
Конвертер 
клієнтів

Шляхом створення продукту 

лідогенерації у вигляді сайту

ITPEDIA GROUP



У цей час 

 та займайтеся 
його внутрішньою 
політикою

комфортно 
спостерігайте за 
процесом розвитку 
проекту
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На даний час компанія зіткнулася з тим, що повністю


відсутній розвиток проекту і сайт на тестах показав практично нульову 

конверсію. Більшість опитуваних навіть не зрозуміли чим займається компанія

Це говорить про те що:

p Сайт не опрацьований за маркетингоX

p Сайт не опрацьований за UX/UU

p Немає постійних заявоZ

p Відповідно, немає нових клієнтів

Точка “А” Asolutin Hub,

що ми маємо зараз
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Дії , щоб отримати послідовно
бажаний результат:

2 тижні роботи

заповнення опитувальників (виділяємо


болі, потреби, страхи


та заперечення наших сегментів)


аудиторія вивчена (звіт)

1
Дослідження аудиторії (UR), яке ділиться на:

розбиваємо аудиторію на сегменти


визначаємо, чи буде вузько диференціюватися


або групуватись 2-3 сегменти в один загальний.


даємо чітке визначення сегментів


проводимо інтерв'ю з 5-10 респондентами


1.1


1.2



1.3


1.4

1.5




1.6
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2

3

Розпакування сенсу (UOM)

Упаковка основного продукту (PCP)

на основі вигод формулюємо обіцянки


обробка страхів та заперечень


у графі "чаша стресу"

”Обкатуємо” презентацію на реальних 

споживачах


Домагаємося реальних продажів, 

доповнюємо КП недостатнім змістом


Переносимо сенси з КП на сайт

заповнення майнд-карти (чаша терезів)


створення графи "бажання споживачів"


створення графи "вигоди"



Формуємо "Ядро" нашої торгової 

пропозиції


Обґрунтовуємо торгову пропозицію 

(створюємо карту обґрунтування)


Пакуємо презентацію (комерційні 

пропозиції за потреби)



2.1


2.2


2.3


3.1



3.2



3.3


2.4


2.5

3.4



3.5



3.6

1 тиждень роботи

1 тиждень роботи
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4

3

Розробка сайту

2 місяця роботи

Створюємо та затверджуємо прототип 


на основі маркетингових досліджень

Поетапне створення дизайну сайту 

(перехід до наступного етапу лише після 

затвердження попереднього)

Верстка сайту та бекенд
Визначаємо фірмовий стиль та 

айдентику

Готуємо контент для сайту Підключення CRM (за потреби) 

та налаштування

Важливо! Роботи над сайтом ведуться 

паралельно з маркетинговими роботами.
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Таким чином ви 
отримуєте:

Платформа буде не тільки готова до онлайн-продажів, 

а матиме величезну перевагу перед конкурентами та 

суміжними нішами.

Контрольований потік клієнтів зі стабільним 

щотижневим приростом. Автоматизована 

система залучення клієнтів, продажів, 

повернення клієнтів.
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Як це працює,

і чому

це працює:
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опрацьовуємо


портрета ЦА

створюємо


Лідогенерацію

Детальний 

та виявлення мотиваторів, які сприятимуть 

портрет платоспроможної аудиторії 

звертатись саме до вас

Отримуємо

нових клієнтів

 стабільний потік 

Автоматизована система закриття людей на 

послуги з високим відсотком % продажів 24\7
створюємо лончі
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Зручний інструмент для збору заявок 

та просування своїх послуг
Створюємо сайт

РАЗОМ:
Проробатана ЦА 

по маркетингу
3 лончіЛідогенерація

Конвертер клієнтів у вигляді 

платформи

Пророблено 3 види 

сегментів ЦА
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Прогнозовані результати

У ФОРМАТІ БУЛО - СТАЛО
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Було СТАЛО

Застарілий формат сайту не 

розділений за сегментами 

ЦА

Сучасний сайт який закриває питання 

окремих сегментів (у нас їх 3)

Відсутність маркетингового 

дослідження (не розуміння 

запитів/потреб ЦА)

Пророблений маркеніг - правильне 

наполення сайту, який закриває потреби та 

заперечення ЦА

Відсутності клієнтів Поставлений потік клієнтів

Контрольоване зростання заявок.
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Вартість послуг

ЕТАП 1

Дослідження аудиторії 

(UR)


2 тижні

ЕТАП 3

Упаковка основного 

продукту (PCP)


1 тиждень

ЕТАП 2

Розпакування сенсу 

(UOM)


1 тиждень

Усього нас чекає 2 місяці роботи

500 $ 250 $ 250 $
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ЕТАП 4

Розробка сайту


2 місяці 


(одночасно з маркетинговим 

дослідженням)

800 $

2 000 $

Прототип, дизайн, 
рекламні матеріали

Розробка, шнтеграції, 
налаштування

Пропонуємо два варіанти 

взаєморозрахунків:



Поетапна оплата

Класична передплата

100% 

передоплата 

етапу

50% 

передоплата

50% після 

здачі проекту

Перехід до 

наступного 

етапу

Здача етапу


