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Jak przebadać swoich Odbiorców,  

żeby pisać do nich skutecznie? 

Magdalena Białecka 
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Zanim wystartujesz  

 

Musisz wiedzieć, że jestem starą Smoczycą, która zjadła zęby na pisaniu. Od 20 

lat piszę do prasy i Netu. Od 13 lat uczę pisania, a od 4 lat robię to online. 

Uczę latania i pisania zaklęć, jak na Smoczycę przystało. A więc tego, jak pisać 

lekko i skutecznie. Tak, żeby inni chcieli, chcieli i chcieli więcej. 

Uczę różnych form potrzebnych w biznesie online - postów, artykułów, tekstu 

"o mnie", oferty, landingu, newslettera... Biorę na ruszt pojedynczo albo małą 

grupkę do pieca. I zapewniam podróż na drugą stronę, gdzie nie ma krytyków, 

blokad, trudności. Jest tylko lekkość i latanie. Zaprowadzę Cię tam, gdzie słowa 

pracują dla Ciebie. Wskakuj do mojej pieczary: www.magdalenabialecka.pl 

 

 

 

A teraz rrrrruszamy! W stronę skutecznego pisania! 

 

www.magdalenabialecka.pl
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Pisz swój biznes w swoim stylu 

Mówię „nie” sztywnym formułom storytellingowym.  

Mówię „nie”  sztampowym formom artykułów.  

Mówię „nie” wszechobecnym tytułom „5 sposób na..” albo „3 kroki do…”.  

Uwierz mi, że pisanie obecnie biznesowe wcale nie musi być nudne. Więcej – 

uważam, że nie powinno być takie.  

Przecież pisząc swój biznes po prostu próbujesz nawiązać kontakt ze swoimi 

Odbiorcami. Próbujesz dać im się trochę poznać i trochę poznać ich. A do tego 

musisz pisać inaczej. Od siebie. Bardziej osobiście, może nawet intymnie. Bo 

czymś musisz swoich Czytelników poruszyć. A nie poruszy ich wykreowany 

wizerunek. Poruszy ich Twój język, Twoja historia i Twoja wrażliwość.  

Pomyśl, więc, że pisząc swój biznes, wszystkie swoje artykuły, teksty, wpisy, 

w pewnym sensie piszesz do kogoś listy. A może nawet więcej – może piszesz 

książkę. Książkę, której Ty jesteś Autorką i Bohaterką. I to Ciebie chcą poznać, 

Tobie chcą towarzyszyć i z Tobą chcą budować relację. Twoi Czytelnicy, Twoi 

przyszli Klienci. Do nich piszesz.  

Zatem zaskocz ich czymś, zaciekaw, podziel się swoimi przeżyciami, zaproś ich 

do siebie, pozwól im być z Tobą i opowiadaj tak, żeby chcieli więcej. 

Tylko, żeby Twoje pisanie złapało Twoich Czytelników za rękę i przytrzymało 

ich z Tobą na dłużej, musisz najpierw wykonać 3 kroki w ich stronę: 

1. odpowiedzieć sobie na pytanie o cel (dlaczego chcesz pisać na 

Facebooku?) 

2. określić wartości twojej marki (dlaczego robisz to, co robisz?) 

3. poznać dobrze swoich Odbiorców (do kogo piszę?) 

 

Wtedy będziesz w stanie stworzyć dobrą strategię dla swojego pisania. 
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Strategia 

Po pierwsze – cel Twojego pisania  

W pisaniu ważny jest cel. Droga najczęściej jest nieznana, ale cel musi być jasny. 

Zanim wyruszysz – musisz wiedzieć, dokąd idziesz. Inaczej – co chcesz osiągnąć. 

Odpowiedz na poniższe pytania. Znajdź główny cel, dla którego piszesz na 

Facebooku, na blogu i w newsletterze i określ cele dodatkowe. Bo zakładam, 

że masz ich więcej niż jeden. Ale ten jeden główny cel jest najważniejszy. Od 

determinuje to, co znajdzie się na Twojej liście strategicznych tematów i Twój 

sposób komunikowania się z Odbiorcami. 

 

Pytanie 1: 

W jakim celu lub w jakich celach piszesz na Facebooku, na blogu i w 

newsletterze? 

 

a. Budujesz pozycję eksperta (wykazujesz swoją wiedzę i kompetencje). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b. Tworzysz zaangażowaną społeczności (w grupie lub wokół fanpage). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c. Promujesz i sprzedajesz swoje usługi (informujesz o nich). 

............................................................................................................... 

d. Powiększasz listę mailingową (stąd zbierasz nowe adresy do bazy). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

e. Poszukujesz partnerów/sponsorów/agentów ( osób do współpracy). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

f. Masz inne cele (jakie?). 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Po drugie - wartości Twojej marki  

Masz swój styl, język, wrażliwość. Swoją historię. To wszystko składa się na to, 

co tworzysz. Na Twoje pisanie i na Twoją markę. To wszystko powoduje, że 

jesteś niepowtarzalna. Odkryj to. Rozpoznaj swoje motywacje, wartości i 

wyróżniki. Zastanów się, co chcesz tak naprawdę dawać innym i dlaczego? 

Czyli – jakie są wartości Twojej marki? Odpowiedz na poniższe pytania. One 

pomogą Ci określić Twój sposób komunikacji. 

 

Pytanie 2: 

Jakie są wartości Twojej marki? 

 

a. Dlaczego robisz to, co robisz? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

b. Jakie korzyści dajesz swoim Odbiorcom? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

c. Jaką osobowość ma Twoja marka? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

d. Co ją wyróżnia? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

e. Co jest dla Ciebie ważne? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

f. Inne (jakie?). 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Po trzecie - Twój Odbiorca  

Jeżeli chcesz pisać skutecznie, nie możesz pisać do wszystkich. Bo do 

wszystkich znaczy do nikogo konkretnie. Jeżeli chcesz, żeby Twoje teksty 

działały, musisz pisać do konkretnych osób. Do osób precyzyjnie określonych - 

w pewnym wieku, o jakimś wykształceniu, pewnych zainteresowaniach. Ale też 

do osób, które mają jakąś osobowość, trudności, marzenia, plany… Do żywych, 

czujących, poszukujących osób. Poszukujących sposobu, żeby osiągnąć swoje 

cele. Być może rozwiązaniem dla nich jesteś Ty, ale, żeby to zrozumieli, musisz 

się zwrócić właśnie do nich. Żeby chcieli Ciebie czytać, od Ciebie kupować i do 

Ciebie wracać, musisz poznać ich problemy, potrzeby, wartości i marzenia.  

A zatem, żeby pisać skuteczne posty na Facebooku, musisz ustalić, do kogo 

będziesz pisać i o czym. Umów się na min. 3 rozmowy pogłębione ze swoimi 

obecnymi lub potencjalnymi Klientami i zapisz ich odpowiedzi na poniższe 

pytania. 

 

Pytanie 3: 

Jaka jest Twoja grupa docelowa? 

 

Twarde dane: 

 

a. Imię…………………………………………………………………………………………………… 

Wiek………………………………….………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania……………………..…………………………………………………. 

Wykształcenie…………………………………………………………………………………….. 

Zawód………………………………………………………………………………………………… 

Stan cywilny……………………………………………………………………………………….. 

Dzieci………………………………..………………………………………………………………… 

Zarobki………………………………………………………………………………………………. 

Zainteresowania………………………………………………………………………………… 

Czas wolny ………………………………………………………………………………………… 
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Badanie potrzeb: 

 

 

b. Jaką Twój Odbiorca ma trudność?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jaką potrzebę potrzebuje zaspokoić?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie ma marzenia? I na jakim odcinku jego drogi mogę mu pomóc w 

dotarciu do jego wielkiego celu?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jak się zmieni jego życie, gdy mu pomożesz z jego problemem?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

A co się stanie w jego życiu, jeśli nie zdecyduje się na Twoją pomoc? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Miękkie dane: 

 

c. Jaką wrażliwość ma Twój Odbiorca? Co go porusza? Z obszaru życia i 

sztuki? Jakie filmy? Jakie książki i gazety?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jakie tematy go interesują? Jakich informacji poszukuje w Sieci? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

O czym chciałby czytać u Ciebie na fanpage’u, w grupie, na blogu i w 

newsletterze?  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Zadanie na najbliższy tydzień:  

 

Przeprowadź min 3, a max 10 rozmów pogłębionych ze swoimi obecnymi lub 

potencjalnymi Odbiorcami. Zadaj im szczegółowe pytania z trzech podanych 

przeze mnie kategorii. I odpowiedz na wszystkie opisowo. 
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Dopiero po zebraniu tych wszystkich danych będziesz mogła ustalić właściwą 

strategię dla swojego pisania na Facebooku, na blogu i w newsletterze. I 

jednocześnie dzięki przeprowadzonym rozmowom uda Ci się trochę poznać i 

poczuć Twojego Odbiorcę. Znajdziesz się w jego świecie, poznasz jego marzenia 

i trudności i będziesz odpowiadać na jego prawdziwe potrzeby.  

 

 

Check lista 

 

Sprawdź, czy zgromadziłaś wszystkie punkty za tę lekcję: 

 

1. Określ swój główny cel  i cele dodatkowe swojego  

pisania na Facebooku, na blogu i w newsletterze 

 

2. Poznaj i opisz wartości swojej marki           

 

3. Poznaj, zrozum i poczuj swoich Odbiorców    

 

4. Stwórz listę tematów poszukiwanych przez Twoich 

Odbiorców 

 

 

A jeżeli chciałabyś pójść krok dalej, rozłożyć skrzydła i pofrunąć… Jeżeli 

chciałabyś nauczyć się pisać do swoich Odbiorców ich językiem, językiem 

korzyści, zapraszam Cię do kameralnej grupy Mastermind, którą właśnie 

tworzę.  

Pierwszych 5 osób poprowadzę w poznawaniu potrzeb swoich Odbiorców i w 

pisaniu, które będzie się do nich odwoływać. A dzięki temu będzie to pisanie 

skuteczne. Jeżeli chcesz zarezerwować sobie miejsce w programie PISZ 

JĘZYKIEM KORZYŚCI, kliknij TU. A zostaniesz przekierowana do sklepu na mojej 

stronie magdalenabialecka.pl  

https://www.magdalenabialecka.pl/produkt/mastermind-pisz-jezykiem-korzysci/
https://www.magdalenabialecka.pl/

