
Így készülj a karácsonyra!
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coachként ,  segítő  foglalkozásúként

 

 

 



HOGYAN VÁGJ BELE? 

N É H Á N Y  J Ó  T A N Á C S . . .

Fontos az időzítés! Két hullámmal számolj.

Október végén, november elején a

tudatosabb réteg már elkezdi az ünnepi

készülődést.

 

Karácsony előtti utolsó hét a későn

ébredőké:  számíts azokra is, akik az utolsó

pillanatra tartogatják a vásárlást.

Nehezebb figyelmet kapni a

reklámzajban és kitűnni a sok hirdetés

között. Plusz drágábbak is a hirdetések

ebben az időszakban. 

 

Fókuszálj a meglévő olvasóidra, követőidre,

ügyfeleidre, nekik készíts inkább speciális

ajánlatokat.

KARÁCSONYI
KOMMUNIKÁCIÓ

Amik ilyenkor jobban mennek…

1.       Történetek, személyesebb tartalmak.

2.       Üzenetek: szeretet, elfogadás, kommunikáció, stressz, ünnepek-hétköznapok kontrasztja 

–hitelesebb  szádból, hisz ezzel foglalkozol a hétköznapokban is.

3.       Jókívánságok a követőidnek.

4.       Kulisszák mögött:  így karácsonyoztok ti a családdal.

                    Posztötletek                                   Platform                                Dátum
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  KARÁCSONYI
FIZETŐS AJÁNLATOK

Ami ebben az időszakban nyerő: 

Hangsúlyozd az előnyöket! Az e-termékek előnye, hogy azonnal elérhetők, nem kell

 futárszolgálatra, postázásra várni, nem kell tömegben sorba állni.

1.       Névre szóló ajándékok.

2.       Árakció helyett bónuszokat adj.

3.       Később is beváltható ajánlatok (az ünnepek alatt senki nem ér rá.)

4.       Gondolj a januárra, milyen évindító programokra tudsz most karácsonykor építeni.

5.       Kuponok: egyéni konzultációra, programjaidra.

6.       Egyet fizet kettőt kap: hozz magaddal valakit, a második ajándék, így saját magát is

megajándékozza (ezt sokan szeretik) és a közös részvételi lehetőség segíti a

kapcsolódást, kötelékek erősítését, hisz közös élményben lesz részük. Ez remek

kommunikációs szlogen az ünnepek közeledtével.

                    Ajánlatok                                        Platform                           Dátum
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AJÁNDÉKOK
A KÖVETŐIDNEK

Gondolj a meglévő bázisodra és ajándékozd meg őket!

1.       Facebook játék partnerekkel.

2.       Ajándék a zárt csoportodnak.

3.       Ajándék az e-mail feliratkozóidnak (letölthető ajándékok, tervezők, üdvözlő képeslap).

4.       Adventi naptár a szolgáltatásodra szabva.

                    Ajándékok                                        Platform                             Dátum
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FIGYELJ
A KÜLSŐSÉGEKRE!

Öltöztesd ünneplőbe a felületeidet, termékeidet, szolgáltatásodat! 

1.       Karácsonyi design az ajándékoknak, fizetős termékoldalaknak (szolgáltatásoknak). 

2.       Karácsonyi csomagolás.

3.       Karácsonyi háttér (blogon, Fb oldalon és csoportban).

4.       Fotózkodj karácsonyi szettben.

                  Design ötletek                                      Platform                           Dátum
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  VAGY…
KAPCSOLJ KI! :)

Maradj ki az egész karácsonyi mizériából és fordíts a figyelmedet másra!

Amire ez az időszak alkalmas:

1.       Évértékelés a vállalkozásodban.

2.       Tervezés a következő évre (marketing: kampány,-tartalomstratégia, termékfejelsztések).

3.       Készülj fel a januárra.

4.       Pihenés!

 

                  

Jó munkát (vagy épp pihenést! ) kívánok neked a
következő időszakra! 
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