
DUŻE AKCJE  
PROSPEKTINGOWE

Świetną okazją do wykonania prospektingu 
i zebrania znacznej liczby kontaktów są 
duże akcje prospektingowe. 

Podczas nich masz szanse dotrzeć do 
naprawdę dużej liczby potencjalnych 
Klubowiczów. Takie akcje odbywają się 
przede wszystkim na wszelkiego typu 
wydarzeniach masowych, m.in. podczas 
koncertów, festiwali, dużych festynów. 

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ: 

1. PRZESTRZEŃ  
Porozmawiaj z organizatorem wydarzenia na temat warunków, na 
jakich możesz wziąć w nim udział. Może to się wiązać z pewnymi 
nakładami finansowymi.

2. STOISKO 
Jak Cię widzą, tak Cię piszą! Dlatego postaw na jakość.  
Ładny namiot, wystawka produktowa, stolik i 2 krzesła. Zrezygnuj  
z obrusów i przeładowanych produktami wystawek. Postaraj się 
ozdobić przestrzeń na przykład roślinami, światełkami lub innymi 
dekoracjami, które spowodują, że będzie chciało się tam wejść. 
Możesz przed stoiskiem ustawić potykacz z plakatem albo flagę  
(tzw. winder) aby być bardziej widocznym na tle innych stoisk. 

3. MATERIAŁY  
Potrzebujesz produkty do prezentacji, w zależności od tego, jakiego 
typu ofertę masz zamiar pokazywać. Potrzebujesz też ulotki, katalogi 
i próbki. Możesz potrzebować zdrapki, które przekierują część osób 
do Twojego namiotu po odbiór nagrody. Rozdaj trochę próbek, miej 
przy sobie baloniki, ciekawe gadżety. Jeśli jest to możliwe, możesz 
zaprosić na degustację przekąsek wykonanych na bazie produktów 
wellness (nie zapomnij o aktualnej książeczce sanepidu). 

4. STRÓJ 
Jeśli jesteś akurat na koncercie czy festiwalu zadbaj o schludny ale 
dostosowany do charakteru wydarzenia strój. To samo tyczy się 
makijażu i fryzury. Czuj się swobodnie ale i adekwatnie do imprezy. 

Podpowiedź: 
Przy tak dużych imprezach dobrze jeśli się podzielicie: 
część osób ruszy w tłum ze zdrapkami lub zaproszeniami 
na degustację, a druga część zostanie przy stoisku i będzie 
rozmawiać z potencjalnymi klientami. 

Ważne jest aby stoisko naprawdę zachęcało i było 
ciekawe. Możesz wykorzystać także europalety,  
siedziska, rośliny, hamaki. 

Jeśli to wydarzenia typowo rodzinne, nie zapomnij  
o drobiazgach dla milusińskich. Kolorowanki, pluszaki  
i tym podobne skutecznie skupią ich uwagę podczas  
gdy Ty będziesz mogła porozmawiać z ich mamą. 


