PORADNIK

NIEZBĘDNIK
PRZEDSIĘBIORCY
Z BRANŻY TSL
Część pierwsza: Jak skutecznie
budować pozytywny wizerunek
firmy TSL

finansowane przez narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030

2

Spis treści
Słowem wstępu

3

1. Firmowe logo czyli Twój biznesowy herb rozpoznawczy

4

2. Strona www Twojej firmy - musisz ją mieć

7

3. Facebook - czy warto mieć firmowy profil na Facebooku i dlaczego?

18

4. Daj się znaleźć czyli firmowa wizytówka w Google Moja Firma i Google Maps

26

5. Obsługa klienta na poziomie

29

6. Wiarygodne konto na Platformie Trans.eu czyli wizerunek Twojej firmy w pigułce

32

7. Ciężarówki czyli Twój wizerunek na europejskich trasach

35

8. Kierowca w trasie czyli żywy reprezentant standardów firmy

37

9. Współpraca z mediami branżowymi czyli portalami internetowymi i czasopismami

40

Partner medialny:

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL

Słowem wstępu

Marcin Wolak

Prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego

Wśród celów, jakie towarzyszą działalności Polskiego Instytutu Transportu Drogowego jest wsparcie
przedsiębiorców i pracowników branży TSL. Realizujemy go na wiele sposobów, poprzez promowanie stosowania dobrych praktyk w biznesie, jak i doradztwo oraz wsparcie merytoryczne i analityczne.

Tym razem postanowiliśmy przygotować poradnik, który posłuży zarówno początkującym przedsiębiorcom, tym obecnym na rynku już od wielu lat, ale również menedżerom, przed którymi stoją

często to same lub podobne wyzwania, co przed właścicielami firm. Zagadnień związanych z pro-

wadzeniem własnej działalności gospodarczej, zarządzaniem firmą, zatrudnianiem (i zwalnianiem
pracowników) jest naprawdę wiele, dlatego zdecydowaliśmy, że przyjrzymy się każdemu z osobna.

Tym samym w pierwszej części poradnika pochylamy się nad tym, czego ukryć się nie da, czyli wizerunkiem. Staramy się podpowiedzieć jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży
TSL i jesteśmy pewni, że znajdą tu Państwo bardzo dużo ciekawych i inspirujących informacji.

Poruszamy również kwestie związane z firmowym logo - dlaczego warto je posiadać i dlaczego
powinno być dobrze przemyślane. Podpowiadamy po co nam strona www oraz dlaczego warto angażować się w obecność w mediach społecznościowych. Czy profil na Facebooku jest dla każdego?

A co z naszą wizytówką w innych miejscach? Mówimy też o tym, że na nasz wizerunek wpływa również to, jak komunikujemy się z otoczeniem bezpośrednio - w tym przede wszystkim jak ma się do

tego obsługa klienta. Zastanawiamy się też co mówią o nas nasi pracownicy, narzędzia pracy jakimi
się posługujemy i czy to już dobry moment na profesjonalną współpracę z mediami branżowymi.

Zapraszamy do lektury pierwszej części Niezbędnika przedsiębiorcy branży TSL. Zachęcamy do
dzielenia się swoimi opiniami, ale i sugestiami na inne obszary działalności, które powinniśmy omó-

wić w kolejnych częściach poradnika. Zapraszamy również do współpracy merytorycznej. Wszystko
po to, aby wspólnie budować silną polską gospodarkę z docenianymi na całym świecie polskimi
przedsiębiorcami i pracownikami. W branży TSL, ale nie tylko...
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1. Firmowe logo czyli Twój biznesowy herb rozpoznawczy
Tworzenie wizerunku i profesjonalizację warto zacząć od opracowania logo Twojej firmy. Logo to nic

innego jak graficzny, unikalny znak rozpoznawczy. Kiedyś, by się wyróżnić rody szlacheckie miały

swoje herby. Podkreślały one pochodzenie danej rodziny, jej wyjątkowość i cechy charakterystyczne. Dokładnie do tego samego potrzebne Ci logo. To szansa na stworzenie czegoś, dzięki czemu
Twoja firma może być łatwiej zapamiętana.

Dobre logo czyli jakie?

Warto pamiętać, że obraz mówi więcej niż 1000 słów. O wiele prościej też jest go zapamiętać. Zatem

dobre logo to takie, które łatwo zapamiętać. Nazwę firmy można przekręcić, ale logo powinno w
głowie pozostać.

Oto kilka wyróżników dobrego logo:
1. proste i łatwe do zapamiętania.

Pamiętaj, że logo umieścisz docelowo w wielu różnych miejscach i nośnikach. Jeśli stworzysz

znak zbyt skomplikowany i złożony, to np. na długopisie czy wizytówce będzie on wyglądać bardzo źle, może być niewidoczny czy trudny do rozpoznania.

Radzimy unikać też ozdobnych czcionek, kursywy, podkreśleń itd. Im prościej, tym zgrabniej i z
większym gustem.

Warto też unikać podawania pełnej nazwy firmy w logo np. P.P.H.U. To naprawdę nie jest potrzebne, dodatkowo utrudnia zapamiętanie firmy przez obcokrajowców. Rodzaj prowadzonej
działalności to sprawa dla księgowych i prawników.

PAMIĘTAJ! Jeśli chcesz działać poza terenem polski, unikaj polskich nazw, trudnych
wyrazów i znaków.

2. dopasowane do marki, czyli profilu Twojej działalności

W skrócie: nie umieszczaj kwiatków w logo jeśli jesteś firmą spedycyjną czy transportową. Niech
logo budzi skojarzenia z Twoją działalnością. Nie jest to jednak warunek konieczny, bo…
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3. uniwersalne i ponadczasowe

… czasami profil firmy ulega zmianie, więc warto postawić na uniwersalność. Np. znany wszystkim Raben nie ma żadnego symbolu w logo, jedynie napis. Zatem jeśli firma postanowiłaby
otworzyć hutę, to nie będzie zmuszona zmieniać logo, by nie budzić mylących skojarzeń.
Oto najlepsze trzy przykłady na dobre logo i dlaczego

Oto najlepsze trzy przykłady na dobre logo i dlaczego

NIKE - proste, łatwe do za-

DPD LOGO - stosunkowo

DB Schenker - oszczędne,

powtórzenia. Dodatkowo

firmy i grafikę, dzięki której

lat i bardzo uniwersalne

pamiętania, narysowania,
nie budzi negatywnych
skojarzeń.

źródło grafiki: nike.com

proste, zawiera nazwę

- nawet nie znając firmy -

możesz z łatwością odgad-

niemieckie, kojarzone od
źródło grafiki: dbschenker.com

nąć, czym się zajmuje.
źródło grafiki: dpd.com

Oto, jak nie projektować logo na przykładach:

zbyt skomplikowane, przy pomniejszeniu

polska nazwa, z polskimi znakami - nazwa

będzie niewidoczne. Dodatkowo jest łatwe

przykład podawania profilu działalności w

na długopisie i innych małych formatach
do powtórzenia i skopiowania. Zawiera też

nazwę innej firmy - MAN, co jest w praktyce
nielegalne. W żaden sposób też nie wyróżnia firmy. Wręcz sugeruje, że to po prostu
firma jak inne.

źródło grafiki: przykład własny

nie do wymówienia za granicą. Typowy
logo np.Firma Handlowo Usługowa. Logo

wyląduje w koszu przy zmianie działalności.
Dodatkowo razi kolorami i wygląda jak zabawka dla dzieci.

źródło grafiki: przykład własny
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Kto stworzy Twoje logo i za ile

Proponujemy po prostu znaleźć agencję, która ma w doświadczenie w tworzeniu logotypów i mate-

riałów wizualnych. Może się okazać, że przy okazji logo zdecydujesz się jeszcze na wykonanie u jednego wykonawcy (bardzo polecane) www czy ogólnie systemu identyfikacji wizualnej całej firmy.

Jeżeli zdecydujesz się na współpracę z agencją, popytaj wśród znajomych i poproś o rekomendacje. Agencja z polecania łatwiej zaufać, można też sprawdzić projekty już wykonane dla znajomych

lub też mieć odnośnik cenowy. Ważne, by nie wybierać od razu. Różnice w cenach mogą być znacz-

ne, a oferta najdroższa wcale nie musi być akurat najlepsza na Twoje potrzeby. Umów się na kilka
spotkań i wtedy zadecyduj.

Na pewno taniej będzie znaleźć pojedynczego wykonawcę - grafika. Jednak nie polegaj na pierwszym lepszym poleceniu, bo otrzymasz coś przeciętnego. Poproś o dotychczasowe dokonania grafika, rekomendacje i przykłady wykonanych projektów.

Mimo że nie jesteśmy do końca zwolennikami takich działań, to jednak warto wspomnieć, że zastanawiając się nad sposobem stworzenia logo dla Twojej firmy możesz skorzystać z kilku stron:

https://www.freelogodesign.org/ - ta strona umożliwia samodzielne wygenerowanie logotypu. W

ciągu kilku minut wpisując kategorię, nazwę strona wygeneruje logo dla Twojej firmy, które możesz
samodzielnie zmodyfikować.

https://www.designcrowd.com/ tu z kolei możesz poprosić o wykonanie logo różnych freelancerów i wybrać najlepsze z osób, które chcą wykonać dla Ciebie logo.

Podsumowując: może Ci się udać stworzyć udane logo za kilkaset złotych. Czasami
jednak warto zainwestować nieco więcej i cieszyć się udanym projektem na lata.

Kilka przydatnych linków:
•

10 najczęstszych błędów w logo

•

Ile kosztuje dobre logo?

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL
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2. Strona www Twojej firmy - musisz ją mieć
Strona www firmy w dzisiejszych czasach to podstawa. Mówiąc wprost - jeśli
nie masz firmowej strony internetowej na poziomie i wychodzisz z założenia, że
nie jest Ci potrzebna - jesteś w błędzie i powinieneś to jak najszybciej naprawić.
Dlaczego? Oto 5 najważniejszych powodów:
1. Ponieważ to właśnie na www Twoi potencjalni klienci szukają informacji.

Nikt Cię nie znajdzie w szarym notesiku. A już na pewno nie tak często, by zapewnić firmie odpo-

wiednią liczbę zleceń. Dzięki www znajdą Cię wyjątkowo łatwo i szybko i równie szybko zapytają Cię
o ofertę.

2. Strona internetowa to pierwsze miejsce, gdzie potencjalni klienci mogą znaleźć informacje o Tobie
To, jak wygląda Twoja strona oraz jakie informacje zawiera, może być kluczowym czynnikiem o

chęci podjęcia współpracy. Na zrobienie odpowiedniego, pierwszego wrażenia masz ok. 10 sekund.
Jak myślisz, którą z dwóch firm wybierze potencjalny klient - tę z www na odpowiednim poziomie

czy taką, którą trudno znaleźć i się skontaktować? Wiarygodność to klucz. Zyskujesz nią m.in. dzięki
stronie www.

3. Firmowe www to miejsce, w którym możesz zaprezentować swoją ofertę i
podkreślić najważniejsze atrybuty swojej firmy np. doświadczenie czy niszową
specjalizację
Na swojej www możesz dodać kopie certyfikatów, licencji, rekomendacji. Ludzie nie chcą Cię o to

prosić, dopytywać. Chcą w ciągu kilkunastu sekund już to wiedzieć. I chcą być pewni, że Ty też rozumiesz ich potrzebę. Dzięki stronie internetowej na odpowiednim poziomie stanie się to możliwe,
a Twój potencjalny klient będzie wiedzieć, że ma do czynienia z poważnym partnerem.

4. Dzięki www, możesz zbierać oferty o każdej porze z każdego miejsca na świecie i to niemal bez kosztów
Twoja strona będzie dostępna 24h na dobę. Klient może szukać podwykonawcy o 2 w nocy. Wówczas jedyną opcją na kontakt z Tobą, na zapytanie ofertowe będzie Twoja www. Chcesz stracić
taką możliwość przez to, że nie masz firmowej strony w Internecie lub jest ona nieodpowiednio

skonstruowana? Daj się znaleźć klientowi. WWW to niemal jednorazowa inwestycja, dzięki której
możesz pozyskać klientów bardzo tanim kosztem.
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UWAGA! O tym, jak wykorzystać stronę www do promocji firmy i zbierania tzw. leadów sprzedażowych, przeczytasz w dalszej części tego poradnika.

5. Twoja konkurencja już ją ma

Dzięki witrynie www dotrzesz do szerokiego grona odbiorców - w kraju, za granicą – nawet w odległych lokalizacjach, jeśli tylko świadczysz tam swoje usługi. Twoja konkurencja robi tak od dawna.
Bez www oddasz walkę o klienta walkowerem.

Jak powinna wyglądać dobra strona www i co powinna zawierać
Jeśli prowadzisz niedużą firmę, nie masz rozbudowanej floty a ładunki podejmujesz głównie z giełd

transportowych, ale chcesz być maksymalnie profesjonalny w wielu aspektach, to nie musisz wydawać wielkich pieniędzy na firmową www. Na początek wystarczy prosta strona oparta na gotowych szablonach i darmowych grafikach.

Jeśli jednak Twoja firma działa na rynku dłużej i chciałbyś, by była jednym z najważniejszych graczy
rynkowych, to warto wydać nieco więcej.

W tym rozdziale dowiesz się zarówno tego, jak zbudować niedrogą stroną www oraz jak zrobić to
poprawnie mając większy budżet to wykorzystania.

Strona dla firm z większym budżetem
Za przykład niech posłuży grupatransportowa.pl. Przeanalizujemy zawartość strony i jakie informacje są w niej zamieszczone.

źródło grafiki: grupatransportowa.p
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Strona główna

Strona główna jest prosta, zawiera logo firmy, menu oraz hasło przewodnie firmy (Niemożliwe nie

istnieje) dobrze wkomponowane w dużą grafikę. Całość bardzo estetyczna.Tak powinna wyglądać
solidna strona. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych elementów ruchomych, filmów etc.

Na to można sobie pozwolić w poszczególnych elementach menu. To sprawi też, że strona będzie
się szybciej wczytywać

Menu - czyli jakie informacje powinna zawierać strona www

Usługi - to miejsce (podstrona), gdzie powinieneś opisać, czym zajmuje się Twoja firma np. transport międzynarodowy

źródło grafiki: grupatransportowa.pl

W tym miejscu PGT podkreśliła swoje międzynarodowe, długie doświadczenie, podkreśliła nowo-

czesność swojej floty, oraz główne obsługiwane kierunki. Na końcu umieszczono wyróżniki oferty np.
certyfikaty ISO, dostawy just-in-time etc.

Dobrze jest wesprzeć podane informacje adekwatnymi grafikami lub fotografiami. Np. swoją flotę
możesz sfotografować i załadować na stronę oryginalne zdjęcia. Bardzo to rekomendujemy.

Jeśli potrzebujesz grafik ilustracyjnych na darmowej licencji, możesz skorzystać z serwisów: pixabay.
com czy flickr.com. Koniecznie przeczytaj jednak zasady wykorzystywania poszczególnych zdjęć.

Podstronę z oferowanymi usługami możesz nazwać np. Usługi albo Co robimy albo Oferta. Jeśli w
swojej ofercie masz więcej usług - tak jak PGT - warto je opisać na osobnych podstronach czyli np.
osobno Transport krajowy, Transport międzynarodowy, Odprawy promowe etc.
Firma (alternatywnie: O nas lub Kim jesteśmy)

Na tej podstronie (lub podstronach jeśli tych informacji jest sporo) powinieneś zamieścić m.in takie
informacje:

9

10

W skrócie czym zajmuje się firma, od kiedy istnieje, jaka jest jej historia, kto jest jej szefem, jak duży
jest zespół. Dobrze jest napisać też coś dla serca czyli, czy firma jest wielopokoleniowa, czy jest rodzinna, czym się kieruje, jakie są jej wartości i na czym Wam zależy.

Staraj się unikać frazesów, które znajdziesz na wielu innych stronach np. Zależy nam na dobru klienta, najwyższa jakość, zaufanie, największym dobrem jest nasz zespół etc. Tak piszą niemal wszyscy.

Dobrze zastanów się jaka jest Twoja firma, jacy są ludzie i do czego wspólnie dążycie. To Wasz

wyróżnik. Lepiej napisać mniej, ale coś co pozwoli Was lepiej poznać, zaufać niż dziesiątki niewiele
wnoszących przymiotników i superlatyw.

Koniecznie umieść na stronie referencje od klientów. Możesz to zrobić tradycyjnie np. prosząc swoich klientów o pisemne wystawienie referencji i później ich skan dodać na www, ale to metoda dość
stara i bardzo nieprzekonująca:

źródło grafiki: Google

Możesz też poprosić o kilka słów potwierdzających jakość usług mailowo i dodać opinie w formie
cytatu ze zdjęciem osoby wystawiającej referencje lub logo firmy wystawiającej.

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL
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źródło grafiki: ambiens.pl

Idealnie byłoby mieć referencje nagrane w formie wideo. W dzisiejszych czasach każdy ma smartfona, którym może wykonać proste nagranie. Po pierwsze takie referencje są bardziej wiarygodne,

po drugie znacznie ciekawsze i dzięki mocno wyróżniłbyś Twoją firmę spośród innych. Oto przykład
takich referencji nagranych przez uczestników konferencji hyperLOG:

Paweł Tronina,
CO3		

źródło grafiki: hyperlog.info

Karol Suliński

Freightgroup.com

Igor Ziniewicz

Davidson Consulting
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Oprócz tego dodaj na swoją stronę certyfikaty ISO, TCF, TCC, Dekra lub inne oraz nagrody i wyróżnienia, które Twoja firma posiada. To wszystko wpłynie na zwiększenie Twojej wiarygodności.
Dobry przykład, jak może to wyglądać na stronie:

źródło grafiki: grupatransportowa.pl

Podobnie jak PGT możesz pokusić się o krótką wypowiedź zachęcającą do kontaktu od szefa firmy,
okraszoną zdjęciem np. zza biurka. Im więcej personalnego, “ludzkiego” przekazu, tym lepiej.
Oto przykład takiego rozwiązania:

źródło grafiki: grupatransportowa.pl
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Dokumenty

Transparentność w biznesie to klucz do budowy zaufania. Jak wspomnieliśmy wcześniej, warto

udostępnić na www informacje, które wzbudzają zaufanie. Stwórz więc osobną podstronę, na któ-

rej dodasz ważne dokumenty jak kopię polisy, certyfikatów, NIP etc. Po pierwsze - będzie to jasna

informacja, że takie dokumenty posiadasz i nie masz nic do ukrycia. Po drugie - zaoszczędzisz czas
potencjalnego kontrahenta, który takich dokumentów potrzebuje, ale nie będzie tracić czasu, by je
od Ciebie uzyskać.

Świetny przykład w tym zakresie daje firma Crusar z Wrocławia:

źródło grafiki: crusar.eu

Kontakt

Na tej podstronie powinieneś podać ogólne dane kontaktowe do Twojej firmy czyli nazwa, adres,
email, telefon, dane rejestrowe KRS/NIP.

Warto też podać dane kontaktowe do poszczególnych działów np. osobne dane do osoby z dzia-

łu sprzedaży, osobne dla księgowości czy działu handlowego. Dzięki temu ktoś, kto ma konkretną
sprawę do załatwienia nie będzie tracić czasu na przełączanie go do odpowiedniej osoby.
Doceniona będzie też np. mapka google z dojazdem. Dla przykładu strona Crusar:
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źródło grafiki: crusar.eu

Co możesz jeszcze dodać na swojej stronie:
Kariera (lub Praca) - czyli aktualne oferty pracy. Koniecznie z informacjami o tym, co poza wyna-

grodzeniem oferuje Twoja firma np. kartę Multisport, wspólny lunch w piątki etc. Warto pokazać

zdjęcia i pasje ludzi, który już w firmie pracują. Ponad standardy będzie też informacja o tym, jak
wygląda proces rekrutacji i kto za ten proces odpowiada w Twojej firmie.

Odradzamy za to frazesy typu “dobra atmosfera”, atrakcyjne wynagrodzenie etc.
Pamiętaj! Zakładkę Kariera warto stworzyć, jeśli Twoja firma regularnie aktywnie i nieustannie poszukuje nowych pracowników. Wtedy taka zakładka spełni swoją rolę. Jeśli na obecnym etapie prowadzisz firmę niewielką, zatrudniasz kilka osób - nie potrzebujesz takiej zakładki na swojej stronie.
Wówczas, zamiast tego regularnie monitoruj opinie o Twojej firmie, które mogą się pojawić na por-

talu z opiniami o pracodawcach transportowych: transportwork.eu. Dobre opinie sprawią, że o poszukiwania zaufanego pracownika będzie znacznie łatwiej.
Przykłady dobrze wykonanej strony:
•

praca.crusar.eu

•

joinus.trans.eu

Blog lub aktualności

To miejsce, w którym możesz dzielić się informacjami z życia firmy. Pokazywać jej sukcesy, nowe nagrody, referencje czy też opisać wyjątkowe zlecenie, które wykonała Twoja firma. Pamiętaj jednak,

że taki działa wymaga dodatkowej pracy. Jeśli masz na to zasoby, to warto taką podstronę mieć.
Jeśli jednak początkowy zapał minie, a strona stanie się nieaktualna - lepiej nie mieć jej w ogóle.

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL

Przykłady dobrze wykonanej strony:

źródło grafiki: polska.raben-group.com

Wersja językowa - jeśli Twoja działalność nie skupia się tylko na Polsce, to absolutnie koniecznym
jest wykonanie strony również w wersji obcej np. anglojęzycznej czy niemieckojęzycznej.
Inne strony z branży, którymi warto się inspirować:
•

atc-cargo.pl

•

adar.pl

•

skat.com

•

babiktransport.pl

Strona www dla firm z mniejszym budżetem
To ile wydasz na stronę zależy m.in. od stopnia skomplikowania strony i od tego, czy będziesz ko-

rzystać z gotowych szablonów czy stworzysz stronę zupełnie od podstaw. Ta druga opcja zawiera
koszty pracy, które mogą kosztować dodatkowe kilka tysięcy złotych.

Generalnie wcale nie musisz wydać na www 10 czy 20 000 zł. Można zrobić to taniej.

1. Koncepcja - pomyśl, co ma zawierać Twoja strona

Korzystając z naszych porad w na poprzedniej stronie (analiza strony Polskiej Grupy Transportowej) zacznij od ustalenia koncepcji tj. co Twoja strona ma zawierać. Jakie informacje chcesz na
niej umieścić, jakie podstrony ma zawierać, wersje językowe etc.
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2. Wybierz serce strony - czyli CMS

Wrzucanie zdjęć, artykułów i wszelkich plików na stronę internetową odbywa się poprzez tzw.
CMS. Nie widać go w Internecie, ale to tak naprawdę serce każdej strony. Warto wybrać CMS
prosty w obsłudze, powszechny i… darmowy. Zdecydowanie polecamy wordpress-polska.pl
Koniecznie przeczytaj nieco więcej w tym temacie:
•

girlswhowp.com

•

thenewlook.pl

•

stronyireszta.pl

3.Oprzyj stronę na szablonach

Budowa dedykowanej strony internetowej od podstaw zajmuje sporo czasu i pieniędzy. Do wor-

dpressa dodaj gotowe szablony, dostępne np. na themeforest.net. Samodzielnie lub z pomocą
kogoś bardziej doświadczonego kup taki szablon i dodatkowe wtyczki i opcje. Całość powinna
zamknąć się w 1500 zł.

Pamiętaj! Kupując szablon i wtyczki, tworząc stronę internetową weź pod uwagę, by działała

dobrze także na telefonach komórkowych. Dzisiaj większość osób przegląda strony internetowe
w telefonach częściej aniżeli na komputerach czy laptopach.

Nie zapomnij także o wersjach językowych jeśli Twoja firma oferuje usługi poza Polską. Angielska wersja to minimum.

4. Będziesz potrzebować kilka grafik na www

Możesz skorzystać z darmowych serwisów ze zdjęciami np. flickr.com czy pixabay.com. Koniecznie

przeczytaj zasady darmowego wykorzystania zdjęć, które Cię interesują, gdyż zasady licencji różnią
się.

Jeśli chcesz, by strona wyglądał lepiej, a zdjęcia przedstawiały Twój zespół, siedzibę czy tabor, han-

dlowców etc. zatrudnij do tego fotografa (koszt ok. 1500 zł) lub zrób zdjęcia dobrym smartfonem.
Jakość tych zdjęć spokojnie może wystarczyć, by umieścić je na stronie internetowej po niewielkich
obróbkach.

Darmowe i proste programy do obróbki zdjęć:
•

Pixlr

•

Canva

Przemyśl jednak kwestię zdjęć dokładnie. Czasami nie warto na nich oszczędzać, bo profesjonalne
zdjęcia zespołu, handlowców, szefa, firmy, taboru czy budynku zrobią bardzo dobre wrażenie na oglądającym stronę. Grafiki i zdjęcia będziesz mógł też wykorzystać później np. w ulotkach czy działaniach

marketingowych. Zresztą chyba każdy zgodzi się z opinią, że coś do jest ładnie opakowane i lepiej
wygląda, kusi nabywcę zdecydowanie bardziej.

5. Dostosuj szablon i wrzuć do niego grafiki

Skonfiguruj szablon samodzielnie - wprowadź odpowiednie podstrony, skonfiguruj wygląd, wgraj

zdjęcia. Możesz tę pracę zlecić bardziej doświadczonej osobie. Koszt jej pracy powinien zmieścić się
w 2000 zł

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL

6. Zapytaj, co sądzą o stronie inni

Uruchom stronę i poproś kilka osób o przekazanie uwag. Wyłapiesz w ten sposób błędy graficzne i
językowe oraz inne, których nie zauważysz samodzielnie.

Oto kilka ciekawych tekstów o tworzeniu stron internetowych. Przeczytaj, zanim zabierzesz się do
tworzenia strony:
•

Zlecić stronę, czy zrobić samodzielnie?

•

Jak założyć stronę internetową?

•

Jak stworzyć naprawdę dobrą stronę internetową?

•

Własne www firmowe - jak zrobić to tanio i dobrze?

•

Jak zrobić stronę internetową?
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3. Facebook - czy warto mieć firmowy profil na Facebooku i dlaczego?

Kilka lat temu portal społecznościowy Facebook zdobył szturmem Internet. Niemal wszyscy znajomi założyli tam profil, dodawali zdjęcia, informacje - czasami mniej lub bardziej komukolwiek potrzebne. Prawie

każdy zaczął korzystać z popularnego “Fejsa”. Szansę tę dostrzegły także globalne marki, szybko tworząc

własne profile. A po globalnych markach nawet te mniejsze firmy od producentów po salony fryzjerskie
etc. Czy warto mieć swój “fanpejdż? Tak, powodów ku temu jest mnóstwo:

1. Zbyt wielu ludzi korzysta z Facebooka, by można było go zignorować

Z Facebooka korzystają niemal wszyscy. Dzięki czemu w teorii masz kanał do komunikacji i dotarcia do
ogromnej liczby osób, którzy mogą być zainteresowani Twoją ofertą. Grzechem byłoby nie skorzystać z

takiej możliwości, zwłaszcza, że sporo rzeczy na Facebooku Twoja firma może zrobić za darmo i całkiem
łatwo. Zresztą, Twoja konkurencja już tam jest…

zródło grafik:

fb.com/repinskitsl

zródło grafik:

fb.com/grupatransportowaspzoo

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL

zródło grafik:

fb.com/linktransport.eu

2. Jest świetnym - żywym - uzupełnieniem Twojej strony internetowej

Wprowadzanie zmian na stronę internetową zajmuje trochę czasu. Na Facebooku możesz to zrobić
znacznie szybciej. Mało tego, na www możesz wprowadzić zmiany np. dodać nową usługę, ale do-

piero jak ktoś wejdzie na Twoją stronę, to jest szansa, że to zobaczy. Na Facebooku wpisanie informacji jest znacznie szybsze i każdy, kto obserwuje Twój profil może tę informację zobaczyć.

Spora grupa firm stronę na Facebooku traktuje jako alternatywę dla www. Zwłaszcza firmy małe

jak restauracje czy małe sklepy nie mają klasycznej strony internetowej. Wystarcza im strona na

Facebooku. Czasami warto przemyśleć - założenie, utrzymanie strony na Facebooku jest darmowe
i bardzo proste.

Dla przykładu informacja, której wrzucenie na Facebooka zajęła ok. minuty:

źródło grafiki: fb.com/KKonROAD

3. To świetny kanał do komunikacji z klientami

Z punktu drugiego wynika, że dzięki Facebookowi możesz łatwo dotrzeć z komunikatem do wielu

osób. Można to trochę porównać z newsletterem, bo ktoś kto polubił Twoją stronę na bieżąco otrzymuje informacje od Ciebie. Dzięki temu łatwiej i szybciej będzie Ci przekazać coś istotnego.

Komunikacja na Facebooku bywa mniej formalna, co nie znaczy, że obowiązują niższe standardy.
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Pamiętaj jednak, że Facebook to ważny kanał komunikacji z klientami. Jeśli zdecydujesz się na

jego utworzenie, powinieneś mieć odpowiednio dużo czasu, by prowadzić profil regularnie lub też
odpowiednio szybko odpowiadać na wiadomości od klientów.

Pamiętaj! Na Facebooku możesz włączyć opcję dodawania opinii i komentarzy

o Twojej firmie. Jeśli się na to zdecydujesz, pamiętaj, by zarządzać tymi komentarzami, regularnie dziękować za opinie pozytywne i szczerze odpowiadać, jeśli

pojawią się jakieś zastrzeżenie. Tak możesz włączyć opinie: Facebook Help - Opinie

4. Facebook świetne nadaje się do obsługi klienta

Najlepsze firmy, świadomie korzystające z Facebooka wiedzą, że ludzie coraz częściej komunikują
się z nimi poprzez Facebooka. To szansa ale też wyzwanie, bo możesz się spodziewać, że Twoi klienci

lub zainteresowani Twoimi usługami będą do Ciebie pisać bezpośrednio i częściej niż telefonicznie
czy mailowo. I będą oczekiwać bardzo szybkiej odpowiedzi. Tak to po prostu dzisiaj działa, takie
zmiany zaszły w ciągu ostatnich kilku lat i trzeba im sprostać.

Zatem wyznacz osobę, która będzie odpowiedzialna za kontakt z klientami na Facebooku, dodaj na
swoim profil wszelkie informacje kontaktowe, link do www, telefony, maile etc.

Facebook pozwala też ustawić komunikaty automatyczne, czyli jeśli ktoś napisze do Ciebie w nocy,
to automat odpowie mu błyskawicznie. Przykładowe komunikaty:

Hej, akurat jesteśmy w trasie i na odpowiedź przyjdzie Ci chwilę poczekać. Chcesz załatwić swoją
sprawę szybciej? Zadzwoń 601...

Dziękujemy za wiadomość. Nasze biuro jest już zamknięte. Będziemy w biurze jutro od 9:00 i wtedy
będziemy mogli Ci odpowiedzieć.

Jak prowadzić skuteczną komunikacją z klientami przeczytasz na:
•

NapoleonCat “Jak poprawić jakość obsługi klienta w social media?”

•

Brand24 “Obsługa klienta w social media”

•

IrCenter “Skuteczna obsługa klienta na Facebooku”

Jak stworzyć komunikaty automatyczne przeczytasz:
•

Sem by me “Automatyczne odpowiedzi na Facebooku”

•

Wizerunek w Sieci “Jak włączyć autorespondera w Facebook Messenger”

•

Webmetro “Chatbot na Facebooku”

5. Facebook to świetne narzędzie do precyzyjnej i niedrogiej reklamy w Internecie

Na Facebooku możesz się także reklamować. Świetne jest to, że nie musisz mieć dużego budżetu
oraz, że możesz skierować swoją reklamę dość precyzyjnie na osoby, do których chcesz dotrzeć.

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL

W skrócie: reklama na Facebooku jest obecnie jedną z najtańszych form płatnej promocji w Inter-

necie. Wystarczy nawet kilkanaście złotych, by uruchomić reklamę. Możesz ją też stargetować tzn.
określić do kogo ma trafić np. kierowcy ciężarówek, zainteresowani pojazdami MAN, w wieku 30-40.
Reklamować można także konkretne wpisy na Twoim fanpejdżu (firmowej stronie na Facebooku),
dzięki czemu będzie mieć ona zasięg szerszy niż tylko osoby, które polubiły Twoją stronę.

6. Profile w mediach społecznościowych poprawiają pozycjonowanie Twojej
firmowej strony

Dzięki fanpejdżowi na Facebooku istnieje większe pradowpodobieństwo, że ktoś trafi na Twoją stronę wyszukując informacji o Twojej firmie w Google.

Dzieje się tak, że ponieważ fanpejdże są cenione przez Google. Na stronie wyników po wpisaniu

określonej frazy (słowa np. firma transportowa Legnica) wyszukujący może trafić na profil, stronę,

publiczne posty i dyskusje z Twojego profilu na Facebooku. Czasami wręcz, jeśli nie zainwestowałeś
w pozycjonowanie Twojej strony www, Twój fanpejdż może się znaleźć znacznie wyżej w wynikach
wyszukiwania niż strona internetowa.

Zatem to kolejny dowód, że warto Facebooka firmowego mieć i odpowiednio go wypełnić oraz
aktywnie prowadzić.

źródło grafiki: Google
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Jak założyć konto firmowe na Facebooku (czyli jak stworzyć fanpejdż)

Założenie i prowadzenie konta na Facebooku jest zupełnie bezpłatne. Skorzystaj z poradnika krok po
kroku: IdeoForce “Jak założyć konto firmowe na Facebooku krok po kroku”.

Jak dobrze prowadzić konto firmowe/stronę na Facebooku

Ten podpunkt naszego poradnika mógłby być bardzo długi, ponieważ sam temat jest bardzo szeroki. Przygotowaliśmy kilka najważniejszych zasad, które na początek warto przyjąć prowadząc swój
fanpejdż firmowy - w odniesieniu do branży TSL. Na końcu rozdziału znajdziesz też kilka przydatnych
linków do fachowych poradników w tym temacie.

Najważniejsza jednak zasada, to by prowadzenie profilu miało cel i sens. Są bowiem branże, w których profil na Facebooku nie jest konieczny. Są też takie firmy, których działalność jest tak specyficzna, że informacje na Facebooku nie będą zbyt interesujące dla potencjalnych fanów. Wtedy i tak

warto mieć firmowego Facebooka, choćby do celów reklamowych, ale samo prowadzenie może się
okazać mało sensowne.

Dużo jednak zależy od inwencji osób prowadzących firmowego Facebooka. Za przykład i inspirację

niech posłuży profil firmy Solgaz. Można by pomyśleć, że firma, która produkuje stosunkowo nudne

produkty (płyty gazowe, indukcyjne), a informacje o nich raczej nie będą na tyle ciekawe, by chcieć
je czytać na co dzień na Facebooku. Jednak to, w jaki sposób firma prowadzi swoją stronę obrosło
już w legendę. Gorąco zachęcamy do sprawdzenia:
https://www.facebook.com/solgaz

Pierwsze kroki na Facebooku

Na początek bardzo polecamy przeczytać ten wpis. Zawiera on wiele dobrze podanych informacji np. od czego zacząć, na co zwrócić szczególną uwagę i czego
unikać.

DailyWeb “Jak prowadzić profil firmowy na Facebooku - 10 porad dla początkujących”

Co powinno się znaleźć na firmowym Facebooku

Teraz, kiedy masz już niezbędne informacje i Twój profil wygląda dobrze, warto się zastanowić, jak
właściwie go prowadzić. Jak często wrzucać informacje, jakie etc. Można oczywiście przeczytać ko-

lejne poradniki, co też polecamy. Kilka z nich znajdziesz nieco niżej na końcu rozdziału. Jednak najlepsza strategia, to po prostu zobaczyć, jak inne firmy z branży prowadzą swoje profile. Oto kilka
fanpejdży o profilu transportowo-logistycznym wartych śledzenia:

K&K Onroad Transport Spedycja Logistyka

K&K ma stosunkowo niedużo fanów (ponad 1000), ale profil jest ciekawy i zróżnicowany. Firma
m.in. przeprowadza zdjęciową relację z wykonanych zleceń, pokazuje, jak dba o swoje samochody. Zobacz post

K&K chwali się również tym, co przyciąga ostatnio dużo uwagi - sponsoruje zawodnika sztuk
walki Przemysława Runowskiego, który podczas gali reprezentował barwy swojego sponsora.
Zobacz post

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL

W ramach weekendowego rozluźnienia firmie zdarza się też wrzucić tzw. mema. Zobacz post
Zatem działania te są zróżnicowane, przygotowane i odpowiednio wzbogacone zdjęciami i fil-

mami. Taka dzialalność prowadzona regularnie jest dobry przykładem, jak niewielka nawet firma branżowa może prowadzić swój fanpejdż w bardzo poprawny sposób.

LINK Transport

Link to duża firma, więc możliwości ma spore. Jest więc się od kogo uczyć. Wśród postów na
fanpejdżu można znaleźć m.in. wywiad z szefem firmy. Zobacz post

Oraz konkurs dla kierowców dotyczący ekonomicznej jazdy. Zobacz post
Informuje też w jakich wydarzeniach branżowych bierze udział. Zobacz post
Zamieszcza także oferty pracy. Zobacz post

ADAR

Nie sposób pisząc o mediach społecznościowych nie wspomnieć o firmie ADAR, która swego

czasu stworzyła film, który stał się ogromnie popularny we wszystkich mediach w kraju, nie tylko
branżowych. Dla przypomnienia: Zobacz wideo

Do dzisiaj film obejrzano na YouTube prawie 2,5 mln razy. To świetny przykład na to, jak można
wypromować swoją firmę w niestandardowy sposób.

Dla ADARu filmik był częścią zaplanowanej strategii, którą firma na co dzień kontynuuje m.in. na
swoim profilu na Facebooku.

Kilka innych pomysłów na prowadzenie Facebooka:
Nie pisz tylko o sobie. Warto dodać czasami np. linka z innej strony, który dotyczyć będzie ważnej
informacji. Zobacz przykład

Jeśli działasz na rzecz lokalnej społeczności czy udzielasz się charytatywnie, powiedz o tym. To bu-
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duje pozytywny wizerunek, ale może zaangażować kolejne osoby i firmy w akcję:
źródło grafiki: fb.com/abcCZEPCZYNSKI

Stwórz własną lub dołącz do już istniejącej grupy tematycznej wspierającej firmy z branży. Za przykładem Ragnar Logistics:

źródło grafiki: Facebook

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL

Zobacz kilka polecanych przez nas poradników o prowadzeniu firmowego Facebooka:
•

Jak prowadzić fanpage na Facebooku?

•

Jak założyć konto firmowe na Facebooku?

•

20 pomysłów na interesujące posty na Facebooka

•

Jak efektywnie pisać angażujące posty na Facebooku?

25

26

4. Daj się znaleźć czyli firmowa wizytówka w Google Moja Firma
i Google Maps

Z wyszukiwarki Google korzysta chyba każdy z nas. Wyszukujemy za jej pomocą różnych informacji, również o firmach i usługach, zwłaszcza tych lokalnych. Zatem to bardzo waźne, aby posiadać
firmowy profil na Google i Google Map, bo tylko wtedy potencjalny klient będzie mógł nas znaleźć.

Jeśli, załóżmy - prowadzisz firmę transportową w Legnicy i ktoś wpisze w Google czy Google Maps

np. ‘firma transportowa Legnica”, to Twój profil pojawi się w wynikach wyszukiwania w obu miejscach.

Przykład na zdjęciu:

źródło grafiki: Google

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL

Widoczność w lokalnych wynikach wyszukiwania w Google to warunek konieczny dla każdego

biznesu o zasięgu lokalnym. W przypadku większych miejscowości posiadanie wizytówki na pewno
pomoże osobom w pobliżu na łatwiejsze dotarcie do naszej siedziby, ale także zwiększy szansę na
pozyskanie dodatkowych zapytań.

Opinie i komentarze

Podobnie, jak na Facebooku, w Google Moja Firma masz możliwość włączenia opcji, dzięki której
osoby, które skorzystały z Twoich usług mogą wyrazić opinię co do jakości Twoich usług.

W branży transportowej proponujemy to traktować jako opcję, z której można ale nie trzeba skorzy-

stać. W praktyce bowiem jest to bardziej przydatne dla restauracji, salonów fryzjerskich czy innych
tego typu usługach. Jeśli jednak zdecydujesz się na skorzystanie z tej możliwości, pamiętaj by mo-

nitorować komentarze, reagować na skrajne opinie etc. Pamiętaj także o aktualizowaniu wszelkich
danych na bieżąco.

Pamiętaj! Nawet skrajnie negatywna opinia wymaga od Ciebie kulturalnej i profesjonalnej odpowiedzi. Osoba, która wystawiła taki komentarz może być złośliwa, ale zwykle najprawdopodobniej
po prostu emocjonalnie wyraziła swoje niezadowolenie. Może doszło też do jakiegoś niedopatrzenia

czy niezrozumienia? Odpowiednie podejście do takiej opinii i jej autora może załagodzić całą sytuację i pomoże uniknąć jej powtórzenia w przyszłości.

Oto kilka zasad, które pomogą Ci odpowiednie moderować komentarzami i ocenami na Twoim
profilu:
•

Jak odpowiadać na negatywne opinie Google?

•

Jak odpowiadać na negatywne opinie i komentarze w mapach?

•

Jak odpowiadać na negatywne opinie w sieci - 7 przydatnych wskazówek

Zobacz, jak włączyć możliwość otrzymywania ocen w Google Moja Firma przejdź do artykułu
Jak dodać firmę do Google Moja Firma i Google Maps

Można to zrobić na dwa sposoby. Samodzielnie korzystając z poradników. np.:
•

Jak dodać firmę do Google?

•

Google Business Profile

Warto się też zastanowić, czy nie powierzyć sprawy firmie zajmującej się SEO (pozycjonowaniem

stron) - czyli działaniami, dzięki którym Twoja strona może być wyżej w wynikach wyszukiwania w

google. Taka firma wykona za Ciebie całą pracę, zadba o wszelkie detale. Koszt takiej usługi powinien wynieść ok. 700 zł.

Oto lista zadań, które wykona za Ciebie firma:
•

•
•

dobór odpowiednich słów kluczowych, przygotowanie skutecznego opisu, bieżący monitoring

skuteczności oraz dbanie o jakość oraz kompletność danych – wszystko to może zostać przeniesione na specjalistów,

ustawienie odpowiedniej nazwy, co pozwoli na odnalezienie, na mapie danego punktu po wpisaniu fraz związanych z e-papierosami,

dodanie najważniejszych kategorii produktowych w postaci postu z linkiem,
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•

stworzenie unikalnego, opisu firmy z najważniejszymi słowami kluczowymi,

•

odpowiedź na zadane pytania,

•
•
•
•

odpowiedź na wszystkie zaległe opinie o Twojej firmie,
dodanie logo,

aktualizacja zdjęć punktu,

dodanie najważniejszych produktów / usług wraz z odpowiednimi opisami.

Możesz w tym celu skorzystać z oferty specjalistów ze strategiczni.pl/

źródło grafiki: Google
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5. Obsługa klienta na poziomie
Wiele przykładów w biznesie świadczy o tym, że możesz wydać miliony na reklamę, ale jeśli podsta-

wowy punkt styku z kontrahentem - czyli obsługa klienta - będzie na słabym poziomie, to wydatki
na promocję pójdą na marne.

Zwłaszcza dzisiaj, w czasach Internetu i social mediów jeden źle potraktowany klient może rozdmu-

chać aferę w sieci, którą to mogą podchwycić media i… będzie po wszystkim. Twoja firma stanie się
sławna, ale nie o taką sławę chodzi. Odrobienie tak dużej straty wizerunkowej może być niemożliwe.
Zobacz, jak czasami przez pozornie drobną sprawę firma może stać w epicentrum kryzysu:
•

20 spektakularnych wpadek

•

Największe wpadki wizerunkowe

Jak temu zaradzić? Zadbać o odpowiedni poziom obsługi klienta w każdym kanale czyli w miejscach styku klienta z Twoją firmą. Jak to zrobić?

1. Najpierw ustal w jaki sposób klienci mają styczność z Twoją firmą, np.
•

wizyty bezpośrednie w Twojej firmie,

•

poprzez kontakt telefoniczny,

•
•
•
•
•

poprzez maile ogólne i pracownicze,
poprzez Facebooka (bezpośrednie wiadomości, możliwość komentarzy i opinii),
poprzez kierowców (trasa, pauza, załadunek, rozładunek),
poprzez handlowców i spedytorów,
inne - jakie?

2. Następnie dopasuj osoby z Twojej firmy do każdego z tych punktów styku

Kluczowa sprawa to dostępność. Osoby odpowiedzialne za kontakt w danym kanale powinny nie

tylko dbać o jakość obsługi, ale też być na nich dostępne. Żaden klient nie chce pisać maila, dzwonić, pisać na Facebooku i tak po kolei dobijać się, aby uzyskać informację.
3. Po kolei zapewnij każdej z tych grup przeszkolenie z obsługi klienta

Proponujemy skorzystać z firm specjalizujących się w tym zakresie. Dobra firma może podzielić się
swoim doświadczeniem. Pomoże też wspólnie dostosować i zbudować schematy i przykłady roz-

mów dla każdego pracownika Twojej firmy oraz niejako w formie audytu, pomóc Ci ustalić najsłabsze ogniwa w obsłudze i je wyeliminować.
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4. Wyznacz jedną osobę, do monitorowania obsługi klienta czyli okresowego sprawdzenia jakości obsługi w każdym z tych punktów

Np. monitoring maili, rozmów telefonicznych. Można też dodatkowo wyrywkowo zadzwonić do kilku
największych klientów i w ramach podtrzymywania relacji zapytać o ich zadowolenie z obsługi.

A co jeśli wydarzy się coś niemiłego w kontakcie z klientem? Proponujemy zasto-

sować zasadę 5P opracowaną przez Monikę Czaplicką - ekspertkę od zarządzania
komunikacją kryzysową.:
•

przeproś – wyraź empatię

•

przygotuj się – większość kryzysów można przewidzieć, zaplanować i opano-

•

•
•

przyznaj się do błędu – zachowaj się profesjonalnie
wać, żeby nie wystąpiły

popraw się – z jednej strony napraw to, co jest nie tak, z drugiej nie popełniaj
tego błędu znowu

powetuj – spraw, żeby klientowi było lepiej

Więcej o tej metodzie przeczytasz na: czaplicka.eu

Oto kilka żelaznych zasad w obsłudze klienta, stosowanych przez firmy, które tę dziedzinę doprowadziły do perfekcji:
1.

Jeśli priorytety Klientów nie są naszymi priorytetami, nie mamy żadnych priorytetów.

2.

Jest tylko jeden Szef. Klient. On może zwolnić każdego w firmie, od prezesa w dół - po prostu

3.

Każdy Klient jest dla nas ważny - traktujemy go wyjątkowo.

4.

Jesteśmy uprzejmi i zaangażowani dbamy o komfort swój i Klient.

5.

Nie podnosimy głosu, nie krzyczymy, minimalizujemy dodatkowe dźwięki.

6.

Zadbaj o komfort swój i klienta. W pomieszczeniu wyciszamy prywatne telefony, wyłączamy

wydając swoje pieniądze gdzie indziej.

muzykę, zachowujemy spokój, wzajemne rozmowy prowadzimy dyskretnie, aby nie przeszkadzały naszym Klientom.

7.

Utrzymujemy najwyższe standardy. Stosujemy jednolite powitanie oraz elementy rozmowy

zgodne ze schematem (warto takie schematy rozmowy stworzyć dla pracowników). Ustal zatem, jak Twoi pracownicy się przedstawiają, jakie powitania stosują w mailach czy rozmowie

telefonicznej. W tym celu koniecznie mogą być cykliczne symulacje czyli np. wybrana osoba z
zewnątrza pisze do Twoich pracowników z tym samym problemem i w ten sposób sprawdzasz
standardy udzielanych odpowiedzi w różnych kanałach (Facebook, www, telefon, email etc).

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL

8.

Chcemy być wiarygodni - udzielamy jednolitych odpowiedzi. Bądź np. pewien, że możliwości i
detale oferty znają wszyscy pracownicy. Nie może być tak, że klient zadzwoni dwa razy i usłyszy

od dwóch Twoich pracowników inną wersję czy różniącą się ofertę np. co do ceny lub dostępności usługi.
9.

Dajemy wybór Klientowi - proponujemy dwa lub więcej rozwiązania (Które rozwiązanie jest dla
Pana/Pani korzystniejsze? Które rozwiązanie Pan/Pani wybiera?

10. Nie wzbudzamy fałszywej nadziei lub wątpliwości. Unikamy: spróbuję, postaram się, prawdo-

podobnie, możliwe. Jeśli nie jesteś pewny, że możesz coś klientowi dać czy zaoferować - nie
proponuj mu tego.

11.

Cenimy czas Klienta - załatwiamy sprawę w pierwszym kontakcie i upewniamy się, czy Klient
nie ma więcej pytań. Jeśli rozmowa zostanie przerwana, oddzwaniamy do Klienta.

12. Dotrzymujemy słowa - jeśli nie mamy możliwości rozwiązania sprawy Klienta podczas jedne-

go kontaktu, proponujemy oddzwonienie, gdy uzyskamy wszelkie niezbędne informacje i po
uzgodnieniu dogodnego dla niego terminu zawsze realizujemy złożone obietnice w uzgodnionym terminie.

13. Chcemy być dobrze zrozumiani - tworzymy zwięzłe wypowiedzi, unikamy niezrozumiałego
Klientowi słownictwa.

Pamiętaj! W dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych wyśrubowanych oczekiwaniach klientów i wielkiej konkurencji na rynku, nie ma miejsca na traktowanie klienta w sposób mało profesjonalny. Każdy pracownik powinien umieć
klientowi pomóc, odpowiedzieć lub skierować do odpowiedniej osoby. Nie ma
znaczenia za co dana osoba odpowiada w firmie - wysokie standardy w kontakcie z klientem powinien mieć każdy.
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6. Wiarygodne konto na Platformie Trans.eu czyli wizerunek Twojej firmy w pigułce

Nie da się ukryć, że w Polsce Trans.eu jest jedną z najbardziej rozpoznawanych firm w branży transportowej. Większość firm operujących na polskim rynku TSL korzystała lub korzysta z popularnego
Transa. W takim natłoku warto się wyróżnić. Można to zrobić na kilka sposobów:

1. Uzupełnij informacje w swoim profilu na Trans.eu

Kupując produkty czy zawierając jakąś transakcję chcemy znać jak najwięcej informacji o drugiej
stronie, bo dzięki temu kontrahent jest dla nas bardziej wiarygodny i jesteśmy skłonni do współpracy. Nie inaczej działa to w transporcie. Im więcej informacji możemy zobaczyć i zweryfikować, tym
chętniej przewoźnik czy spedytor podejmie współpracę i otrzymamy więcej zleceń.

Każda firma, która działa na platformie ma możliwość dokładnego wypełnienia swojego profilu w
szeroki wachlarz informacji. I z takiej możliwości każda rzetelna firma powinna skorzystać. Powód
jest prosty, ale niezmiernie ważny: zaufanie w biznesie.

źródło grafiki: Platforma Trans.eu
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Warto wypełnić m.in.:
•

dane kontaktowe,

•

dokumenty firmowe np. NIP, Regon,

•

dokumenty dodatkowe: posiadane ubezpieczenia, certyfikaty Dekra, TCC, TCF i inne,

•

profile pracowników,

•

informacje o posiadanym taborze czy systemach telematycznych, które posiadasz.

Więcej informacji w tym temacie przeczytasz na:
•

Trans.eu “Uzupełniony profil firmy to szansa na więcej zleceń” https://www.trans.eu/pl/blog/
bezpieczenstwo/uczciwa-firma-nie-ma-nic-do-ukrycia-zadbaj-o-wizerunek-na-platformie-trans-eu/

•

Referencje na Trans.eu https://help.trans.eu/l/pl/oceny/referencje

•

Trans.eu “Certyfikat jakości dla przewoźników”

2. Oceny i referencje od klientów - przewaga konkurencyjna ukryta w kilku liczbach

Kto chociaż raz nie podjął decyzji zakupowej po rekomendacji znajomego? A kto kupując aparat
nawet za 500 zł na Allegro nie sprawdza ocen i opinii o sprzedającym? No właśnie. To tym bardziej

ktoś, kto powierza przewoźnikowi towar za wiele tysięcy złotych, czy przewoźnik mający zawieźć ten
towar na drugi koniec Europy powinien zobaczyć oceny i referencje swojego kontrahenta, uzyskane
od jego dotychczasowych klientów.

W praktyce zatem, jeśli chce wykonywać najlepsze zlecenia, musisz zadbać o oceny i referencje

od kontrahentów po transakcjach na Trans.eu. Dzisiaj to po prostu standard. Swój system ocen ma
Allegro, Facebook, Google i inni, bo wszyscy rozumieją, jakie to ważne w biznesie.

źródło grafiki: Platforma Trans.eu
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Jak zdobywać oceny i referencje na Trans.eu i jak o nie dbać - dowiesz się z lektury:
•

Trans.eu - nowe oceny

•

Trans.eu - TfC oceny

•

Trans.eu - TfS oceny

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL
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7. Ciężarówki czyli Twój wizerunek na europejskich trasach
Rozbawiło Cię to zdjęcie? Zabawne, ale tylko w

kontekście tego mema/obrazka. W praktyce to,
jak dbasz o swoje ciężarówki na co dzień, może
zostać zinterpretowane i przeniesione na cały

poziom usług firmy. To cecha każdego człowieka
- mniej lub bardziej podświadomie wybieramy

rzeczy ładniejsze. Chcemy się nimi otaczać, być

blisko. Odwracając sytuację - firma, która ciężarówki myje zbyt rzadko i nie dba o ich ogólny

stan nie będzie kontrahentem pierwszego wyboru. Zadziała w tym wypadku psychologia. Pamiętaj zatem, aby:

1. Regularnie myć swoje auta i dbać o
ich stan
2. Naprawiać ubytki w plandece

źródło grafiki: cda.pl

Na przykład za pomocą zestawów antykradzieżowych do naprawy plandek.

3. Uczulić swojego kierowcę, aby codziennie sprawdzał stan ogólny pojazdu

Czyli naczepę, plandekę, mocowania. Dzięki temu unikniesz kosztownych napraw. Dodatkowo np.
niedopięta, dyndająca na trasie plandeka zwiększa spalanie i bardzo niekorzystnie wpływa na
ogólny odbiór firmy. Dla podpowiedzi wideo

4. Działać bezkompromisowo w kwestii bezpieczeństwa

Wypadki się zdarzają, ale poważne zdarzenie drogowe z winy Twojego kierowcy może wręcz dopro-

wadzić do zamknięcia firmy, gdyż koszty pokrycia krzywd ludzkich czy też naprawy infrastruktury
drogowej są ogromne.

Zadbaj zatem, aby Twoi kierowcy byli regularnie szkoleni w kwestii bezpieczeństwa. Nikt o to lepiej

nie zadba jak właściciel czy dyrektor firmy. W tym celu możesz skorzystać - ze stworzonej przez
firmę Raben - dedykowanej strony dla kierowców ciężarówek, na której można przejść darmowy
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kurs, którego celem jest zwiększenie świadomości i umiejętności związanych z bezpieczeństwem na
drodze. Wystarczy wejść na stronę: niebadzdziki.pl

Świetnym pomysłem będzie też umieszczenie tabliczki z numerem telefonu, na który w przypadku

niebezpiecznej jazdy kierowcy, zadzwonią inni uczestnicy ruchu. Tak od lat działa m.in. DB Schenker:

źródło grafiki: DB Schenker
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8. Kierowca w trasie czyli żywy reprezentant standardów firmy
Kierowca i pojazd to nierozłączny tandem reprezentujący Twoją firmę. Odpowiednie umiejętności

kierowcy dają pewność, że ładunek dojedzie na czas, a klient wróci z kolejnym zleceniem. Oprócz
tego, bardzo ważna jest też kultura kierowcy i sposób jego zachowania w trasie. Nie chodzi tylko o

bezpieczeństwo na drodze, ale też odpowiedni poziom kultury na załadunku, rozładunku czy choćby
w trakcie pauzy czy tankowaniu.

Pamiętaj! Kierowca to Twój ambasador i jednocześnie osoba, której powierzasz

często mienie o ogromnej wartości. Los Twój i Twojej firmy w znacznej części zależy właśnie od kierowcy. Jego odpowiednie przeszkolenie oraz wzajemny szacunek
to elementy, bez których skuteczne prowadzenie biznesu w branży TSL nie uda się
na dłuższą metę.

Jak odpowiednio zadbać o kierowcę?
1. Młodemu kierowcy trzeba poświęcić szczególnie dużo uwagi

Najlepiej przez dłuższy czas wysyłaj go w trasę z bardziej doświadczonym kierowcą. Bardzo przydatna będzie też lektura poradnika przygotowanego przez doświadczonych spedytorów. Zawiera

on szczegółowe informacje, które pomogą kierowcy przygotować się do trasy, zawierają wskazówki
dot. zachowania na załadunku i rozładunku etc. Odpowiednie przygotowanie kierowcy sprawi, że nie
przyniesie Ci wstydu i nie wygeneruje dodatkowych kosztów przez brak wiedzy.

Mile widziany i zapewne doceniony będzie też zestaw startowy dla kierowców przed pierwszą trasą,
który może zawierać m.in.:
•

kamizelkę odblaskową z logo firmy,

•

ciepłą kurtkę z logo firmy,

•

ciepłe rękawiczki z logo firmy,

•

rękawiczki do pracy przy załadunku i rozładunku,

•

termos i inne praktyczne gadżety.

Zobacz “Poradnik Młodego Truckera”
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2. Sprawdź umiejętności nowo zatrudnionego kierowcy

Tak, wiemy. Niby oczywistość, ale w praktyce niekoniecznie, bo zestaw bez kierowcy stoi a leasing
trzeba płacić. Ale to gra niewarta świeczki. Kierowcy mają różne umiejętności. Jeśli zatrudniłeś niedawno kierowcę i nie jesteś pewien jego umiejętności - nie puszczaj go o razu w trasę.
•

sprawdź jego umiejętności na placu manewrowym,

•

sprawdź legalność i aktualność uprawnień, zwłaszcza kierowców z zagranicy,

•

przez jakiś czas wyślij go w trasy w podwójnej obsadzie.

3. Powiedz wprost, czego oczekujesz od swoich pracowników. Poświęć mu czas

Zasady powinny być proste, uczciwe i sprawiedliwe. I co najważniejsze - przekazane dokładnie na
początku współpracy. Ludzie popełniają błędy, wszystkich nie unikniesz, ale sporą część nieporozumień można uniknąć poprzez ustalenie konkretnych zasad oraz ich przekazanie.

Ustal firmowy regulamin, zawierający zarówno zasady panujące w Twojej firmie jak i system mo-

tywacyjny. Warto unikać wyznaczania kar, raczej skup się na dodatkowych motywacjach za dobrą
pracę. Wiele badań dowiodło, że taki system lepiej działa na ludzi i jest bardziej motywujący.
Przykłady nowinek w dodatkach do wynagrodzeń wg Randstad:
•

posiłki rodzinne; np. kolacje jeżeli pracownik został zobowiązany do pracy w nadgodzinach i nie

•

kurier, który zawozi osobiste rzeczy pracowników do pralni, np. raz w miesiącu o wadze do 5 kg,

•

firma opłaca prywatne rachunki za pracownika do określonej kwoty miesięcznie,

•

firma zapewnia, np. raz w miesiącu, pracownikowi serwis sprzątający, oczywiście chodzi o pry-

mógł „stawić się” na ten posiłek w domu,

watne lokum zatrudnionego.

Więcej pomysłów na motywację

Pamiętaj! Pieniądze i odpowiednie wynagrodzenie są ważne, ale relacje bywa-

ją jeszcze bardziej istotne. Poświęć kierowcy czas. Czy wiesz np. że w największej
firmie transportowej w Europie - litewskiej Girtece - każdy z kilkunastu tysięcy

kierowców ma bezpośredni numer telefonu do prezesa firmy? Nie musisz mieć
gigantycznej firmy, by było Cię stać na taką otwartość. Kierowca to doceni.

4. Stwórz kodeks zachowania dla kierowcy i omów go z kierowcą. Niczego nie narzucaj

Czyli konkretne zasady, których oczekujesz od swoich pracowników. Proponujemy stworzyć osobne
dla załadunku, rozładunku i w trakcie pauzy. Koniecznie omów go dokładnie z każdym kierowcą,

by zasady były zrozumiałe i dobrze przyjęte. Wyjaśnić dlaczego to robić, na czym Ci zależy etc. Oto
przykład takiego poradnika:

Co robić i jak się zachować na załadunku
W czasie załadunku kierowca ciężarówki musi pamiętać o kilku ważnych zasadach:
•

reprezentujesz firmę, staraj się wyglądać schludnie, czysto i sprawiać dobre wrażenie,
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•

na miejscu załadunku obowiązkowo załóż kamizelkę odblaskową i do tego odzież roboczą
(w wielu miejscach wymagane są także buty ochronne, okulary ochronne - czasem kombinezon!),

•

przeczytaj regulamin magazynu/fabryki,

•

czekaj na pozwolenie do podjechania do rampy załadowczej i upewnij się, że nikogo nie ma

•

choć nie jest to obowiązkiem kierowcy, warto by kontrolował zabezpieczanie i mocowanie to-

między nią, a ciężarówką,

waru. Np. żeby nie ładować ciężkiego ładunku na początku naczepy (można wtedy uszkodzić
auto),

•

upewnij się, że podłoga naczepy jest czysta,

•

sprawdź dokładnie zgodność towaru z informacjami zawartymi w liście przewozowym,

•

sprawdź, czy ładunek nie jest uszkodzony,

•

upewnij się, że ciężarówka jest na hamulcu ręcznym, a pod koła włóż kliny,

•

współpracuj z magazynierami i słuchaj poleceń. Pod żadnym pozorem jednak nie obsługuj ma-

•

po załadunku/rozładunku upewnij się, że wszystkie urządzenia, rampy, przenośne pomosty zo-

•

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń umieść je w CMR.

szyn do załadunku, na które nie masz uprawnień, nawet jak ci to każą robić!

stały zabrane.

Zobacz, jak firmy z branży dbają o swoich pracowników. Wybraliśmy najciekawsze przykłady:
•

Dzień wolny za urodziny oraz fryzjer i kosmetyczka w firmie

•

Żółta ciężarówka dla najlepszego kierowcy

•

BMW i Lexusy za najlepsze wyniki
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9. Współpraca z mediami branżowymi czyli portalami internetowymi i czasopismami

Współpraca z mediami branżowymi to dobra okazja do promocji firmy i budowy jej wizerunku. Taka

współpraca może być bezpłatna,ale musi opierać się na działaniach merytorycznych a nie stricte
promocyjnych.

Media są świetnym nośnikiem informacji i trafiają do masowego odbiorcy. Aby dotrzeć do tak dużej

grupy, do jakiej dotrzesz za pomocą mediów, musiałbyś wydać spory budżet na promocję. Zatem
media mogą być świetną alternatywą dla firm i stosunkowo niewielkim budżecie na promocję.

Jak rozpocząć współpracę z mediami i jak powinna ona wyglądać?
1. Po pierwsze stwórz sobie bazę mediów z podziałem na prasę drukowaną (tytuły) oraz media internetowe.
Najpopularniejsze wg nas tytuły prasowe:
•

Transport Manager

•

TSL Biznes

•

Truck Business

Najpopularniejsze wg nas media internetowe:
•

Trans.INFO

•

40 Ton

•

eTransport

Nie pokusimy się o subiektywną oceną poszczególnych tytułów, ale wyjaśnimy jaka jest praktyczna
różnica między mediami drukowanymi a internetowymi w kontekście współpracy z nimi.

Aktualność

Media drukowane wydawane są zwykle raz na miesiąc lub raz na dwa miesiące.

Na portalach informacje i teksty aktualizowane są codziennie. Jeśli szukasz wartościowych newsów,
które pomogą Ci podejmować decyzje w biznesie, to znajdziesz je raczej na portalach internetowych.

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL

Liczba czytelników

Pisma branżowe w Polsce zwykle nie należą do ZKDP (Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy), zatem nie

muszą podawać dokładnych danych co do nakładów. Nie wiadomo zatem ile realnie egzemplarzy
danego wydania jest w obiegu i ile osób je czyta. A to bardzo ważne, bo na pewno chcesz współpra-

cować z mediami, które mają duże zasięgi i dotarcie do ludzi z branży. I tak np. Transport Manager
wydawany jest w liczbie kilku tysięcy egzemplarzy co dwa miesiące (brak oficjalnych danych na
stronie Transport Managera).

Portale internetowe zwykle podpięte są do narzędzi analitycznych np. Google Analytics. Dzięki czemu każdy klik, każdy wyświetlony artykuł jest dokładnie mierzony. Wydawcy portali wiedzą też, które
artykuły są popularne oraz skąd biorą się czytelnicy. Dane są oczywiście anonimowe, oparte na tzw.
cookies.

Ile to kosztuje?

Dostęp do treści pism drukowanych jest możliwa po wykupieniu prenumeraty. To zwykle koszt 250350 zł rocznie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że egzemplarze pism są bardzo często rozdawane
darmowo na branżowych konferencjach, targach etc.

Dostęp do portali branżowych transportowo-logistycznych w Polsce jest zupełnie darmowy.

Koszty reklamy

Zarówno prasa jak i portale oferują możliwość zamieszczenia reklamy bądź tekstów sponsorowanych. Cena jest ustalana zwykle indywidualnie i niekiedy różni się sporo od cen podawanych w
cennikach.

Co ważniejsze jednak, jak wspomnieliśmy w pkt. 2, bardzo trudno jest zmierzyć, ile osób przeczytało

dane wydanie czasopisma, natomiast reklama umieszczona na portali jest dokładnie mierzona,
wiadomo ile osób zobaczyło reklamę, ile w nią kliknęło czy przeczytało artykuł sponsorowany. To

bardzo ważne, bo w praktyce tylko w portalach internetowych jesteś w stanie zmierzyć, czy wydatek
reklamowy Ci się opłacił.

2. Po drugie, określ swoje cele

Po co właściwie chciałbyś, aby Twoja firma współpracowała z mediami branżowymi? Jakie masz
cele? Co chcesz osiągnąć? Do kogo chcesz trafić ze swoim przekazem? Zerknij na najpopularniejsze

portale branżowe, a szybko przekonasz się, że jedne skierowane są głównie do kierowców, a inne
mogą mieć charakter bardziej biznesowy i docierać np. do osób decyzyjnych, czyli takich, które

w praktyce mogą zadecydować o kupnie danego produktu czy usługi. Zatem dobrze przeanalizuj
profile wybranych czasopism i portali i dopiero wtedy zdecyduj, z którymi chcesz współpracować.
Rodzaje współpracy z mediami można podzielić na:
•

komercyjne - czyli działania reklamowe i bezpośrednio promocyjne. Wymagają zaangażowa-

•

wizerunkowe - wiążą się zwykle z działaniami merytorycznymi i tzw. content marketingiem. Taka

nia środków pieniężnych,

współpraca nie musi wymagać zaangażowania środków pieniężnych - nie musisz wykupywać
reklamy.

Działania komercyjne

Jeśli chcesz się promować komercyjnie, to w punkcie wyżej wyjaśniliśmy różnice pomiędzy pra-
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są a portalami internetowymi. Jeśli chcesz wykupić reklamę, wystarczy zadzwonić lub napisać do

wybranego medium, trochę ponegocjować i na końcu zweryfikować efekty. Jak wspomnieliśmy,
realnie zmierzyć zwrot z inwestycji możesz tylko w przypadku reklamy w portalach internetowych.
Do wyboru będziesz mieć takie formy reklamowe:
- Reklamę graficzną np. na całą stronę (prasa)

Ma zwykle wymiar wizerunkowy i informacyjny. Raczej nie skłania do bezpośredniego zakupu, a informuje np. o nowym modelu pojazdu czy ogólnie usługach danej firmy.

źródło grafiki: Transport Manager

- Reklamę banerową o różnej wielkości (portale)

Podobnie jak reklama graficzna w prasie sprawdzi się raczej w przypadku chęci poinformowania

czytelnika o danym produkcie czy usłudze, gdyż ma świetne zasięgi o dotarcie, bowiem baner gra-

ficzny może być wyświetlony w trakcie miesiąca na portalu np. 400 000 razy i można precyzyjnie
ustalić ile razy dana osoba ma zobaczyć baner w tym czasie. Z kolei reklamę graficzną w prasie
prawdopodobnie zobaczysz raz podczas czytania czasopisma i już do niej nie wrócisz.

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL
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źródło grafiki: Trans.INFO

źródło grafiki: 40ton.net
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źródło grafiki: eTransport.pl

Pamiętaj! Masz szansę znacznie zwiększyć skuteczność kampanii banerowej, jeśli
wykorzystasz ją do sprzedaży w trakcie promocji. Ludzie znacznie częściej klikają
w banery jeśli widzą realną i bezpośrednią korzyść dla siebie.

- Webinary (prasa i portale)

Możesz poprosić o promocję własnego webinaru lub zorganizować go wspólnie. Webinary stają się
coraz bardziej popularne, do czego niewątpliwie przyłożyła się sytuacja związana z koronawirusem.
Coraz więcej firm, nie mogąc spotkać się z klientami na żywo podczas targów czy konferencji de-

cyduje się zorganizować spotkanie w Internecie jako alternatywę. Według nas to jedyna opcja, ale
ma swoje minusy. Jest na pewno tańsza niż udział w targach, ale kontaktu osobistego nie zastąpi
w pełni.

źródło grafiki: Konferencja e-logistics 2020
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- Mailingi reklamowe (prasa i portale mają swoje bazy do wysyłki mailingów)

Mailingi są nadal bardzo popularne. Ich cena jest niska w porównaniu np. z reklamą w prasie. Pa-

miętaj jednak, że maile otworzy zaledwie kilka procent osób, do których trafi Twój e-mail reklamowy.

- Kampanie leadowe (raczej portale)

Możesz wspólnie z portalem zorganizować akcję, dzięki której zbierzesz leady sprzedażowe, czyli
dane firm/osób wstępnie zainteresowanych współpracą z Tobą. To najbliższe sprzedaży działanie
może się przełożyć na konkretne i bezpośrednie zamówienia lub chociaż na zwiększenie bazy klien-

tów. Portale zwykle rozliczają się per stawka za każdy pozyskany dla reklamodawcy lead. Lead to
zwykle dane np. NIP firmy, nr telefonu czy adres e-mail.

- Artykuły sponsorowane (prasa i portale)

Mogą świetnie sprawdzić się sprzedażowo, ale pod kilkoma warunkami. Jeśli chcesz stworzyć taki

artykuł, nie opisuj i nie wymieniaj problemów. Ludzie znają swoje problemy, szukają ich skutecznych
rozwiązań. Pisz krótko, zwięźle, konkretnie, podawaj liczby i wyliczenia. W odróżnieniu od reklamy

graficznej banerowej, tutaj możesz podać znacznie więcej informacji o produkcie czy usłudze, ale
nie przesadzaj; staraj się podawać przekonywujące argumenty a nie puste przymiotniki.

Jeśli umieszczasz ten sam tekst w kilku portalach czy tytułach prasowych użyj np. innego telefonu

w każdym z tych ogłoszeń czy też maila, aby dodatkowo sprawdzić skuteczność przekazu reklamowego.

Tutaj zobaczysz, jak artykuły sponsorowane piszą inni:
•

Trans.INFO

•

eTransport

•

40 Ton

Koszt tych możliwości - jak już wspomnieliśmy - jest różny, ceny ustalane są indywidualnie. Ich skuteczność również bywa bardzo zróżnicowana i zależy od wielu czynników np. od tego czy kreacja
reklamowa jest dobra czy też od tego, jaki produkt czy usługa jest oferowana. Jeśli dane medium

ma dedykowaną osobę do sprzedaży form reklamowych, to powinieneś oczekiwać pełnego wsparcia w każdym aspekcie działań.

Obecnie, w erze pandemii coraz więcej reklamodawców przenosi swoje budżety na działania w
Internecie.

Działania wizerunkowe

Najważniejszy dla każdego medium czy to portalu branżowego czy prasy powinien być content,
czyli tekst/treści. Po to właśnie działają media - by przekazywać czytelnikom ważne informacje jak

również treści eksperckie. Większośc mediów bardzo mocno pracuje, by mieć jak najlepsze treści,
ale też dziennikarze nie są w stanie napisać eksperckiego tekstu na każdy temat. Nie mają na to wystarczających zasobów dziennikarskich jak i eksperckiej wiedzy. Ciężko zresztą oczekiwać od dziennikarzy, by byli ekspertami jednocześnie od spraw transportowych, spedycji czy magazynowania.

I właśnie dzięki temu masz szansę nawiązać bardzo owocną współpracę z mediami. Jeśli masz w

swoim zespole osoby, które są ekspertami w swojej dziedzinie, namów go do regularnego pisania
tekstów lub tworzenia materiałów wideo dla wybranych mediów.
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Jak się do tego zabrać?
1.

Z pewnością znajdziesz wśród swoich pracowników doświadczonego pracownika, który mógłby

się podzielić swoją wiedzą w mediach. Zastanów się w jakich tematach Twoi pracownicy-eksperci mogliby tworzyć treści oraz jak często.

2.

Zastanów się, które media byłyby najlepsze dla Twoich celów i skontaktuj się z nimi - zaoferuj
bezpłatną współpracę polegająca na publikacjach na łamach danego medium tekstów ekspertów Twojej firmy.

3.

Dbaj o jakość tekstów i ich regularność. Najlepiej wyznacz też jedną osobę w firmie, która będzie

4.

Pamiętaj, by każdy tekst był podpisany po publikacji imieniem i nazwiskiem autora, jego stano-

5.

Nie wysyłaj tego samego tekstu do wielu mediów. Szanujące się tytuły będą chciały mieć tekst

odpowiadała za częstotliwość i jakość tych relacji.
wiskiem i nazwą firmy, którą reprezentuje.

na wyłączność. Dodatkowo publikacja tej samej treści w kilku miejscach wpłynie negatywnie na
pozycjonowanie tych stron w Google.

Co zyskasz dzięki takiej współpracy?
•

świetną możliwość budowy dobrego wizerunku opartego na wiedzy,

•

darmowe dotarcie do szerokiego grona czytelników danego tytuły branżowego,

•

możliwość zaprezentowania profesjonalizmu i wiedzy pracowników Twojej firmy,

•

wyróżnisz się na tle konkurencji,

•

większa liczba tekstów wpłynie pozytywnie na pozycjonowanie Twojej strony internetowej w Go-

•

świetną alternatywę dla działań reklamowych bez angażowania środków finansowych.

ogle,

Zobacz, o czym piszą eksperci innych firm na portalach i grupach branżowych:

Mantas Litvinaviciu

Andrzej Maj

Adam Sobolewski

Piotr Sienkiewicz

Girteka		

Amazon

Jak skutecznie budować pozytywny wizerunek firmy w branży TSL

niezależny ekspert

RUSAK Business Service
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