELACYJNE

Poznaj moją autorską metodę

poszukiwania...
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WYSZUKIWANIE  W  KONTAKTACH

DANEJ  OSOBY

LinkedIn ma swoje ograniczenia. Przykładowo

nie ma takiej kategorii/branży, jak "startupy". W

wyniku tej potrzeby opracowałem metodę, którą

nazwałem "wyszukiwanie relacyjne".

Więcej o niej przeczytasz w artykule na blogu.

Aby to było możliwe...

https://blog.bizconnect.me/ukryte-funkcje-linkedin-tip-1-wyszukiwanie-relacyjne/
https://bizconnect.me/


Chcąc wyszukać startupy znalazłem redaktora, który pisze głównie o startupach. 

W swoich kontaktach miał głównie CEO startupów. 

W zaawansowanych filtrach możesz wybrać osobę, która potencjalnie ma kontakty 

do Twojej grupy docelowej. Opcję tą dana osoba może zablokować dlatego nie zadziała to 

w każdym przypadku. 

W części "Kontakty", w polu "Dodaj kontakt użytkownika" wpisz nazwisko naszej 

"wtyczki" i wybierz ją z listów. Co ważne - musisz mieć ją w kontaktach. Następnie kliknij

"Zastosuj" i gotowe.

https://bizconnect.me/


Znasz już podstawy wyszukiwania na LinkedIn. Pamiętaj, że

wyszukiwarka (nawet po wykupieniu konta premium) wyświetla

tylko pierwsze 1000 wyników.

Musisz zatem dodatkowo zawężać wyniki.

Nie sztuką jest zatem zapraszać osoby do kontaktów (są do tego

automaty). Sztuka polega na znalezieniu tych właściwych,

a to właściwie ciągła praca.

Tutaj mam dla Ciebie dobre wieści.
Jeśli już rozumiesz na czym to polega i ile pracy wymaga możesz

zlecić tę pracę mojemu doświadczonemu zespołowi
i naszym autorskim narzędziom :)

Sprawdź i zyskaj rabat

http://bizconnect.me/proposition,pl,contact,searchbook.html
https://bizconnect.me/
http://bizconnect.me/proposition,pl,contact,searchbook.html


Leszek Kozłowski
CEO  @ BIZCONNECT .ME

                               ZDOBYWAJ  KLIENTÓW  SPRYTNIE

Jeśli potrzebujesz pomocy w zdobywaniu

kontaktów, leadów czy budowie wizerunku to

 zapraszam do kontaktu. 

Miło mi będzie również Ciebie gościć w swoich

kontaktach - śmiało wyślij mi zaproszenie.

https://cal.mixmax.com/bizconnect/o-uslugach
https://www.linkedin.com/in/leszekkozlowski/
https://bizconnect.me/

