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I. Co z tą sprzedażą? 

1. Nasze wartości, priorytety i cele. 

Patrząc na media społecznościowe, rzeczywistość wygląda tak, że sprzedaż i reklama to dość 

zaniedbany obszar w wielu szkołach językowych. Nie robimy tego,  być może nie znamy się na 

tym lub nie mamy czasu i jeśli czas od czasu zdecydujemy się zareklamować nasze usługi, 

kreacje te są często dość nieudolne i byle jakie.  

A czy musimy reklamować się i sprzedawać?  

Bywają szkoły, gdzie kursy sprzedają się „same”, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach,  

poniżej 100 tys. mieszkańców, ponieważ niewiele jest tam konkurencji w sektorze edukacji 

dziecięcej. Czy jest więc potrzeba sprzedawania? Odpowiedź jest względna i zależy od 

Twojej decyzji. Zależy od tego, czego tak naprawdę chcesz. Czy chcesz mieć dużą szkołę? 

Ja podjęłam moją decyzję w styczniu 2020 roku, że TAK i od tamtej pory mamy już o 350% 

słuchaczy więcej. Mam nadzieję, że i Ty tą potrzebę widzisz ponieważ to jest klucz do 

rozwoju Twojej szkoły i biznesu. Sprzedaż jest jednym dwóch kluczowych aspektów działania 

naszej firmy. Drugi aspekt? Utrzymanie Klienta - ale o tym już jest mowa w pozostałych 

trzech modułach. 

Czy sprzedaż jest wymagająca?  

Trochę tak. Choć jest ona dość prosta, wymaga systematycznej pracy i myślenia o niej, a 

także rozplanowania jej we właściwy sposób i dlatego też potrzebny nam będzie 

Harmonogram Sprzedaży, który stworzymy dla Ciebie. Jeżeli zechcesz aktywnie sprzedawać, 

będzie nam również potrzebny pewien budżet, który pozwoli nam na umieszczanie reklam. Z 

nami dowiesz się jak i gdzie takie reklamy tworzyć. Nie jesteśmy sami, nasi partnerzy od 

rozwoju szkół pomogą w już zaplanowanych webinarach dedykowanych członkom naszego 

programu. Obecnie współpracujemy z Karolina Bezrąk Business & Mind oraz Błażejem 

Katarzyńskim z Rise 360 - współpraca trwa od dwóch lat i jest bardzo satysfakcjonująca. 
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Jakie będą efekty? Czego się spodziewać? 

Jeżeli poświęcisz chociaż godzinę dziennie na reklamę, nowi słuchacze zjawią się licznie. 

Przygotuj swoją szkołę na większą liczbę słuchaczy.  

• Koniecznie załóż plik CRM do notowania wszystkich kontaktów w excelu na dysku google:  

 

Polecam dysk w chmurze ponieważ z każdego miejsca każdy z zespołu ma do niego dostęp. 

• Przeszkol kadrę, wdroż procedury, nie szczędź czasu na spotkania, rozmawiajcie i planujcie,  

tak aby każdy wiedział dokładnie co mówić, co robić i przede wszystkim, aby Lektor 

wiedział jak uczyć. (Manual Managera, manual Metodyka, Pakiet Szkoleń). Jeżeli 

zaniedbasz przygotowanie szkoły, słuchacze wykruszą się i budżet reklamowy będzie 

„przepalony”. 

2. Jak sprzedawać? 

Po pierwsze, ustalmy sobie nasze priorytety i wartości, na podstawie których zbudujemy cele 

i strategię działania.  

Nasze w Pick Up brzmią tak:  

„Sprzedaż jak największej ilości kursów do jak największej grupy Klientów oraz 

dostarczenie im jak najwyższej jakości.”  

Cała nasza organizacja powinna tą sentencję znać. I nie znaczy to, że nagle za pstryknięciem 

palców staniemy się perfekcyjną firmą, szkołą, organizacją. To zdanie oznacza, że tymi 

wartościami od dziś będziemy się kierować i rozwijać każdy aspekt naszej działalności w tym 

kierunku. To oznacza, że cały czas pytamy Klienta „co jeszcze możemy zrobić i poprawić, jak 

jeszcze możemy dostarczyć mu wartość”.  
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Jak one nam pomogą? 

Przede wszystkim mentalnie zdejmujemy tu z siebie skórę nachalnego reklamodawcy i 

sprzedawcy typu: „Kup mój kurs!” Wiele szkół nie sprzedaje aktywnie, ponieważ nikt nie lubi 

takiego wizerunku i skojarzenia. Boimy się więc, że Klient może naszą komunikację w ten 

sposób odebrać i unikamy tego jak ognia. Wolimy sobie spokojnie uczyć naszych kursantów, 

licząc że Klient sam wpadnie na pomysł żeby do nas przyjść.  Szanse są raczej małe, zwłaszcza 

w środku roku szkolnego. 

Jeżeli jednak wychodzimy do Klienta z innego miejsca, z pozycji która mówi: „Nasze 

rozwiązania są najlepsze na rynku ponieważ codziennie pracujemy, rozwijamy się i jesteśmy 

tu po to, aby dać Ci najlepszą wartość. Przyjdź i spróbuj bez żadnych zobowiązań”, każdy, 

zarówno Klient jak i sprzedający postrzega taką komunikację zupełnie inaczej.  

3. Działamy razem ręka w rękę. 

Zapraszam Cię tutaj do wspólnego działania. Zobacz jak nasz zespół działa i działaj podobnie 

na swoim rynku. Zadawaj pytania, rozmawiajmy, współpracujmy dla naszego wspólnego 

sukcesu. Pomożemy Ci stawiać pierwsze kroki i damy wskazówki oraz gotowe rozwiązania w 

postaci regularnych update’ów na platformie w Module Sprzedaż.


II. Persona 

1. Kim jest nasz Klient? 

Demograficznie i statystycznie, nasz klient to dość młody około 30/35- letni rodzic, który 

często ma więcej niż jedno dziecko, dobrą, stabilną pracę i dość wysoki standard życia. W 

60% są to raczej mamy a w 40% tatusiowie. 

Klient taki ceni wartość edukacji a przynajmniej wie, że jest ważna i chciałby żeby jego 

pociechy czerpały radość z życia i rozwijały się najlepiej jak to jest możliwe. Czasem nasz 

Klient jednak po prostu chce żeby jego dziecko świetnie się bawiło, nie oczekując efektów od 

razu. Jest to człowiek świadomy, dobrze wyedukowany i korzystający z wszelkich 

dobrodziejstw jakie oferuje nam nowoczesny świat. Rodzic nasz podróżuje, chodzi do 

restauracji, kina, teatru, czy też spa, ceni sobie zdrowy tryb życia i sport, a w weekendy lubi 

wyjechać z miasta.  

Rodzic kocha swoje dzieci, rozmawia z nimi, słucha ich i je obserwuje, wyciągając 

odpowiednie wnioski. Możemy założyć, że jest rodzicem otwartym na potrzeby swej 

pociechy, nie chce narzucać swojej woli lub wymuszać na dziecku konkretnych zachowań. 
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Taki rodzic realista - obserwator, który nie rozpieszcza i nie chowa dziecka pod kloszem, lecz 

daje mądre prezenty lub ma takie mniemanie i ambicję. Nasz rodzic zawsze zapyta dziecko 

czy lekcja się podobała i czy dziecko chce chodzić na nasze zajęcia, a później zastosuje się do 

woli dziecka, a ponieważ dziecko jest jeszcze małe, nie ciąży na nim na razie żaden obowiązek 

tak jak to jest już u dzieci szkolnych. Na razie cieszymy się życiem i rozwojem, ale nic na siłę. 

Jak nie to nie. Za rok też spróbujemy. 

2. Jakie potrzeby ma nasz Klient? 

Wzmocnienie rozwoju dziecka. 

Świat młodego rodzica kręci się wokół jego maluszka. Najpierw dziecku wyrastają pierwsze 

ząbki, później zaczyna chodzić i mówić pierwsze słowa. Wszystkie te osiągnięcia są 

wspaniałą nagrodą dla rodzica, powodem do wielkiej radości i dumy oraz częstym tematem 

rozmów w kręgach rodzinnych i przyjaciół. Rodzic pragnie by tych osiągnięć i nowych 

doświadczeń było jak najwięcej i szuka nowych ciekawych rozwiązań, które mogłyby dać 

jeszcze więcej radości dziecku, wzmocnić jego rozwój i dać kolejne tematy do rozmów z 

bliskimi i przyjaciółmi. A ponieważ rodzic często czyta i słyszy, jak to nauka języków obcych 

rozwija takie umiejętności jak logiczne myślenie, kreatywność i rozwiązywanie problemów, 

szkoła językowa dla dzieci jest często pierwszym z miejsc, gdzie zapisuje dziecko. 

Rozpoczęcie edukacji językowej. 

Rodzic przedszkolaka często także myśli o wczesnym rozpoczęciu nauki języka angielskiego 

u swojej pociechy, ponieważ zdaje sobie sprawę, że jest to realna potrzeba w obecnych 

czasach i biegła znajomość angielskiego nie tylko przyda się dziecku, ale będzie wręcz 

niezbędna. Bezsprzecznie, nauka języków obcych w młodym wieku może otworzyć dzieciom 

więcej możliwości edukacyjnych i zawodowych w przyszłości, ale to długi proces na lata, 

więc im wcześniej rozpoczęty, tym będzie skuteczniejszy. 

Rozrywka i atrakcja dla pociechy. 

Zabawy i atrakcje przedszkolne mogą po pewnym czasie stać się powtarzalne i monotonne, 

rodzic więc będzie szukał czegoś więcej i czegoś nowego, żeby zobaczyć radość w oczach 

dziecka. Często rodzice, a zwłaszcza młode mamy wymieniają się takimi doświadczeniami i 
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opiniami o różnych miejscach gdzie zabierają swoje dzieci. Czasem takie zajęcia dla dzieci są 

spełnieniem marzeń samego rodzica, jak na przykład balet czy football dla maluchów. 

3. Czego jeszcze klient oczekuje?  

Nie owijając w bawełnę: zadowolenia dziecka i uśmiechu podczas zajęć, dobrych standardów 

pomieszczeń i odpowiedniej komunikacji.  

Standardy pomieszczeń 

Standardy ogólnie możemy podzielić na dwa uzupełniające się obszary: wizerunek szkoły, 

oraz jakość usług.  

Pisząc wizerunek, mam na myśli wszystko to, co klient widzi po wejściu do naszej placówki. 

Czystość, schludność, dobra jakość wyposażenia i design szkoły dostosowany do klienta, 

czyli w naszym przypadku, małego dziecka. Nie muszą to być pałace, ale raz w roku 

malowanie, uzupełnienie mebli i kosmetyczne zmiany pomogą. 

Dlaczego jest to ważne?  

Ponieważ podprogowe komunikaty, takie jak np. zadbanie o czystość pomieszczeń czy ładne 

rośliny bądź kwiaty świadczą o staranności i dbałości prowadzących szkołę także o pozostałe 

aspekty funkcjonowania firmy. A wyposażenie? Skoro stać nas na ładne i przyjazne wnętrza, 

to znaczy że dobrze nam się powodzi, a skoro dobrze nam się powodzi, to oznacza że wybiera 

nas dużo dobrze płacących klientów i są zadowoleni z naszych usług. Czyli wizerunek szkoły 

jako miejsca jest bardzo ważny ponieważ odzwierciedla nasz poziom dbałości, 

zaangażowania i świadczy o nas i o tym jak uczymy. Nie musi być to czystość i efekt szpitalny 

oczywiście, nasz własny styl wybieramy i wyrabiamy sobie sami, ale standard musi po prostu 

być dobry. 

Komunikacja 

Standardy świetnej komunikacji wprowadzili wielcy tego rynku, takie firmy jak Amazon czy 

nawet nasze Allegro. Jeśli coś od nich kupisz, jesteś świetnie poinformowany co dzieje się z 

twoim zakupem, a później już po jego odbiorze pozostajecie przyjaciółmi na wiele kolejnych 

lat, ponieważ twoje doświadczenie w styczności z nimi przekroczyło twoje oczekiwania. 

Jak to się ma do naszej komunikacji?  

Jakie standardy my mamy sobie nałożyć, aby klient, rodzic był szczęśliwy ze swojego 

wyboru? Klient lubi być o wszystkim dobrze poinformowany. 
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O czym takiego rodzica informować?  

I tu znów podzielimy sobie naszą kwestię na dwa punkty oraz dwie platformy czy też metody 

komunikacji. 

Informacje o zajęciach i postępach dziecka. 

Do takiej komunikacji najlepszy jest dziennik elektroniczny. Jest ich sporo dostępnych na 

rynku, w Union Jack używamy Langlion, wiem że inne szkoły używają jeszcze innych 

platform, nie znam ich osobiście i radzę popytać na grupach Facebookowych dla właścicieli 

szkół aby wybrać tę opcję, która nam będzie najlepiej pasować. Każda z nich ma na pewno 

bezpłatny okres próbny. 

Dlaczego dziennik elektroniczny? Ponieważ do tego rodzic jest już przyzwyczajony. 

Przyzwyczajony do tego że miał kiedyś paszport COViD online, dowód osobisty i inne 

dokumenty, zgłasza i sprawdza ważne informacje, może się zameldować lub wymeldować. 

Mnóstwo rzeczy robi online. To że będzie mógł sprawdzić co się dzieje w szkole dziecka, 

nawet tej małej językowej, to jest oczywistość i podstawa. 

W dzienniku dbamy o to aby tematy i zagadnienia lekcji wpisane były na czas (u nas robi to 

metodyk), oceny semestralne czy obecność słuchaczy. Dla wszystkich także bardzo 

przydatne bedą inne informacje, np. takie jak płatności czy umowy online. 

Aktualności i ciekawostki z życia szkoły. 

I tu wchodzi na scenę NEWSLETTER! Nieformalny i przyjazny w tonie e-mail do rodzica, w 

którym opowiadamy o naszych planach np. na najbliższe eventy i święta, aspiracjach - jak się 

chcemy rozwijać, przypominajkach np. o tym by zajrzeć do dziennika elektronicznego oraz o 

promocjach i kampaniach sprzedażowo - reklamowych. (Więcej na ten temat w rozdziale 

Komunikacja Organiczna). 

Jak często pisać i wysyłać? Nie za często ale organicznie, tak aby rodzica nie zmęczyć bo 

informacje powinny być w każdym newsletterze nowe i świeże, a nie „odgrzewane”. My 

wysyłamy 1 lub 2 w miesiącu natomiast mamy swoją prywatną grupę dla rodziców na 

Facebook i tam publikujemy często, około 3 x w tygodniu. 

Sprawy indywidualne 

W sprawach indywidualnych kontaktujemy się z rodzicem sms-owo lub osobiście 

telefonicznie. Jakie to sprawy? 

Płatności, frekwencja, umowy, zaproszenia na lekcje z koleżankami i kolegami, i tym 

podobne. Jak często tak się komunikować? Nie ma reguły, tyle ile trzeba.  
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Warto mieć dobry kontakt z rodzicem, ponieważ rodzic to docenia i jest to ważne dla niego, 

nawet gdy przyczyna jest błaha - jak na przykład pytanie czy wszystko w porządku i dlaczego 

dziecko nie przyszło na zajęcia. To świadczy dobrze o nas i naszej organizacji, o tym, że nam 

zależy by klient był zadowolony i aby usługa była jak najwyższej jakości. 

Logistyka komunikacji 

Przede wszystkim musimy mieć w szkole osobę odpowiedzialną za kontakt z klientem. Nie 

ma znaczenia, czy jesteś to Ty czy Twój pracownik, ale jest to podstawa. 

Następnie spisujemy listę wszystkich okoliczności wymagających kontaktu oraz jego formę - 

te mniej i bardziej ważne i mamy już własne procedury. Jeżeli obowiązek ten przypada 

Twojemu pracownikowi, byłoby idealnie uzgodnić i spisać je razem z tą osobą, a nie narzucać 

odgórnie ponieważ jeśli sami sobie ustalamy jakieś obowiązki, inaczej później do nich 

podchodzimy niż jak są one narzucone na nas (zdarza się ich kwestionowanie i za tym idzie 

niższa jakość pracy). 

4. Gdzie szukamy naszego Klienta? 

Z naszego doświadczenia wynika bezsprzecznie - najwięcej ze wszystkich mediów 

społecznościowych nasz Klient przebywa na Facebooku. Przed rokiem 2020 jeszcze było sporo 

rodziców którzy szczycili się tym, że nie używają Facebooka czy Instagrama. Dziś taki Klient to 

rzadkość. Co tam Klient robi? Angażuje się w życie swojej społeczności na grupach lokalnych, śledzi 

wiadomości i dzieli się nimi jeśli są szczególnie ważne, postuje zdjęcia dzieci i zwierzątek i komentuje 

je razem z rodziną i znajomymi.  

Kiedy tam przebywa? W jakich dniach i godzinach najczęściej statystycznie ma czas na surfowanie i 

„scrolowanie wall’a”? Ze statystyk jakie Facebook nam lokalnie udostępnia, jest to dzień poza 

weekendem około 18.00 po południu. Oczywiście jest spora grupa która sprawdza swą „ścianę” kilka 

razy dziennie. Nasze dane statystyczne są po to, żeby odpowiedzieć na pytanie: „Kiedy zamieszczać 

posty tak aby zobaczyło je jak najwięcej osób?”  

A co z Instagramem?  Mamy też tam są, jednak zazwyczaj zaglądają tam po informacje typu 

„fashion, wellness & beauty”.  Czy to medium będzie dobre, to już kwestia indywidualna, my 

raczej skupiamy się na Facebooku dla optymalizacji budżetu reklamowego.  
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III. Nasza komunikacja do Klienta. 

1. Program Pick Up Sensory English - odpowiedź na potrzeby Klienta. 

Oto kilka faktów o programie, które są odpowiedzią na konkretne potrzeby naszego Klienta. 

Zapoznaj się z nimi,  ponieważ to będzie podstawa naszej późniejszej komunikacji w mediach. 

Będziemy bazować na tych trzech  

 Jak Pick Up Sensory English wzmacnia rozwój dziecka. 

Nasz program został tak zaprojektowany aby rozwijał wszystkie zmysły dziecka, budował 

świadomość ciała i przestrzeni, usprawniał motorykę małą (manipulacje paluszkami) i dużą 

(koordynacja ruchowa całego ciała) oraz oczywiście rozwijał jego mowę (ośrodki w mózgu 

odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą 

motorykę – czyli pracę dłoni). Dziecko ma kontakt z rówieśnikami i uczy się pogłębiać relacje 

emocjonalne z nimi, wzmacnia wiarę we własne możliwości i możliwość samodzielnego 

działania dzięki projektom sensorycznym. 

Pick Up Sensory English na dobry start edukacji językowej. 

Pierwsze próby nauki angielskiego małych dzieci często nie są dla nich atrakcyjne, ponieważ 

w wielu szkołach, czy przedszkolach nauka kojarzy się z siedzeniem i słuchaniem nauczyciela, 

kolorowaniem i w najlepszej opcji - przyklejaniem naklejek. I bardzo łatwo w tę pułapkę 

wpaść bez dobrego programu. Tak działają programy dla przedszkolaków ogólnodostępne w 

księgarniach. Najczęściej mamy sytuację, gdzie lektor pokazuje obrazek a dzieci zgadują co to 

jest po angielsku. Raz byłam obserwatorką lekcji, gdzie Lektorka siedziała na krześle, dzieci 

na podłodze przed nią i cała lekcja przebiegała w ten sposób że pani pokazywała obrazek, a 

dzieci powtarzały za nią słówka po angielsku. Nowoczesne podręczniki już wychodzą poza te 

ramy i niektóre mają gry i zabawy. Jednak większość nadal zakłada że dziecko będzie siedzieć 

przy stole nad książką. Dzieci tak nie działają naturalnie i buntują się przeciwko takiemu 

systemowi nauki. I mają rację. 

W programie Pick Up najpierw popatrzyłyśmy na to, jak dzieci lubią bawić się i jak się 

zachowują, a następnie wymyśliłyśmy do tego nasze elementy zajęć. Podczas dobrze 

poprowadzonych zajęć Pick Up, dziecko nie zniechęci się, ponieważ wciąż jest w ruchu i 

wykonuje mnóstwo czynności, którym towarzyszy radość i śmiech, odkrywa wieloma 

zmysłami świat w projektach sensorycznych i także zapoznaje się powoli ze światem literek, 
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szlaczków i kształtów w swoim Workbook’u (w odpowiedniej dawce w zależności od grupy). 

Nasz program to świetny start nauki angielskiego dla dzieci, które bawią się i uczą 

jednocześnie oraz bardzo chętnie na takie zajęcia przychodzą. 

Pick Up Sensory English jako rozrywka i atrakcja dla pociechy. 

Każde dziecko kocha i potrzebuje odkrywać świat, którego jest bardzo ciekawe. Tą cechę 

program Pick Up wykorzystuje i w naszych projektach sensorycznych zaspokajamy tą 

potrzebę dziecka. Projekty są różne i nowe z każdymi zajęciami i nawet jeśli wykorzystują 

podobne produkty, jak na przykład SLIME, dzieci tworzą z tej substancji inne dzieła, może to 

być kolorowy i pachnący owoc a może to być dynia na lekcję o Halloween. Dzieci są 

najczęściej zachwycone i ich podekscytowanie słychać na zewnątrz sali lekcyjnej, w 

poczekalni dla rodziców. Efekt pracy dziecko zawsze zabiera do domu i dumnie demonstruje 

rodzicom.  

Co jeszcze komunikujemy? 

Uczymy dokładnie według planu 

Każda lekcja w naszym programie jest  przemyślana i zaprojektowana przez wysokiej klasy 

specjalistów. Decyzja co na lekcji robić, nie leży w gestii Lektorki, jak to często bywa w 

przypadku korzystania z kursów ogólnodostępnych w księgarni, lecz ona po prostu bawi się z 

dziećmi wykonując wcześniej zaprojektowane dla jej grupy zadania - jedno po drugim. 

Metodyk czuwa nad realizacją programu i nad świetną jakością lekcji. 

Rodzic takich rzeczy nie wie, a powinien. 

Dostęp do materiałów online 

Nasza platforma dla Rodzica picko.pl zapewnia stały dostęp do materiałów oraz programu 

jaki realizujemy, i w ten sposób Rodzic jest zarówno poinformowany o tym, czego dziecko 

uczy się, ale także może wydrukować materiały i ponownie je z pociechą przerobić. Wielu 

rodziców z tego korzysta i chwali to rozwiązanie. Platforma jest rozwijana na bieżąco. 
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IV. Kampanie Sprzedaży 

Kiedy reklamujemy się warto pamiętać o kilku prostych elementach, które bardzo nam 

pomogą w sprzedaży, a które są  rzadko przez szkoły stosowane. Bez nich motywacja Klienta 

często jest dużo niższa. Dajmy mu jej więc dużo. Zachęćmy Rodzica bardziej!  

1. Triggery 

Triggery to innymi słowy wyzwalacze i motywatory i powody, które mają zachęcić klientów 

do zakupów teraz, a nie w jakiejś odległej przyszłości. W przeciwieństwie do „miękkich” 

argumentów opartych na zaletach, korzyściach czy nawet emocjach, są to bardziej „twarde” 

argumenty – trudno dyskutować z tym, że promocja trwa tydzień, a później cena idzie w 

górę.  Są w nasze branży także przeciwnicy promocji, udzielania rabatów i zniżek, których 

argumenty jak najbardziej należy uszanować, jednak jeśli chcemy aktywnie sprzedawać i 

skutecznie zwiększać liczbę słuchaczy naprawdę warto zawczasu wkalkulować w cenę kursu 

oraz nasz budżet pewne promocje i obniżki cen.  

Ograniczenie czasowe  

Podstawowym argumentem, który może pomóc klientom podjąć decyzję 

o zakupie, jest ograniczenie czasowe. Limitowana promocja czy kurs dostępny tylko podczas 

tzw. „okienka” sprzedażowego to silne argumenty, które przemawiają za tym, żeby podjąć 

decyzję o zakupie teraz, a nie odkładać ją na tzw. święte nigdy. 

Ograniczenie ilościowe  

Ograniczona liczba miejsc to również bardzo silnie działający argument.  

Na tym zakupowym „wyzwalaczu” bazują wszelkiego rodzaju limitowane kolekcje, zamknięte 

szkolenia czy promocje dla pierwszych 20 klientów.  Klienci niejednokrotnie ustawiają sobie 

przypominajka w telefonach tylko po to aby nie przegapić startu promocji i być w grupie 

pierwszych zapisanych. 

Bonus pozafinansowy  

Obniżki cenowe to najbardziej rozpowszechniona forma promocji. Ale czasem warto sięgnąć 

też po argumenty pozafinansowe.  

To mogą być np. dodatkowe materiały, zestawy słuchacza, próbki, akcesoria. Jeszcze lepiej, 

jeśli są to produkty, których nie można kupić w regularnej sprzedaży (może małe pacynki 
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Małpki Picko). Bonusy pozafinansowe świetnie sprawdzą się też w sytuacji, gdy nie można 

grać ceną.  

2. Modele  

Zanim przejdziemy do budowania harmonogramu, musimy się zastanowić, w jakim modelu 

chcemy sprzedawać nasz produkt. Do wyboru mamy kilka możliwości.  

Przedsprzedaż  

Jeśli dopiero szykujemy się do premiery naszej usługi, możemy pokusić się o przedsprzedaż. 

Z reguły jest ona związana np. z niższą ceną usługi – jako formą podziękowania za zaufanie. 

Cicha przedsprzedaż  

Szczególny rodzaj przedsprzedaży, o której wie tylko określona grupa Klientów. Na przykład 

dowiadują się o niej tylko osoby zapisane na listę zainteresowanych. Ten model fajnie 

sprawdza się przy sprzedaży miejsc na półkolonię dla Klientów z poprzednich turnusów. 

Piszemy wtedy sms z informacją o cichej promocji pamiętając o ograniczonym jej czasie. 

Promocja  

Obniżka cenowa (lub np. bonus pozafinansowy) również oczywiście ograniczona w czasie 

(ma swój początek i koniec). Może być zainicjowana przez jakieś wydarzenie (np. pierwszy 

dzień szkoły) albo specjalną okazję (np. urodziny naszej firmy).  Bardzo dobrze sprawdza się 

ten model kiedy organizujemy lekcje pokazowe i dla słuchaczy mamy bezpłatne zestawy 

ucznia. 

Wyprzedaż  

Przy sprzedaży kursów dla dzieci możemy sezonowo organizować wyprzedaże ostatnich 

miejsc w grupach.  

O ile w przypadku produktów fizycznych wyprzedaż nie budzi wątpliwości, to jak 

zorganizować ją dla naszych usług? W tym przypadku wyprzedaż możemy powiązać z 

podwyższeniem ceny. Ostatnia okazja na zakup miejsca w grupie po starej cenie może być 

świetnym sposobem na zwiększenie sprzedaży kursu. 
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Okienko sprzedażowe  

Okienko sprzedażowe to rozwiązanie często spotykane w przypadku kursów online. Dany 

produkt można kupić tylko w określonym przedziale czasowym (nie jest dostępny w stałej 

sprzedaży).  

Okienko sprzedażowe jest bardzo opłacalne finansowo, ponieważ tworzy duże poczucie 

niedostępności usług, co automatycznie zwiększa jego sprzedaż.  

V. Produkty 

Produkty, jakie reklamujemy to różnego rodzaju usługi dla dzieci, na przykład: 

• Zapisy zewnętrzne na lekcje pokazowe, 

• Zapisy na dopełnienie grup, 

• Półkolonie letnie i zimowe, 

• Halloween Party, 

• Christmas Party, 

• St. Patrick’s Party, 

• Zapisy wewnętrzne, 

• Noc filmowa, 

• Urodziny z sensorycznymi eksperymentami „Sensory Birthday Party”. 

1. Lekcje Pokazowe i Zapisy 

Kursy językowe dla dzieci możemy reklamować na wiele sposobów w zależności od naszych 

potrzeb i od kalendarza. Na początku roku szkolnego reklamujemy zapisy na lekcje 

pokazowe i bezpośrednie zapisy do grup. Ustalamy więc terminy oraz modele promocji. W 

naszym przypadku świetnie działa prosta promocja jednotygodniowa. 

Przykład: 

Lekcje pokazowe WOW 

W ostatnim tygodniu sierpnia 2022 wyznaczyliśmy terminy lekcji pokazowych dla dzieci w 

różnych grupach wiekowych. Oprócz lekcji z efektem WOW,  były także różne atrakcje: wata 

cukrowa lub fontanna czekoladowa (mama mogła zachęcić dziecko taką gratką). Promocja 

obiecywała dla nich pakiety słuchacza gratis, jeżeli do końca sierpnia podpiszą z nami 

umowę. Tę samą promocję powtarzamy na początku drugiego semestru.  

Strona  z 12 25



Dlaczego tak? Zachętą dla Rodzica jest Gratis, a dla dziecka atrakcja w postaci waty cukrowej 

lub fontanny z czekoladą, która jest bardzo potrzebna, jeśli nie konieczna, po to aby mama 

mogła w ten sposób zachęcić szkraba do przyjścia, oraz aby w ten sposób umilić pierwszą 

wizytę u nas. Od tej pory nasza szkoła będzie się dziecku dużo lepiej i przyjaźniej kojarzyć. 

2. Dopełnienie grup 

Dopełniać mniej liczne grupy także możemy na wiele sposobów, stosując różne kampanie 

sprzedażowe i różną komunikację. 

Kampanie na dopełnienie grup mogą mieć bardzo różny charakter. Na początku warto zrobić 

przegląd grup i wybrać te, które wymagają dopełnienia. Następnie dobieramy do nich 

odpowiednie narzędzia i komunikację. Możemy reklamować konkretne grupy, np. „Ostatnie 

miejsca w grupie ośmiolatków” albo komunikować się bardziej ogólnie: „Złap w promocji 

ostatnie miejsce w grupie.”  

Warto także wpasować się w trendy panujące na rynku i oferować różne promocje razem z 

innymi, jak na przykład Black Friday. 

Przykłady kampanii: 

Lekcja z przyjacielem 

Lekcja z przyjacielem to specjalne zajęcia, na które dziecko może 

zaprosić swego najlepszego przyjaciela. Drukujemy więc 

zaproszenia na 2-3 tygodnie wcześniej i rozdajemy bezpośrednio 

rodzicom lub lektorom. Wtedy także piszemy do Klientów e-mail z informacją o tej specjalnej 

okoliczności oraz sms (nie wszyscy odbierają maile regularnie). Warto pomyśleć o specjalnej 

atrakcji dla gości lub sposobie uhonorowania ich, tak aby poczuli się u nas wspaniale. Można 

ubrać takim dzieciom korony lub przypiąć odznaki przygotowane specjalnie dla nich albo 

zaśpiewać dla nich piosenkę. Możemy w tej kwestii poprosić Lektorów i Metodyka o pomoc. 

Listopadowe polecajki  

Kampania na polecenia jest bardzo prosta i kierujemy ją do naszych 

obecnych Klientów. Piszemy do wszystkich e-mail oraz sms z krótkim 

objaśnieniem całej promocji.  

Przykład: 

W ostatnim tygodniu października wysłaliśmy e-mail do Klientów z 
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informacją o specjalnej promocji, dzięki której mogli obniżyć swoje koszty kursu.  

Poprosiliśmy o polecenie naszej szkoły a w zamian obiecaliśmy kupon na 200 PLN do 

wykorzystania w naszej szkole, zarówno dla polecającej osoby jak i poleconej. Dzięki temu 

zapisaliśmy kilku nowych słuchaczy. Promocję powtarzamy dowolną ilość razy. 

Black Friday i Cyber Monday 

Klienci są już przyzwyczajeni, że na koniec listopada oferuje się im zniżki. W 

edukacji również warto ten czas wykorzystać, aby zachęcić Klienta do zapisu w 

promocji i jeśli masz mniej liczne grupy, możesz je dopełnić za pomocą  reklam na 

Facebook czy Google Ads.  

Po - Świąteczna Promocja/Noworoczna  

Święta to często okazja do promocji, chociaż istnieje kilka „ale”, które musimy 

rozważyć. 

•Facebook i Google lubią podnosić swoje ceny w tym gorącym 

przedświątecznym czasie, 

• Ludzie są w ferworze przygotowań i zakupów, mało kto myśli o nauce, raczej chcemy wtedy 

od niej odpocząć.  

A może lepiej wyznaczyć wtedy małe okienko sprzedażowe zanim w styczniu podniesiemy 

ceny? Warto zadać sobie to pytanie. Po świątecznych wydatkach i szaleństwach mamy 

zazwyczaj ambitne postanowienia albo szukamy oszczędności. 

Walentynkowe Love 

Wystarczy wejść do galerii by zobaczyć mnóstwo czerwonych serduszek 

wszędzie dookoła, wskoczmy więc i my do tego pociągu i wymyślmy dla 

Klienta powód by do nas dołączyć. Może to być po prostu „Walentynkowa 

Promocja” lub „Z nami dziecko pokocha angielski”, jakiekolwiek hasło związane 

z tą okazją zadziała jeśli damy Klientowi odpowiednią motywację: „Tylko w Walentynki 

rozdajemy dzieciom książeczki” lub „Święty Walenty rozdaje prezenty”. Zawsze warto 

nawiązywać do tego co dzieje się wokół aktualnej sytuacji. To jest tak zwany „BUZZ”. 
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St. Partick’s Promo 

Dzień Świętego Patryka to irlandzkie święto i wydarzenie. Nie wszyscy Polacy 

wiedzą o nim, choć młodsze pokolenia już tak, (być może pamiętają zielone 

wieczory w barze ze studenckich lat). Przydadzą nam się hasła w rodzaju: „Wyrusz 

z nami do zielonej Irlandii” , „Święty Patryk zaprasza dzieci do angielskiej zabawy” i inne tego 

typu wpadające w ucho slogany. Nawet jeśli Klient nie zapisze się dziś, jest bardzo 

prawdopodobne, że zapamięta taką komunikację i gdy będzie myślał o zapisaniu gdzieś 

malucha, nasza szkoła przyjdzie mu do głowy jako pierwsza. Tęcza, gnomy i garniec złota to 

fajne obrazy i łatwo do nich dobrać fajną wesołą 

komunikację. 

3. Półkolonie 

Półkolonie reklamujemy na dwa sposoby: 

• Kampania ogólna reklamująca naszą półkolonię - 

wszystkie turnusy 

• Kampania konkretna reklamująca jeden konkretny turnus (plus komunikacja organiczna). 

Letnie 

Zapisy na półkolonie letnie zaczynają się dość wcześnie. Warto już w marcu zaplanować 

wszystkie turnusy i w kwietniu mieć ofertę na stronie. W maju zapisy mają się już dobrze. 

Coraz więcej Rodziców lubi mieć zaplanowany czas przerwy w nauce i wielu Klientów w maju 

rezerwuje miejsca żeby zdążyć póki miejsca są. W pakiecie premium dostaniesz od nas 

gotowe scenariusze i plan 5 turnusów półkolonii wraz z pomysłami na ich reklamę. Turnusy 

muszą przyciągać uwagę i zaspokajać potrzeby i rodziców i dzieci. Rodzice lubią gdy jest duża 

dawka ruchu na zewnątrz, najlepiej na łonie natury, w zieleni, a dzieci wiadomo, 

różnorodność zajęć i coś nowego na każdym kroku. My co roku działamy bardzo kreatywnie i 

nigdy nie narzekamy na brak zainteresowania. No i okienka sprzedażowe! 

Zimowe 

Ferie zimowe to tylko dwa tygodnie i mniej rodziców korzysta z tej formy wypoczynku niż w 

lecie, dlatego warto postarać się o odlotowy program by przyciągnąć więcej uczestników i 

odpowiednio wcześnie je rozreklamować.  
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Case study Union Jack 

Do nas na I turnus ferii w styczniu 2023 dołączyło 40 dzieci i 

osiągnęliśmy dodatkowy przychód rzędu blisko 25 tyś. PLN. 

Reklama na Facebook kosztowała około 2,5 tyś. PLN. W 

wakacje osiągamy podobne wyniki - od dwóch lat mamy 

wszystkie turnusy wypakowane po brzegi. 

 

4. Party Time! 

• Halloween Party,  

• Christmas Party, 

• Carnival Party, 

• Noc filmowa, 

• St. Patrick’s Party, 

Takie i inne imprezy dla dzieci to kolejna świetna sprawa i pretekst by zaangażować swoich 

Klientów oraz przyciągnąć do nas ich przyjaciół. Zaplanujemy razem kilka imprez (programy i 

wszelkie potrzebne informacje są zawarte w Twoim pakiecie) i wypromujemy je. W ten 

sposób szkoła dostanie dodatkowy przychód, pracownicy będą szczęśliwi bo także sobie 

dorobią, a najszczęśliwsze będą dzieci, którym zapewnimy mnóstwo niecodziennych, 

oryginalnych atrakcji - takich jakich nigdzie indziej nie znajdą. 

5. Zapisy wewnętrzne. 

Rekrutacja wewnętrzna (czyli zapisy naszych obecnych słuchaczy na kolejny rok) musi zostać 

zamknięta na początku czerwca. Należy więc zaplanować ją odpowiednio wcześniej i dać 

Klientom powód aby zapisali się teraz a nie później. Ile czasu upłynie zanim klient dostanie 

ofertę (do ręki w ładnej teczce, mailem w linku?), zastanowi się i odda? A jeśli zapomni? 

Trzeba będzie dzwonić i pytać oraz sms-ować i mailować… Myślę ze bezpiecznie będzie 

przyjąć około 5-7 tygodni żeby się nie spieszyć z językiem na brodzie (w końcu mamy także 

inne obowiązki - półkolonie). W połowie kwietnia już musimy przygotowywać umowy i 

oferty 
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6.Urodziny z sensorycznymi eksperymentami „Sensory Birthday 

Party”. 

Urodziny z sensoryką to nasz ambitny plan na przyszłość, który 

chcemy uruchomić i zrealizować w kolejnym roku szkolnym. Projekty 

sensoryczne to nasza domena i nikt nie robi tego lepiej niż my. 

Jesteśmy już rozpoznawalni i kojarzeni z tą domeną i stanowimy 

odmianę od wciąż tych samych sal zabaw i basenów kulek. Robimy 

wciąż nowe rzeczy i potrafimy zrobić efekt WOW i zaskoczyć a nawet 

zachwycić. 

VI. Obietnica Pick Up Sensory English dla Rodziców  

1. Język korzyści. 

Pamiętaj, że Klient nie przychodzi do nas ponieważ jesteśmy najlepsi i cudowni (choć 

bezsprzecznie jesteśmy). Po prostu Klient o nas raczej mało myśli, ale raczej w większości 

czasu tylko o sobie i swoich potrzebach. Być może pamiętasz legendarny przykład z 

młotkiem i gwoździem? Klient nie kupuje młotka ani gwoździa, lecz potrzebę spoglądania na 

ścianę w swoim salonie, na której wisi zdjęcie jego dziecka z pucharem w dłoni!  

I tak też musimy komunikować nasze usługi: wychodząc od TY a nie od JA.  

Przykład na NIE:  

„Nasz program został opracowany przez najlepszych specjalistów w edukacji dziecięcej”. 

Przykład na TAK:  

„Mały Iwo wybiega z sali lekcyjnej machając sensorycznym bałwankiem i radośnie krzycząc 

do taty: „Było kozacko!” 

„Telefon od rodzica po lekcji: Moja Blanka dziś po raz pierwszy zasnęła sama bez mamy, tuląc 

swojego nowego przyjaciela: sensorycznego bałwanka!” (SERIO! Przykład autentyczny!) 

Rodzica nie obchodzi nic a nic jakie wysiłki my wkładamy w swoją pracę, ilu metodyków 

mamy na pokładzie, jak to się mocno szkolimy i rozwijamy.  Rodzic pragnie dla siebie i dziecka 

korzyści: radości, nowych doświadczeń rozwojowych oraz poczucia zaopiekowania i 

zadbania o ich potrzeby. 

Strona  z 17 25



2. Komunikujemy efekty programu Pick Up Sensory English 

Poziom Pick Up Sensory English 1 

Trzylatki to maluszki i kłębki emocji. Tylko emocjami i to tymi przesadnie wesołymi 

pozytywnymi, możemy do nich przemówić, podobnie jak do ich rodziców, którzy 

podświadomie to zazwyczaj rozumieją. Jak więc komunikować rezultaty końcowe naszego 

kursu dla najmłodszych? 

A może ten sposób? 

„Twój skarb w holistyczny i naturalny sposób nauczy się i utrwali około 140 (minimum 4 w tygodniu) 

nowych słówek w prostych zdaniach i zwrotach, które osnute są wokół jego niesamowitego i 

ekscytującego świata i zainteresowań.  

Co to oznacza? 

Gdy nasz maluszek uczy się języka ojczystego, jest nim otoczony i dosłownie dotyka świata który 

otacza go. Wykonuje przeróżne czynności, które nazywa, obserwuje kolor oraz ruch, słyszy dźwięk i 

czuje zapach.  

Pick Up wykorzystuje te właśnie sposoby i w taki sam sposób zanurza go w języku angielskim. Poprzez 

wesołe gry, naśladowanie i zabawy poznajemy nowe słówka i zdania, a następnie w projektach 

sensorycznych utrwalamy je. Ucząc się o zwierzątkach, słuchamy ich dźwięków i odgłosów, 

naśladujemy je w kalamburach,  a w projekcie sensorycznym ratujemy, wyławiając z oceanu 

sensorycznego. Na koniec decydujemy, którym zwierzątkiem najbardziej chcemy być i ubieramy jego 

maskę wykonaną własnoręcznie. Czy po takiej lekcji dziecko zapomni jak jest po angielsku tygrys czy 

zebra? Mało prawdopodobne!” 

Poziom Pick Up Sensory English 2 

Pięciolatek, to już starszak i ma inne potrzeby niż trzy/cztero-latek, podobnie jak jego rodzic. 

Dziecko jest już trochę dojrzalsze i bardziej świadome interakcji w grupie rówieśników, 

powoli wykształca swoją osobowość i jest wrażliwsze na sygnały z zewnątrz ponieważ lepiej i 

sprawniej je interpretuje. Tu już mamy coś więcej niż tylko okrzyki radości i „pure fun”. 

Nasza komunikacja: 

„Pięć latek to idealny wiek na rozwijanie języka angielskiego. Bawimy się w grupce rówieśników, ale 

także uczymy się rozmowy w parach! Tak jak w prawdziwym sklepie kupujemy sobie lody albo 

wieszamy pranie opowiadając swoją historię. Gramy w „na niby” a angielski otacza nas z każdej strony. 

Zalążek relacji między dziećmi jest ważnym elementem a nie tylko dodatkiem do ćwiczeń języka 

angielskiego. Ze śmiechem i w zabawie zapamiętujemy wzrokowy całe wyrazy! A dobierając je do 
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kolorowych obrazków jesteśmy już tylko o mały krok do czytania! Nasze paluszki uczą się sprawności i 

manipulacji i odkrywają tekstury, nadając kształty przedmiotom. Niedługo sami będziemy wiązać 

swoje buciki bez pomocy mamy! A na koniec roku szkolnego okazuje się, że już używamy prawie 200 

słówek w zdaniach i zwrotach - kiedy to się stało?” 

Przed podpisaniem umowy Rodzić często otrzymuje od nas ofertę ogólną - to w niej powinny 

znaleźć się takie teksty i informacje jak powyżej, podobnie jak w postach na mediach 

społecznościowych. Skąd je czerpać? My Ci je zapewnimy. Regularnie współpracujemy z 

copywriterką, która nam je przygotowuje na każdy sezon i okazję. 

Dodatkowo do swoich ofert możesz także załączyć sylabus kursów, oraz bardziej już 

konkretny informator dla Rodziców Pick Up Sensory English, dostępny na platformie. 

VII. Reklamy 

1. Facebook 

Wystarczy otworzyć Facebooka i prawie od razu widzimy jakąś reklamę, na trzecim czy 

czwartym miejscu. Te typowe natychmiast rzucają nam się w oczy, bo mają na grafice takie  

reklamowe elementy jak np. „Promo/-25%/Zniżka/Rabat” oraz krzykliwe, przyciągające 

wzrok kolory.  

A Facebook takich reklam ogólnie nie lubi za bardzo. Ale dlaczego skoro na nich zarabia?   

Owszem Facebook zarabia na reklamach, ale także dba o swoich użytkowników i ich interesy, 

pragnie być dla nich atrakcyjnym medium, aby przebywali oni tam jak najdłużej i aby to 

doświadczenie było przyjemne, a nie irytujące. 

Tak też Facebook ocenia reklamy. Te które są natrętne mają mniej obejrzeń a te które są 

wartościowe dostają ich więcej. 

Wartościowe reklamy czytamy i oglądamy i nawet nie od razu orientujemy się, że to reklamy 

ponieważ interesuje nas temat jakiego dotyczą. Czasem nas przyciągnie grafika, a czasem 

fajny tekst,  bo Facebook dba o jakość treści, żeby  trochę też przypodobać się swoim 

użytkownikom i nie traktować ich totalnie jak walutę, (choć tym tak naprawdę są niestety) bo 

użytkownik zniechęcony będzie tam rzadziej spędzał czas. 

Jaki więc musi być nasz tekst żeby tak zadział?  
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Copy czyli teksty. 

Język 

Reklamując się na Facebooku zawsze bierzemy pod uwagę omówiony już wcześniej język 

korzyści dostosowany do odbiorcy. Naszym odbiorcą jest rodzic który instynktownie odbiera 

na falach dopasowanych do swojego dziecka (zobacz reklamy produktów dziecięcych w 

telewizji, jak np. Środki przeciwgorączkowe - są jak bajeczki dla dzieci). Potrzebny nam taki 

język, jakim mama lub tata przekona dziecko do przyjścia do nas. Jeśli masz problem z 

wyobrażeniem sobie tego, zadaj sobie pytanie: jak mama 3/4-latka o nim myśli i jak do niego 

mówi? Jak opowiada o nowych super rzeczach które będą robić aby dziecko zachęcić? 

Pomogło? Trochę na pewno.  

Obraz 

Oprócz doboru odpowiedniego słownictwa, zawsze staramy się wpleść mini historyjkę - 

takie zdanie lub ich kilka, które wyświetlą w głowie Klienta fajny, wesoły obrazek. Ogólnie 

mówiąc mówimy językiem korzyści Klienta, malując scenę uradowanego dzieciaczka podczas 

zajęć oraz po nich. Możemy także odpowiedzieć na pytanie: jak dziecko się nauczy i co będzie 

niezwykłego robić.  

Nagroda 

Kolejny punkt obowiązkowy: Nie może zabraknąć nagrody! „W tym tygodniu rozdajemy 

zestawy słuchacza gratis a po lekcji pokazowej zapraszamy na kawę i watę cukrową”. 

Trigger 

Do tego obwieszczamy że już niedużo czasu zostało by skorzystać z naszej wspaniałej oferty 

bo ostatnie miejsca znikają szybko. 

CTA 

I na sam koniec KONIECZNIE i OBOWIĄZKOWO Call To Action. Czyli wezwanie do 

działania - zapisz dziecko teraz, zanim znikną ostatnie miejsca. Zestaw słuchacza gratis przy 

zapisie przed 1 września. 

Et voila, copy reklamy gotowe. 

Grafika 

Grafika, lub innymi słowy Kreacja (w profesjonalnym żargonie) to po prostu zdjęcia. Najlepiej 

działa jedno zdjęcie lub kolaż 3-4 zdjęć jeśli chcemy aby klient przeczytał tekst. Wideo 

niestety oderwie go od naszego z trudem wymyślonego copy i klient będzie oglądał filmik 

zamiast czytać tekst.  
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Jakie zdjęcia są najlepsze? Autentyczne i prawdziwe, a „stockowe” czyli takie z aktorami, 

które można kupić zdecydowanie odpadają ponieważ na metr czuć od nich fałszem i bujdą. 

Algorytmy Facebooka rozpoznają typowe stockowe zdjęcia i nie pokazują ich zbyt często. 

Uśmiechy szerokie i dziwaczne miny dzieci nie wyglądają ani zachęcająco ani atrakcyjnie w 

świecie przesyconym reklamą i walczącym o uwagę Klienta. To nic, że Twoje zdjęcia nie są 

idealne, takie właśnie są najlepsze. Ważne, aby przedstawiały twarze uśmiechniętych dzieci i 

były względnie kolorowe, a także dobrej jakości - nie rozpixelowane czy zamazane. 

Mogą ewentualnie być ozdobione delikatną, nienachalną grafiką z napisem.  

Budżet 

Budżet na kampanię reklamową także powinniśmy zaplanować strategicznie.  Jeżeli chcemy 

dotrzeć do maksymalnej liczby klientów (a wypada aby każdy zobaczył nas kilka razy nawet) 

powinniśmy utworzyć kilka rodzajów reklam i przetestować je, a następnie wybrać te które 

najlepiej działają i te reklamy „puszczać”. Kwota jaką warto przeznaczyć na reklamę powinna 

nam się zwrócić w liczbie klientów. 

Case study - Szkoła Union Jack 

W roku szkolnym 2020/2021 zainwestowaliśmy około 3000 PLN w reklamy Facebook i 

zwrot z tego był dość spory, ponieważ otrzymaliśmy około 250 „leadów” czyli kontaktów do 

osób zainteresowanych.  

Dziś spoglądając na ówczesną sytuację nazywam ten czas rokiem optymizmu - po COViD-19 

wyszliśmy z domów, każdy chciał wyjść do ludzi i uczestniczyć we wszystkim co się dało. 

Nastroje społeczne były optymistyczne (gdy z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy piknik 

rodzinny, przyszły setki rodzin!)  

Nie wszystkie leady były „jakościowe”, to znaczy, że nie wszyscy na poważnie chcieli, aby ich 

dzieci uczyły się. Zawsze jakaś część takich kontaktów odpada i to nie z naszej winy, po 

prostu część osób „ochłonęło” i zmieniło zdanie.  

Nie zmienia to faktu, że przez brak należytego przygotowania sekretariatu i szkoły ogólnie 

utraciliśmy wtedy około 100 Klientów (szacunkowo). Z całości zostało nam około 100-120 

osób - a zostałoby więcej, gdybyśmy byli lepiej przygotowani do takiego wzrostu. Oczywiście 

nie tylko budżet był odpowiedzialny za nasz sukces, ale sam produkt, który rodzice po prostu 

chcieli wypróbować, ponieważ spodobał im się nasz przekaz.  
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Podsumowując, wydaliśmy około 3000 PLN, a dostaliśmy około 100 Klientów, z których 

każdy średnio miał umowę na 2000 PLN (cennik wtedy opiewał na kwoty od 170 do 280 

PLN).  

Wniosek: Reklama Facebook to najtańsza i najbardziej efektywna reklama płatna. 

2. Komunikacja Organiczna 

Facebook to nie tylko reklama płatna, to także sposób aby budować swoją społeczność, 

utrzymywać z nią kontakt i oferować wartość dodaną naszym klientom. Z drugiej strony, 

wiemy już nie od dziś, że fanpage naszej szkoły sam z siebie nie dotrze do zbyt wielu naszych 

obserwujących ponieważ Facebook specjalnie i dość mocno obcina zasięgi, żeby nas 

„zachęcić” do płacenia za oglądalność. 

Jednak istnieją sposoby na zasięgi organiczne (naturalne, bez reklam) i zwykle są to 

hybrydowe elementy (trochę internetowe a trochę fizyczne - pół na pół). Możemy osiągać 

wysokie zasięgi, jeśli postawimy na perspektywę Naszego odbiorcy i zaoferujemy mu 

unikalną i dużą wartość. Zbudowane w zgodzie z tą mentalnością społeczności są trwałe, 

silne i przekładają się na zysk. Naszą główną motywacją niech pozostanie odbiorca – jego 

zadowolenie, wygoda, edukacja czy dobre samopoczucie. Jeśli całe działania skupimy wokół 

tego i damy mu to odczuć w zrozumiały dla niego sposób, osiągniemy wyżyny.   

Jak my to robimy? Budujemy prawdziwa relację ze swoim odbiorcą. 

Grupy 

Nasze Własne Grupy 

Grupa prywatna 

Zapraszamy naszych Klientów do grupy, gdzie publikujemy zdjęcia z zajęć, aktualności, 

zadania i ćwiczenia, ciekawostki oraz zapowiedzi imprez dla dzieci. 

W jaki sposób zapraszamy Rodziców? 

Co miesiąc piszemy do nich maila z aktualnościami, zamieszczając linki do naszych stron, a co 

kilka tygodni także różne sms-y i tam między innymi zamieszczamy takie zaproszenia. 

Czasem także organizujemy dla naszych słuchaczy konkursy na Facebook wyłącznie, gdzie 

mogą wygrać bon na 200 PLN lub turnus półkolonii. A od czasu do czasu wybudzamy ludzi z 

letargu głośnym wydarzeniem – np. live ze znaną osobą, albo wydarzeniem wewnątrz naszej 
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grupy, gdzie świętujemy np. rocznicę jej powstania, spotykając się offline w szkole - i można 

to fajnie połączyć z wydarzeniem jakie i tak planujemy typu St. Patric’s Day. Warto 

rozmawiać z Rodzicami i pytać co ich interesuje oraz co chcieliby widzieć zarówno na naszym 

fanpage jak i na grupie. My pytamy cały czas i utworzyliśmy wartościowy zbiór: „Checklista 

co Rodzic chciałby widzieć na naszym fanpage” 

Grupa otwarta 

Naszym Klientem jest każdy kto ma dzieci i warto wejść w ten temat, ponieważ sporo z nich 

pragnie by ich dzieci mówiły swobodnie po angielsku i miały dobre oceny w szkole. Możemy 

założyć grupę, która będzie służyć lokalnej społeczności jako tablica informacyjna oraz 

miejsce wymiany doświadczeń o dzieciach, o zabawach w domu z angielskim i wesołym 

spędzaniu czasu z nimi. Im szersza tematyka, tym więcej użytkowników. 

Istotą grupy nie jest robienie z niej kolejnego nudnego słupa ogłoszeniowego. Ale nie musisz 

też produkować contentu na potęgę, by zabawiać jej członków. Tak naprawdę wystarczy 

tylko zadawać ludziom pytania i zachęcać ich do rozmów między sobą. Zacznij od kwestii, 

które są najbardziej nośne i palące w naszej branży, zachęć kilka znajomych osób do zabrania 

głosu, a dyskusje zaczną się powoli toczyć. 

A Facebook będzie proponował Twoją grupę użytkownikom jeśli będą na niej popularne 

dyskusje. 

Grupy lokalne na Facebook 

W naszym mieście funkcjonuje kilkanaście różnych lokalnych grup zrzeszających 

mieszkańców oraz rodziców i często udzielamy się tam jeśli możemy komuś pomóc i 

odpowiedzieć na pytanie.  Nie wypada reklamować się i spamować bez pozwolenia 

administratorów, ale już w adekwatnym komentarzu jak najbardziej możemy coś o naszej 

szkole napisać. Możesz także zamieścić tam ankietę pytając o opinie Rodziców na jakiś ważny 

dla nas temat. Gdy nadchodzą Święta, robimy akcje charytatywne i zbieramy paczki czy to 

dla dzieci, czy też dla zwierzątek (ostatnio pomogliśmy lokalnej fundacji dla bezdomnych 

kotków). Przedświąteczny nastrój wzrusza nas i każdy chce okazać trochę serca i dobrej woli. 

Wtedy pokażesz lokalnej społeczności że Wy tez jesteście z nimi i Wam zależy. Niektóre 

grupy oferują abonament w zamian za możliwość umieszczania postów lub banerów na ich 

wall’u. 
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Wydarzenia 

Na Facebook możesz zorganizować także jakieś fajne wydarzenie dla dzieci i ich rodziców,  i 

to zarówno online jak i offline. Facebook kiedy widzi, że coś organizujesz czasem nawet sam 

proponuje aby z danego posta zrobić wydarzenie. Ważne jest aby jego okładka była 

zachęcająca i zaciekawiła odbiorców. Wydarzenia mają zwykle większe zasięgi jeśli jest na 

nie jakiś odzew warto więc też zachęcić klientów, znajomych i zespół poza Facebookiem aby 

zapisali się lub zareagowali na nasze działania. Aha, i wydarzenie wcale nie musi być 

bezpłatne. Możesz w ten sposób pod promować „Bal Przebierańców„ czy "Halloween po 

Angielsku”. 
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System mailingowy  

Maile do Klientów to jeden najlepszych sposobów aby być z nimi w kontakcie. Warto pisać do 

rodziców z pewną częstotliwością, na przykład raz lub dwa w miesiącu, aby pamiętali o nas 

oraz abyśmy w ten sposób mogli stać się pewną częścią ich życia. Jeśli uda nam się dotrzeć do 

nich w taki sposób, zostaniemy razem na dłużej, a jeśli ktoś zapyta ich o angielski dla dzieci, 

polecą właśnie nas, a nie inną szkołę. 

Jak więc pisać maile do rodziców? 

Z technicznego punktu widzenia, mamy dwa sposoby: 

Z własnej skrzynki e-mail lub system mailingowy online. 

My wysyłamy z własnej skrzynki dlatego, że  zewnętrzne systemy mailingowe i do 

newsletterów czasem (dość często) wpadają do spamu. Jest też większy kłopot z dystrybucja 

takich maili w systemie zewnętrznym ze względu na RODO.  

Może nasz e-mail nie wygląda tak ozdobnie jak inne i tak kolorowo, ale staramy się, używamy 

emotikonów, czasem też obrazków: 
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