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I. Historia klienta
Na wstępie muszę omówić sytuację jednego z moich klientów, który działając w branży beauty
skorzystał z maksymalnych ilości dostępności produktu na platformie Amazon. Jego radość była
przeogromna, jak zawiadomienia spływały w takim tempie, że ludzie na magazynie pracowali w pocie
czoła 24/7, by nadążyć. Niestety radość trwała krótko, ponieważ firma sprzedawała więcej towaru,
niż miała faktycznie na stanie. Próbował bieżące wpływy szybko przekazywać na inwestycje i
zwiększenie produkcji, niestety nie zawsze jest to takie proste. Bo nie dotyczyło to tylko składników
do produkcji, a sprzedaż zaczęła być tak wysoka, że już „na wczoraj” potrzebne były tak duże ilości
towarów, że potrzebne były również nowe magazyny i nowa hala do produkcji. Ten klient, jak szybko
się rozwinął tak szybko zakończył karierę na Amazon, który zablokował go po pierwszych
informacjach od klientów, że czekają długo na dostawę. Co zarobił to jego, ale ta zabawa nie trwała
długo. Zatem jeżeli chcesz prowadzić biznes długoterminowo i zapewnić sobie wpływy to nie licz
tylko na ilość sprzedaży, jaka pozwoli Ci lepiej zarobić teraz, ale myśl o swoich maksymalnych
ilościach, jakie jesteś w stanie dostarczyć.

II. Moja firma usługowa
Tu ilość nie poszła w parze z dochodami, ponieważ sytuacja dotyczy konsultacji bezpłatnych, które
miały zachęcić klientów do płatnych usług. W pewnym momencie jednak okazało się, że ilość
chętnych na te konsultacje jest tak ogromna, że już nie miałam czasu na normalną pracę. Nadrabiałam
po nocy i w weekendy. Niestety po jakimś czasie przeliczyłam, że ilość poświęconego czasu w
stosunku do kosztów, jakie ponoszę, bo przecież nikt mi za to nie płaci, a ja inwestuję swój czas, który
poświęcony w innym miejscu dałby mi dochody, dał prosty wynik, że ilość konsultacji darmowych
musi być regulowana. Lub też od czegoś zależna na tyle, by zmniejszyć ich ilość w danym czasie i by
bardziej były oferowane tylko tym osobom, które potencjalnie wrócą po płatny produkt. Z czasem
inne analizy i przemyślenia sprawiły, że w tej chwili w ogóle nie oferuję darmowych konsultacji.
Sprawdź zatem czy jeżeli prowadzisz firmę usługową i masz choćby krótkie darmowe konsultacje, to
czy nie jest to nadużywane, a nie wpływa potem na ilość sprzedanych już konkretnych usług.


