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Witaj w części szóstej!

Zbliżamy się do końca naszego programu
Artystka na swoim! 

 
Za Tobą kawał dobrej roboty, a przed Tobą

doszlifowanie wyceny i oferty.
 

Pamiętaj, że biznes, który się nie rozwija, to
umierający biznes. A to znaczy, że nie da się

raz na zawsze zrobić wyceny czy opisów
oferty.

 
Wraz z Twoim rozwojem i rozwojem firmy,

oferta i ceny będą się zmieniać. To
normalne, a nawet wskazane! Jeśli

kiedykolwiek w przyszłości poczujesz, że
Twoje oferty lub cennik potrzebują

odświeżenia, możesz wrócić do tych
materiałów:)

 
A teraz, zapraszam Cię do pracy!
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Już widzę Twój uśmieszek na widok nagłówka.
Jak zwykle, jakieś energetyczne szaleństwa!
Biłam się z myślami, czy umieszczać tą lekcję w
programie, ale szczerze? Tylko przez chwilę.
Zaraz bowiem przypomniałam sobie - że Twoje
podejście, do biznesu, wyceny, klienta i SIEBIE
SAMEJ - zmienia WSZYSTKO.

Niektóre kobiety idą przez życie poranione, a
ponieważ nie pamiętają już, jak to było bez tych
ran, przyjmują, że tak wygląda (i musi
wyglądać) rzeczywistość.

W związku z tym, że żyją w wewnętrznym bólu
odłączone od swojego poczucia wielkości,
nieograniczonego potencjału i boskiego
połączenia, podświadomie chcą się przed tym
bólem bronić i wypracowują jeden z dwóch (a
czasem mieszankę tych dwóch) trybów
reagowania: uległy i obronny.

 
 

Jesteś Królową
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I niestety - te tryby nie wyłączają się magicznie
w momencie kiedy siada się do pisania oferty
albo wyceny produktu, albo odbiera telefon od
klienta.

A co za tym idzie - bardzo mocno wpływają na
naszą komunikację, decyzje sprzedażowe i
wycenę.

Poniżej przedstawiam Ci tabelę, która pomoże
Ci zrozumieć, jak zachowuje się osoba w trybie
uległym czy obronnym (czasami to może być
mieszanka, w zależności od tego z kim
przebywamy, albo w jakim momencie życia
jesteśmy, możemy korzystać z obu strategii
zamiennie).

Ale żeby nie zostawiać Cię tylko z hasłem
"czego unikać" w trzeciej kolumnie znajdziesz
opis zachowania Królowej, czyli tryb zgodny ze
swoim potencjałem, zgodny ze swoim
wewnętrzną energią, boskim połączeniem i
misją życiową.
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uległy obronny zgodny

wstyd
obsesja na

własnym punkcie pewność siebie

niskie poczucie
wartości wywyższanie się pewność siebie

niewystarczająca szorstka spokojna

niewidzialna agresywna ciekawa

współuzależniona
uzależniająca od

siebie innych
z zaznaczonymi

granicami

nieważna
wysoce

tytułowana wdzięczna

przytłoczona
wszystko
wiedząca wspierająca

pełna obaw twarda energetyczna

dająca za dużo arogancka chojna



uległy obronny zgodny

zamartwiająca
się dominująca intencjonalna

potrzebuje
zapewnień krytyczna intuicyjna

stara się
przypodobać

innym

dużo wymaga od
innych i siebie

ukierunkowana
na cel

niezdecydowana nieelastyczna otwarta

nie czuje się
dobrze

przyjmując
nieuprzejma wdzięczna

zarabiająca za
mało

nastawiona na
branie

pewna swojej
wartości

niepewna ostra pewna

depresyjna
uznająca tylko

swoją rację optymistyczna

rozwalona silna zintegrowana



Ja bym tego nie kupiła...
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Powyższe zdanie wyrzuć z puli kryteriów, którymi
się kierujesz przy wycenie. Bardzo często to
słyszę: ale jak mam to sprzedać, skoro sama
bym tego nie kupiła?!

Ja też bym nie kupiła programu Artystka na
swoim, bo wszystko co w nim jest - wiem! :D

Ale kiedy go sprzedaję, nie pytam się siebie: czy
ja bym to kupiła. Pytam się: czy kupi to moja
klientka idealna, czyli artystka, która chce
zacząć przygodę z kreatywnym biznesem?

Tak samo Ty: możesz nie mieć dzieci, więc nie
zamówiłabyś metryczki dla dziecka czy ilustracji
do pokoju dziecięcego.

Ale to nie znaczy, że Twoja idealna klientka:
młoda mama urządzająca pokój noworodka,
nie zdecyduje się na nią!



Strategia cenowa
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Wiele osób, które zaczynają biznes, nastawia się
na niskie ceny i małe produkty, bo to łatwiej
sprzedać. I o ile fakt, rzeczywiście trochę łatwiej
sprzedaje się małe rzeczy, o tyle... dużo trudniej
na nich zarobić sensowne pieniądze.
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Powyższa tabelka przedstawia ile produktów lub
usług o danej cenie musisz sprzedać w ciągu
roku, żeby na koniec Twój biznes wygenerował
100 000 zł. Być może powiesz w tym miejscu, że
Tobie wystarczy mniej, ale śpieszę z
wyjaśnieniem, że nie wszystko, co płacą Ci
klienci idzie prosto do Twojej kieszeni! 

Wydajesz przecież na materiały, z których
tworzysz, na reklamę, płacisz ubezpiecznie i
podatki, a także - jeśli chcesz przyspieszyć swój
rozwój, prawdopodobnie inwestujesz w książki i
szkolenia (jak na przykład ten kurs). To
wszystko są koszty Twojego biznesu.

Dlatego to nie jest wcale taka abstrakcyjna i
wielka suma, gdyby odjąć od niej koszty i
podzielić na miesiące.

Jak pewnie sama widzisz, sprzedaż tak wielu
małych produktów za 47 zł wydaje się trudna,
ale znowu sprzedaż 20 dzieł za 5000 też może
wydawać się wyzwaniem na początek. Dlatego
na niebiesko zaznaczyłam Ci półki cenowe,
które są najlepsze na start.
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To, że dopiero zaczynasz, nie znaczy, że musisz
mieć tylko tanie produkty w ofercie! 

Ceny od 150 zł do 1000 są jeszcze na tyle "małe"
dla odbiorcy, że stosunkowo łatwo znaleźć na
nie klienta, a już na tyle "duże" dla Ciebie, żebyś
poczuła, że coś zarabiasz.

Bo nie oszukujmy się, gdy sprzedajesz coś za 15
zł, a musisz to jeszcze zapakować i wysłać,
możesz mieć poczucie bezsensu i wrażenie, że
nic nie zarabiasz.
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 Lead magnet* (darmowe)
 70/90% obniżki tzw no-brainer*
 Produkt podstawowy (może być kilka
wariantów)
Produkt premium (może być kilka
wariantów)

Na początek ustal 3 albo chociaż 2 półki
cenowe np. produkt za 190 zł i zestaw za 450 zł.
Albo mały produkt za 190, większy za 350 i
pakiet za 590.

Gradacja cenowa pozwala klientowi wybrać
tańszą wersję (w porównaniu z droższą, zawsze
wydaje się tańsza, nawet gdy nie jest tania
"obiektywnie").

Z czasem, gdy Twój biznes będzie się rozwijał,
fajnie żebyś miała kilka ofert, w różnych półkach
cenowych.

1.
2.
3.

4.

*to powinny być produkty elektroniczne

Gradacja cen



Wycena
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Kiedy już widzisz, jak może wyglądać Twój
cennik, jakie oferty i w jakich cenach możesz w
nim zaprezentować, warto przyjrzeć się
procesowi wyceny - bo jest on mocno
wewnętrznym procesem.

Dlaczego wewnętrznym?

Bo nie ma czegoś takiego jak obiektywnie
dobra cena, właściwa cena, sensowna cena.

Cena jest ustalana i odbierana subiektywnie, a
to znaczy, że każdy czuje ją inaczej. To jak
czujesz ceny wynika z tego, jaki masz system
wartości, jak zamożna jesteś oraz jakie
przekonania Tobą kierują.

Jeśli ustalasz cenę i myślisz sobie: to za dużo -
to od razu powinna Ci się zapalić czerwona
lampka, że tu jest jakieś przekonanie do
przepracowania!
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prowadzisz rozmowę z klientem tak, że
sugerujesz zniżkę albo możliwość
targowania się

nie pokazujesz za często swoich ofert, bo
czujesz się z cenami nieswojo, może nawet
głupio Ci je pokazywać w tych cenach

ciągle powtarzasz, że cena jest do
negocjacji, przez co klient nie wie co myśleć
(bo taka sugestia, każe mu myśleć, ile to
powinno kosztować, a Twoim zadaniem jest
POKAZAĆ mu, że Twoje dzieło jest warte tyle,
na ile je wyceniłaś!)

masz nieodparte wrażenie, że nikt tego nie
kupi (co bardzo demotywuje do działania)

Tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką cenę
ustalisz, ale JAK SIĘ Z NIĄ CZUJESZ. Dlaczego?
Bo najważniejsze jest to, jak KOMUNIKUJESZ
swoje ceny, czyli jak sprzedajesz!

Jeśli ustalisz wysoką cenę, , ale tak naprawdę
nie czujesz, że Twoje dzieło jest tyle warte, to 



lenagrzesik.pl

 Mamy głębokie, wewnętrzne przekonanie,
że nasze dzieło lub usługa jest tyle warta
(albo więcej!)
 Mamy wyliczone, skrupulatnie
przekalkulowane, że zarobimy na tym fajne
pieniądze (fajne - czyli takie, które nas
cieszą, a nie dają poczucie, że "ostatecznie
może być".

Okej, to skoro już wiesz, że chodzi o to, żeby czuć
się dobrze ze swoimi cenami, przyjrzyjmy się
temu, co można zrobić w tym obszarze.

Kiedy czujemy się dobrze ze swoją
wyceną?

1.

2.

Kiedy masz problem z punktem pierwszym,
zastanów się nad tym, nośnikiem jakiej idei,
emocji, wrażenia jest Twoje dzieło?

Będąc artystkami nie sprzedajemy "tylko"
ładnych obrazków, "tylko" bransoletek. Coś za
tym się kryje, prawda? Właśnie w tym miejscu
wycena, bardzo mocno wiąże się z tym,
dlaczego tworzysz i co chcesz dać światu!
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Co niesie ze sobą Twoje dzieło? Co daje
klientowi, w wymiarze niefizycznym?

Wypisz wszystko to, co niesie Twoja sztuka
innym ludziom. Jeśli masz z tym problem,
sprawdź czy zrobiłaś ćwiczenia związane z
wartościami i tym, dlaczego tworzysz.

Oczywiście może być tak, że do tej pory nie
zastanawiałaś się nad tym i kto wie, może
nawet rezygnowałaś z bardziej osobistych
pomysłów myśląc, że robiąc jak inni zwiększasz
swoje szanse na sprzedaż?

To ćwiczenie może być dla Ciebie inspiracją, co
chcesz dawać swoim klientom! Pamiętaj
jednak, żeby pytać siebie zamiast rozglądać się
za inspiracjami - bo to w Tobie są wszystkie
odpowiedzi.

Nie spiesz się, to ważne, żebyś była świadoma,
co konkretnie chcesz dawać, co jest dla Ciebie
ważne i w jaką formę to ubierzesz.
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Przykład 1 - malarstwo Ani.

Ania i Monika malują obrazy abstrakcyjne, ale
podchodzą do tego zupełnie inaczej.

Ania podczas malowania łączy się ze swoimi
emocjami, używa ciepłych, wibrujących
kolorów. Jest młodą mamą, która po porodzie
próbuje podnieść swoje libido łącząc się ze
swoim ciałem i wrażliwością właśnie przez
kolory i malowanie gestem.

Jej społeczność, to kobiety które chcą na nowo
odnaleźć w sobie elektryzującą kobiecość. Są
tam młode mamy, ale też kobiety dojrzałe, które
pragną wnieść trochę ognia w dwudziestoletnie
związki.

Ania jasno komunikuje, że jej obrazy świetnie
sprawdzą się w sypialni. Dodadzą energii i
otworzą na taniec zmysłów. Prowadzi też kręgi
online, na których dziewczyny za pomocą
kolorów łączą się ze swoją kobiecą energią,
oraz wymieniają doświadczenia.
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Przykład 2 - malarstwo Moniki.

Monika natomiast lubi spokój, ład, harmonię.
Jest fanką porannej rutyny, często budzi się,
żeby podziwiać w spokoju wschody słońca.

Dąży do życiowej równowagi, do balansu, co
wyraźnie przekłada się na jej malarstwo pełne
geometrycznych kształtów i stonowanych
kolorów.

Monika jest minimalistką, dlatego na jej
obrazach nie dzieje się dużo. Wnoszą jednak
dużo spokoju. 

Monika jasno komunikuje, że jej obrazy świetnie
rezonują z minimalistycznymi wnętrzami, ale też
minimalistycznymi umysłami! Jeśli chcesz mieć
coś na ścianie, a jednocześnie boisz się efektu
przytłoczenia czy nadmiaru - wybierając prace
Moniki możesz być spokojna.

Monika jest też autorką e-booka, w którym dzieli
się swoimi rytuałami, pomagającymi jej
zachować spokój i równowagę.



Kiedy wiesz już, dlaczego klient ma kupić
właśnie od Ciebie, co konkretnie mu dajesz,
Twoja komunikacja zaczyna "odstawać" od
reszty.

Już nie piszesz: obraz o wymiarach X i Y. Pasuje
do każdego wnętrza.

Tylko poruszasz się w świecie wartości, które
dzielisz ze swoim idealnym klientem.

 
JASNA KOMUNIKACJA WARTOŚCI,

ZMIENIA ODCZUCIE CENY!
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materiały
księgowa
ZUS i podatki
Twój czas
inne koszty prowadzenia biznesu
pomoc innych osób
programy / licencje
amortyzacja sprzętu
personalizacja / rozmowy z klientem
projekt
wykonanie
dojazd na miejsce (czas i paliwo)
zapakowanie na prezent
zapakowanie do wysyłki
czas na pakowanie

Wypisz więc wszystko co się składa na Twoje
dzieło lub usługę, poniżej lista inspiracji:

Czy to się opłaca?
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Nie nastawiaj się na efekt: nie zastanawiaj
się za dużo, czy się zgodzi na Twoje warunki
czy skorzysta z oferty. Otwórz się na
doświadczenie rozmowy. Albo jesteście dla
siebie, albo nie. Nic na siłę.
Nie naciskaj, nie bądź niemiła, każdą rzecz
można powiedzieć z godnością i
szacunkiem do drugiej osoby.
Naucz się przyjmować odmowę. To, jak
klient poczuje się, gdy odmówi -
determinuje to, czy kiedyś jeszcze do Ciebie
przyjdzie, czy już nie, bo będzie mu głupio.
Nie przepraszaj. Zamiast: przepraszam, że
tak długo musiałeś czekać na odpowiedź." 
 napisz: dziękuję za Twoją cierpliwość. Nie
umniejszasz sobie, a doceniasz klienta.

Możesz się teraz zastanawiać, jak to powiedzieć
klientowi, jak z nim rozmawiać, gdy zapyta o
cenę?

Rozmowa z klientem



Czy jeśli sprzedam ten produkt w tej cenie,
poczuję dobre emocje? (wdzięczność,
radość, uniesienie) Poczuję - to słowo klucz.
Masz czuć, a nie racjonalizować, że
"powinnaś być wdzięczna".
Co będzie w mojej ofercie najwyżej
cenione? (Np. czas z Tobą, personalizacja,
praca w weekend itp)
Poniżej jakiej ceny nie mogę zejść, bo będzie
to dla mnie nieopłacalne?
Czy ta cena zostawia bufor na przeceny,
reklamy, promocje, zniżki dla stałych
klientów, przynajmniej 15%?
Czy chcę mieć w ofercie pakiety? Czy będą
mi się one opłacać?
Ile muszę sprzedać poszczególnych
produktów, żeby zarobić, tyle ile chcę?

Zachęcam Cię, żeby podejść do rozpisania
swoich cen na poważnie. W tym procesie
pomogą Ci te pytania:
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Rozpisz swoje ceny!



Może się zdarzyć, że rozpiszesz swoje ceny,
poczujesz je, a zamówień będzie mało, albo
nawet wcale.

Proszę, nie zniechęcaj się. Budowanie biznesu,
to proces. Jeśli masz małą społeczność, nie
reklamujesz się, nie wychodzisz poza swoje
podwórko, to prawdopodobnie zbyt mało osób
wie, że można coś u Ciebie kupić.

To, że ludzie nie kupują bardzo rzadko jest
kwestią ceny. W pierwszej kolejności zwróć
uwagę na to, czy wystarczająco dużo mówisz o
swojej ofercie i jak możesz uprościć ścieżkę
klienta, oraz przemyśl, czy nie zainwestować w
reklamę.

Nie bój się popełniać błędów - również w
kwestii wyceniania! Nie ma innej drogi nauki, niż
praktyka. Wyciągaj wnioski i działaj dalej!
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Nie poddawaj się!



Do dzieła!
 

 Teraz, kiedy już masz pojęcie o tym, jak
podejść do wyceny zachęcam Cię, żeby

rozpisać to sobie na spokojnie.
 

To nie musi być jednorazowy proces. Możesz
sprawdzać, jak się czujesz z danymi cenami,

przyzwyczajać się do nich. Eksperymentować.
 

Powodzenia, trzymam za Ciebie kciuki!
 

Lena
 

P.S.
 

Jeśli chcesz, podziel się swoimi wnioskami na grupie,
może staną się inspiracją dla innych osób!
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