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„GŁOSY” 

Jedno z najważniejszych ćwiczeń, jakie robimy w Latającej Szkole. 

Ulubione. Budzące stres. Klucz do pomysłów, które zmieniają wszystko. 

Dobre gdy: wiesz już, co oferujesz. Kiedy masz produkt lub usługę, którą chcesz sprzedać lub 

już sprzedajesz. 

Polega na tym, że spotykasz się z grupą z kręgu, opisujesz swój produkt, odwracasz się do 

grupy tyłem (w sytuacji warsztatowej szczególnie polecam, dla zaawansowanych – można 

przyjmować to ćwiczenie „na klatę”), łapiesz kartkę i zaczynasz notować. Nie wolno ci 

zadawać pytań, ani komentować tego, co słyszysz. To jest zasada. Inaczej wszystko psujesz. 

Grupa wczuwa się w twoją grupę docelową i zaczyna werbalizować wszystkie sceptyczne 

myśli, wszystkie krytyczne punkty, które mogą jej przyjść do głowy. Chodzi o myśli, które 

pojawiają się w głowie klienta i mogą powstrzymać go przed zakupem. 

Chodzi o radykalną szczerość. Dlatego czasem łatwiej jest, kiedy się mówi do kogoś, kto 

siedzi plecami i kiedy nie mówi się „od siebie”, tylko „jako głos”. 

Anna Giś stworzyła markę Black Ribbon Lingerie. Projektuje bieliznę retro. Przy okazji ratuje 

psy, ponieważ część zarobku przekazuje na schronisko dla starych zwierząt. Retropsów. 

Podczas ćwiczenia Ania usłyszała: 

A czy te majtki można nosić pod spodniami? 

A czy ja będę w tym wyglądała sexy? 

A gdzie to jest szyte? 

A czemu to tyle kosztuje? 

A jak mogę to kupić i czemu tylko przez tradycyjny przelew? 

A czy te majtki są dobre dla osób puszystych? 

A jak się te majtki łączą z psami? 

I wiele, wiele więcej. 

Kolejny krok polega na odpowiedzenie głosom. Jak? W tekstach na stronie, przez zdjęcia, w 

formie sekcji FAQ (często zadawane pytania), na Facebooku itd. Ania wyszła z ćwiczenia z 

pomysłem na sekcję FAQ, na nowe sesje zdjęciowe, na filmik video, na inne opisy, na 

newsletter. 
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Za czym poszły działania, które od razu zaczęły się przekładać na ruch. 

Wypisujesz wszystko co słyszysz. Do każdego punktu wymyślasz co najmniej 3 sposoby 

neutralizujące obawy tego głosu.  

Następnie podkreślasz markerem, na przykład fluorescencyjnym, najważniejsze punkty. 

Kluczowe obawy. Ważne pytania, na które klient musi znać odpowiedź. 

Pomysły neutralizujące do tych punktów musisz wcielić w życie. 

PANI, PAMIĘTAJ! TO TY JESTEŚ SĘDZIĄ I KRÓLOWĄ W JEDNEJ OSOBIE. TY TUTAJ 

DECYDUJESZ. PODZIĘKUJ ZA POMOC I PODEJMIJ DECYZJĘ ZGODNIE Z GŁOSEM SWOJEGO 

ROZUMU, SWOJEGO SERCA, SWOJEJ INTUICJI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


