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Jest kwiecień, a ja jestem już po sobotnich zakupach i jak
zawsze w weekend mam mało czasu na cokolwiek związanego
z pracą, nawet nad własną marką. 

Trudno jest mi, chociażby scrollować Iphona przy moich
dzieciach. Siedzę więc w aucie z tymi zakupami i udaję przed
rodziną, że jeszcze nie wróciłam z prowiantem. Czytam sobie
newsy z Facebooka, dokładnie z grup dla WA. Lubię być na
bieżąco!

Właśnie kolejny żal post początkującej WA, która nie ma
klienta, pojawił się na jednej z grup. Pod postem - jak zawsze-
masa komentarzy w stylu - “ja też jestem bez szans, inne
asystentki mają łatwiej, bo wspierają je mentorki, a ja nie mam
kasy na mentoring!” Komentarze są różne - “ja też wysłałam już
tyle ofert, jak się przebić, gdzie szukać?” Moje wzburzenie
wzbudza jeden z nich - “od października mam działalność i nie
mam ani jednego klienta! To jest takie trudne!”

Zaczynam myśleć: po co Ci ta działalność i jakim cudem do tej
pory - przez ponad trzy miesiące - nie przebiłaś się nigdzie 
z ofertą, coś jest tu nie tak droga dziewczyno! Nie sądzisz? 
Ja jestem wręcz przekonana, że tak jest! 

Postanowiłam napisać o tym E-booka. Darmowego w dodatku!
Wstęp do niego, właśnie masz za sobą. Teraz to serdecznie
zapraszam Cię do właściwej treści poradnika pt. 21 błędów,
przez które nie masz klientów. 

Katarzyna Jurkowska 
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BŁĄD NUMER 1 

 Jesteś, a Cię nie ma 

Podjęłaś decyzję, zrobiłaś kurs, rzuciłaś etat, zbudowałaś
stronę, założyłaś swoje kanały w socialach i … czekasz. 
No dobra wyślesz ofertę, bo w sumie jest gdzie … 
i czekasz… nie wiesz, czemu do Ciebie nikt nie zadzwonił, 
a odpowiedzi na ofertę jak nie było, tak nie ma. Dlaczego?
Bo Ciebie też nie ma! 

Wyjdź do ludzi, wejdź na grupy, bądź w social mediach.
Wiem, że dla wielu osób jest to trudne i może być męczące
- takie ciągłe bycie online. Może wyznaczysz sobie czas 
w ciągu dnia, kiedy będziesz obecna w sieci? 

Niestety w tym zawodzie sama pracujesz na swój PR, 
na swoją reklamę i opinie. Pokazuj się. Praca WA jest
wsparciem dla biznesów online więc bądź online! 
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BŁĄD NUMER 2 

Sadzisz byki, odstraszające klienta

Attention! Achtung! Tak robisz błędy, które widzą klienci 
i nawet o tym nie wiesz! To może być jeden z powodów, 
dla którego uciekają Ci zlecenia. Błąd jest w mailu, błąd jest
w ofercie, błąd jest na Twoich kanałach, na Twojej stronie
internetowej. O błąd nietrudno, wszyscy je robimy, nawet ja
- machnę literówkę do tej pory. 

Niestety bardzo trudno jest mi się do tego przyznać 
- naprawdę. Teraz to robię. Nieraz wysłałam ofertę, 
w której był czeski błąd, wiele razy znalazłam na mojej
stronie czeski błąd. 

Nie wiem, ilu klientów przez to straciłam, ale wiem, że sama
taką ofertę bym odrzuciła. Widzę błędy też u Ciebie,
wchodzę na Twoje sociale, stronę internetową, czytam
Twoje komentarze w sieci. Robisz byki! 
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BŁĄD NUMER 3 

BŁĄD NUMER 4 

Nie dbasz o swój wizerunek w sieci 

Klient Cię odwiedzi. Na 100% zrobi to, bo skoro poszukuje
wsparcia w zakresie biznesu online, to będzie szukał Cię 
w sieci, sprawdzał, czy Ty się znasz i co Ty tam wypisujesz
na tych socialach. Więc jeśli nie dbasz o to, aby wszystko
było spójne, ładne, merytoryczne i regularne to obniżasz
swoje szanse na współpracę. 

Boisz się, że jesteś za słaba 

No skoro Ty w siebie nie wierzysz, to inni też nie będą.
Pomyślisz sobie teraz, a skąd niby oni mają wiedzieć, co ja
myślę?! No cóż, to już kwestie psychologa, coacha. To, co ja
wiem w tym temacie, to to, że jak kobieta jest przy kości, 
w pewnym wieku a czuje się młodo, emanuje energią, jest
radosna, to wszyscy to widzą, doceniają i robią oczy jak 
5 złoty ;) 

Podobnie jest z wiarą w swój biznes, umiejętności.
Wirtualne asystentki często mówią o tym, że odwlekały
start w zawodzie, bo jeszcze jeden kursik chciały zaliczyć …
błąd!  Jesteś wystarczająco dobra.
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BŁĄD NUMER 5 

BŁĄD NUMER 6 

Nie obserwujesz konkurencji  

To podstawa, jeśli w ogóle chcesz ruszyć z bloków. Asystentki,
które już są na rynku, będą dla Ciebie wzorem i inspiracją.
Zaobserwuj inne dziewczyny, pochodź po ich stronach www.
Zobacz, jak prezentują swoje usługi, poczytaj jak zaczynały,
jakie trudności spotkały na swej drodze. Wiele spośród nas
dzieli się wiedzą, niekoniecznie za kasę, Tylko pamiętaj - nie
kopiuj, inspiruj się i bądź sobą. Znajdź pomysł na swój biznes
jako WA. 

Nie przestajesz obserwować konkurencji - przez co
blokuje Cię konkurencja 

Ale o co chodzi, obserwować, czy nie obserwować? Najpierw
mówię, że masz śledzić inne WA, a za chwilę, że masz
przestać? Już wyjaśniam! Research konkurencji zrób, miej
rękę na pulsie, obserwuj, w porę odfollowuj i ruszaj ze swoją
marką. 

Jeśli jesteś na początku drogi, nie masz klientów, to
pójdziesz dwukierunkowo, albo dzięki innym WA dostaniesz
skrzydeł i pofruniesz, albo wpadniesz w doła i zaczniesz
stękać: a bo ona jest taka przebojowa, a ja nie jestem, ona
miała więcej szczęścia i szybko złapała klienta i teraz ją
polecają! I tak w wciąż...
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BŁĄD NUMER 7 

BŁĄD NUMER 8 

Nie trzymasz z innymi asystentkami

Zwariowałam? Czy to się wszystko trzyma kupy? Tak. 
Musisz mieć koleżanki, z którymi będziesz się trzymać! 
Od dzieciństwa obowiązywały nas podwórkowe bandy,
pamiętasz? 

Warto się spotkać od czasu do czasu z innymi
dziewczynami. Ja kiedyś nie miałam znajomości,
dystansowałam się od asystentek. Jednak coraz częściej
miałam sytuację, kiedy potrzebowałam pomocy, szukałam
wsparcia, albo chciałam oddać klienta, któremu nie
mogłam pomóc w dobre ręce. Ważne jest wsparcie
zaufanych osób, z którymi rezonujesz.

Masz błędy na stronie i nie pozycjonujesz się w sieci,
albo straszysz na wejściu 

To błąd, o którym możesz nawet nie pomyśleć, ja do tej
pory wyłapuję błędy na mojej www. Twoja strona może być
mało intuicyjna, słabo pozycjonujesz się w wyszukiwarce 
i masz trochę literówek, a nawet błędów ortograficznych.
Stosujesz różne czcionki, kolory, brak Ci spójności, bierzesz
się za pisanie, a tego nie potrafisz. 
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BŁĄD NUMER 9 

Nie szukasz i nie sprzedajesz  

Jeśli nie masz klienta, to powinnaś go znaleźć. Pracujesz 
w końcu w biznesie online, zastanów się, z kim chcesz
pracować, z jaką branżą miałaś do tej pory do czynienia, 
na jakim polu czujesz się dobrze. 

Ja pierwszych zleceń szukałam w tworzeniu treści
blogowych, ponieważ sama prowadziłam wcześniej dwa
blogi. Szukałam zleceń podobnych tematycznie albo
proponowałam firmom, które nie miały rozwiniętego bloga
wsparcie. 

Kiedyś pracowałam w handlu, w handlu B2B i potem B2C,
świetnie sobie radziłam, oczywiście do czasu zmęczenia
materiału. Kiedy zostałam wirtualną asystentką, pomimo
tego doświadczenia nie potrafiłam sprzedać sama siebie
klientowi.

Słabo wierzyłam, że to jest w ogóle możliwe. Jeśli masz to
samo, to może warto posłuchać afirmacji, pójść na trening
mentalny, spotkać się z coachem
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BŁĄD NUMER 10 

Nie masz oferty, tylko zwykły pdf 

Zadaniem oferty jest zrobić na kliencie wrażenie. Wiesz, że
musisz się wyróżnić spośród kilkudziesięciu ofert 
na skrzynce przedsiębiorcy? Czasem kilkuset! Postaraj się 
i włóż w nią trochę serca. Pamiętaj o estetyce i korzyściach
dla klienta. Warto kształcić się z robienia ofert, żeby
przekonać klientów do współpracy właśnie z Tobą.

BŁĄD NUMER 11 

Bierzesz za mało za godzinę

Myślisz, że zawojujesz świat wirtualnej asysty, jeśli będziesz
obniżać stawki? Mylisz się. Jeśli nie będziesz cenić wartości
swojej pracy i cena będzie kartą przetargową, to klienci nie
będą Cię szanować. 

Będziesz przyciągać osoby, które nie chcą płacić za Twoją
usługę, bo albo je na to nie stać, albo po prostu nie chcą
tego robić. Tacy klienci nie polecą Cię innym, nie rozbudują
współpracy z Tobą o dodatkowe godziny. Celuj w ludzi,
którzy szukają specjalisty i dobrej jakości usług. To musi
kosztować. 
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BŁĄD NUMER 12 

Nie wychodzisz z inicjatywą do klientów

Aktualnych klientów oczywiście. Spójrz na biznes swojego
klienta i zastanów się, czy możesz mu jeszcze jakoś pomóc,
czy możesz podsunąć mu jakieś rozwiązanie? 

To może zaowocować tym, że zadowolony wielokrotnie
klient poleci Cię dalej.

BŁĄD NUMER 13 

Nie jesteś przedsiębiorcza trudno mi pisać ten
punkt, ale taka może być przyczyna 

Nie pochodzę z przedsiębiorczej rodziny, wręcz przeciwnie 
w oczach mojej rodziny przedsiębiorca, to ktoś, kto
kombinuje, jest chytry na kasę. Musiałam te przekonania
pokonać, przepracować. 

Jednak przedsiębiorczość to coś więcej! To jest
kreatywność, pomysłowość, ryzyko, aktywność. 

Jeśli czujesz, że brakuje Ci tych cech, to albo zrezygnuj 
i ułatw sobie życie, na etacie też możesz zarobić,  albo
naucz się przedsiębiorczości. Jest to możliwe. 
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BŁĄD NUMER 14 

Nie rozwijasz się - nie kupujesz szkoleń 

To chyba jeden z niewielu zawodów, który wymaga ciągłej
inwestycji w rozwój. Jeśli nie będziesz się szkoliła, to
braknie Ci na pewnym etapie umiejętności i będziesz
odpadać z rekrutacji, odmawiać, rezygnować. Zaplanuj
budżet z wyprzedzeniem na e-booki, kursy, mentoring.

BŁĄD NUMER 15

Nie pracujesz nad przekonaniami 

Mam koleżanki, które zdecydowały się na trening mentalny,
ponieważ wciąż łapały doła, związanego z tym, że nie są
wystarczająco dobre do tej pracy. Jeśli Ty też wrzucasz
wsteczny i uważasz, że nie masz z czym iść do klienta, 
to czas przepracować to z coachem. Poukładaj sobie 
w głowie, jeśli chcesz ruszyć z bloków. 
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BŁĄD NUMER 16 

Nie pytasz i nie słuchasz dokładnie klienta

Czemu chcesz ze mną pracować? Jak trafiłeś na moją
ofertę? Kto podał Ci namiar na moje usług i - to cenna
wiedza dla Ciebie! Czy jesteś zadowolony z tego zadania?
Czy mogłam zrobić to inaczej? Czy następnym razem..? 
Jak dziecko pięcioletnie - pytaj klienta! Otrzymasz
wartościowy feedback, który przełoży się na Twoją ofertę.  

BŁĄD NUMER 17

Nie traktujesz biznesu klienta, jak własny

A ja tak robię. Mam kilku klientów i każdy biznes jest jakby
trochę mój. Jestem, dietetykiem, coachem, specjalistą od
skóry, projektantem, jubilerem, programistą, edukatorem… 
i myślę jak ulepszyć ten biznes w sieci. Takie podejście
rozwija i otwiera na wiele branż. 
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BŁĄD NUMER 18 

Nie wyciągasz wniosków

Całe życie zdobywamy wiedzę. Nie odkrywam Ameryki,
prawda? Każda współpraca jest dla mnie nauką i z każdej
wyciągam wnioski, analizuję i dzięki temu dostosowuję
moją ofertę do klienta. Dzięki takiej analizie rezygnuję z
pewnych współprac, ponieważ wiem, że nie będzie mi po
drodze z daną branżą. Nie powtarzam tych samych błędów
i jestem też bardziej wyczulona na klienta. 

BŁĄD NUMER 19

Nie masz wyróżnika oferty

Czym chcesz przyciągnąć do siebie klienta? Tym samym co
inne WA, będziesz powtarzać ich narrację? To będzie słabo
wyglądało. Potrzebujesz czegoś, co się zwie USP - wyróżnik
Twojej oferty - dlaczego właśnie Ciebie ma wybrać klient? 
Jakie są dodatkowe korzyści ze współpracy z Tobą? 

A może możesz zaoferować coś w gratisie klientowi? 
Pomyśl o tym.
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BŁĄD NUMER 20 

Nie prosisz o feedback

Już straciłam raz klienta, a właściwie to sama rozwiązałam 
z nim współpracę, bo nie prosząc o feedback i nie
otrzymując go, razem z klientką budowałyśmy mur
komunikacyjny. 

Próbowałyśmy rzeźbić coś, co się ewidentnie nie kleiło.  
Klientce brakowało czasu na rozmowy ze mną online, 
na szybko pisała mi informacje przez komunikator, 
a przecież wiadomości na czacie nie są odzwierciedleniem
prawdziwej rozmowy w cztery oczy. 
Spotykaj się z klientem i żądaj informacji zwrotnych.
Polepszysz swoją pracę.

BŁĄD NUMER 21

Robisz zadanie od czterech liter strony 

Jak będziesz odwalać robotę, to klient nie będzie
zadowolony. Czasem łatwo zapomnieć o czymś, zwłaszcza
jak współpracuje się z kilkoma klientami. Kusi nas, aby
zrobić coś szybko, odhaczyć z checklisty i puścić w świat.
Jeśli nie wyrabiasz, to poproś o wydłużenie terminu, proste
prawda? 
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PODSUMOWANIE 

Reasumując - więcej błędów nie pamiętam! :) Te popełniłam
ja, moje koleżanki z branży, zabierz je ze sobą i przestań
stękać, że nie masz klientów, po prostu weź się do pracy! 

Jeśli czujesz, że chciałabyś ze mną porozmawiać w zakresie
Twojego rozwoju w zawodzie, to zapraszam Cię na płatną
konsultację online. 

Jestem na rynku ponad dwa lata i w drugiej połowie roku
planuję wydać płatny e-book dla wirtualnych asystentek,
którego tematyki na razie jeszcze nie zdradzam. 

Powiem tylko tyle, że będzie to e-book specjalistyczny, 
a nie historia o tym, jak zostałam WA. O tym możemy
pogadać za darmo. 

Powodzenia i zostańmy w kontakcie! 

Trzymam za Ciebie kciuki .... 
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Zostańmy 
w kontakcie 

Dziękuję za Twój czas, 
jest mi bardzo miło, 

że pobrałaś mój 
krótki poradnik, 
mam nadzieję, 

że zawarte w nim wskazówki 
okażą się przydatne.

Katarzyna Jurkowska 
wirtualna asystentka dl@biznesu

Dzięki mojemu wsparciu 
moi klienci rozwijają skrzydła 

we własnej firmie.

kontakt@katarzynajurkowska.pl

https://www.facebook.com/dlabiznesuwirtualnaasystentka
https://www.instagram.com/katarzyna_jurkowska/
https://www.linkedin.com/in/katarzyna-jurkowska-41b27317a/
https://katarzynajurkowska.pl/
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