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KILKA SŁÓW WSTĘPU

Internet to Twój pierwszy wybór, gdy poszukujesz usług, porad, opinii? 

Dokładnie tak samo działają Twoi klienci!

Według najnowszych badań (raport Digital Report 2018) 4 miliardy osób 

(czyli około 53 proc.) z naszej 7,5 miliardowej populacji korzysta z Internetu. 

W Polsce 78 proc. osób ma dostęp do sieci (co daje nam 24. miejscu w globalnym 

rankingu). Ponadto zajmujemy 25. miejsce pod względem czasu spędzonego 

w Internecie (5 godzin i 55 minut dziennie). Sam widzisz, że Internet jest 

największym rynkiem zbytu dla Twojej usługi!

Nie marginalizuj swojej obecności w sieci. Jest to jeden z kluczowych obszarów, 

o które powinieneś się zatroszczyć, ponieważ w dobie Internetu żadna usługa, 

nawet ta świadczona z najwyższą starannością, nie obroni się sama. 

Dlatego buduj swoją markę w Internecie. 

Bądź tam, gdzie Twoi klienci.

Docieraj do szerszego grona odbiorców.

i… WYPRZEDŹ KONKURENCJĘ!
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PIERWSZE SPOTKANIE Z KLIENTEM…

…to Internet, nie biuro. Dlatego musisz zadbać o jego wirtualny odpowiednik. 

To tam robisz pierwsze wrażenie. Dlatego ze starannością przygotuj swój profil 

w serwisie.

Profil (czyli Twoja wirtualna wizytówka) pełni klika funkcji, ale tą najważniejszą jest 

określenie celu Twojej działalności oraz zaprezentowanie doświadczenia i 

osiągnięć. Ważniejszy od tych dwóch kwestii jest tylko „kontakt”, bo wirtualna 

wizytówka ma przede wszystkim ułatwić dotarcie do Ciebie.

Jeżeli nie wypełnisz profilu z należytą starannością, klient nie będzie mógł 

ani się z Tobą skontaktować, ani poznać profilu Twojej działalności. 

Reasumując: wykonawca, który nie dba o to, by jego wizytówka w Internecie 

była kompletna oddaje klienta innemu wykonawcy. 

Twój profil w serwisie OdUsług został zaprojektowany w taki sposób, aby zawrzeć 

wszystkie informacje, które klienci wskazują jako kluczowe przy wyborze 

wykonawcy. Wizytówka jest intuicyjna, pozwala się z Tobą łatwo skontaktować, 

określa profil Twojej działalności, a także prezentuje doświadczenie wraz z 

przykładami wykonania. 
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JAKA JEST TWOJA USŁUGA?

Zbieraj opinie na temat tego czym się zajmujesz. 81% kupujących korzysta 

z opinii i rekomendacji przed zakupem usługi lub produktu, dlatego 

o wyborze Twojej usługi decydują rekomendacje i opinie na jej temat. 

Opinie możesz pozyskać prosząc klientów o jej udzielenie w bezpośredniej 

rozmowie lub wysyłając e-mail czy SMS po zakończeniu współpracy 

z podziękowaniem i informacją o możliwości dodawania opinii na Twój temat. 

Klienci, którzy zamówili Twoją usługę za pośrednictwem serwisu OdUsług zostaną 

poproszeni przez nas o wyrażenie opinii na jej temat po zakończonej współpracy 

z Tobą. Ocena Twojej usługi i opinia na jej temat jest integralną częścią Twojego 

profilu w serwisie. Klient ma wszystko w jednym miejscu! 

POWTÓRZYMY TO JESZCZE RAZ. Co decyduje o wyborze Twojej usługi? 

Rekomendacje i opinie na jej temat. 

Nasza rada: Aby monitorować opinie w Internecie skorzystaj z darmowego 

narzędzia Google Alerts.



Jak budować swoją markę w serwisie?

BĄDŹ DOSTĘPNY!

Twoim atutem jest także szybkość reakcji. Łatwy dostęp do usługodawcy 

i sprawny kontakt z nim, przybliża go do nowego klienta. 

Nic tak nie irytuje klienta jak to, że nie odbierasz telefonu. Dzięki OdUsług klient 

może zamówić Twoją wizytę 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. 

Opisz usługę, dodaj jej cenę i komentarz. Gotowe. My zrobimy resztę za Ciebie! 

Dostaniesz od nas mailem i SMSem powiadomienie o zamówionej usłudze oraz 

(jeśli potwierdzisz jej przyjęcie) kontakt do klienta. 

Nie musisz szukać zleceń, skupiasz się tylko na wykonaniu usługi!
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ILE TO KOSZTUJE?

Pełny obraz świadczonej przez Ciebie usługi to najlepsze co masz 

do zaoferowania. Dlatego nie ukrywamy cen. Pamiętaj, że to właśnie cena 

wpływa na wybór Twojej usługi w pierwszej kolejności. Każdy klient chce wiedzieć 

ile i za co płaci. Nasza intuicyjna wyszukiwarka pozwala na odnalezienie 

pożądanej usługi, a następnie porównanie cen różnych usługodawców i zakresu 

świadczenia usługi. 

OdUsług daje klientowi pełny obraz usługi, którą zamawia. Dlatego to takie 

skuteczne!

WYPEŁNIJ PROFIL USŁUGODAWCY

POZNAJ PEŁNE MOŻLIWOŚCI NASZEGO SERWISU


