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Hello people, bine ați revenit la podcastul online business simplificat și astăzi avem un episod foarte special
pentru voi.

 Ca de obicei, vă mulțumesc că ați venit să ascultați, vă sunt foarte recunoscătoare că v-ați luat din timpul
vostru prețios să vedeți cam ce am eu de spus sau ce cred eu despre marketing sau business-ul online,
apreciez asta foarte mult.

Puțin housekeeping înainte de a trece la subiectul de astăzi care este legat de gândirea de savant sau de om
de știință

Este posibil să auziți niște sunete pe fundal, eu încerc să le scot editez episodul și sper să iasă toate
zgomotele..astea fiind în principiu tot felul de păsări, pisici probabil și Ivy care sta acum la picioarele mele și
da din coada…sper să adoarmă dar nu se știe niciodată.

Mergem mai departe...

Episodul de astăzi este sponsorizat de cursul meu List Building Simplificat, curs care urmează să înceapă luna
viitoare.

Este singurul curs de list building adică de construirea unei liste de e-mail de la noi..
Nu l-am numit în zadar cursul List Building Simplificat. 

Îți explic despre cum să-ți construiești o lista de e-mail, dar asta este doar partea tehnica, vei afla cum poți de
fapt să îți creezi un business și o audiență care să fie pregătită să cumpere de la tine atunci când ai ceva de
vânzare.și îți arăt totul pas cu pas, atât de amănunțit cum, probabil, doar un prospect de medicamente poate
fi. 

Ti-am pregatit o serie de mini traininguri și o să poți să ai acces la ele dacă te înscrii pe lista de așteptare,
găsești link în descrierea episodului

Ok! Înapoi la episodul de astăzi, îți spuneam că În episodul de astăzi, discutăm despre cum să ai o gândire de
savant.

Ideea este că oamenii de știință, când lucrează la un experiment sau o idee, urmează un demers foarte
specific. 

Și acest demers a fost foarte evident pentru public anul trecut când era vorba de crearea vaccinurilor COVID-
19. 

Demersul a fost scos în față și e un exemplu foarte bun pentru modul în care gândesc oamenii de știință. 
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Ei obțin informațiile, fac experimente, fac teste, fac probe și apoi vin cu o teorie sau obțin un fel de rezultat. 

Când mi s-a prezentat ideea de a gândi ca un om de știință pentru mine a fost un eye opening, am început să mă
prezint așa atat în viața personală, dar mai ales în business, a schimbat modul cum să îmi fac marketingul, cum
gândesc și cum interpretez succesele și eșecurile în business.

Și acum vreau să vă explic cum vă puteți folosi de acest mod de gândire în businessurile voastre.

Și asta e foarte utilă mai ales pentru marketing, pentru că uneori când încercăm o strategie de marketing, ne
folosim de un tip de conținut.

 Încercăm să facem o mișcare ceva...să implementăm o strategie sau niște tactici.

 
Dacă nu obținem rezultatele pe care le vrem ne cufundăm într-un mod de gândire în care ni se pare că ne cade
cerul în cap. Vine apocalipsa. Nu știm de facem. Totul e groaznic, teribil și rău. Nu poate fi mai rău de atât. 

 Dacă sunteți un pic ca mine și ați trecut prin aceste momente în business-ul vostru,  știți că nu vă alegeți cu
nimic bun după acele momente de stres,  frustrare compleșire și dezamăgire.

Nu iese nimic bun de acolo. 

Prin urmare, acum aveți oportunitatea de a vă crea un nou mod de a gândi și de a interpreta succesul și eșecul și
business-ul și marketingul, astfel încât să învățați de pe urma experiențelor.

Important este să vă puteți axa pe dezvoltarea continuă ca să fiți mai buni data viitoare. 

Baza gândirii de savant e să revii la metoda științifică.

Hai să mergem puțin înapoi în timp,probabil că ai aflat despre metodă asta pentru prima dată în școală și
probabil ai învățat cum să o aplici abia în liceu. 

Sau probabil când ai făcut ceva experimente la ora de chimie...poate erai un tocilar și ai urmat niște cursuri
foarte tari la facultate și ai făcut tot felul de experimente și ești foarte obișnuit cu metoda științifică

Sau poate chiar ești acum un om de știință. 
S-ar putea chiar să știi mai multe despre metoda asta, decât știu eu. 

 Eu doar îți voi prezenta niște chestii rudimentare sau o privire de ansamblu a metodei științifice.
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Metoda științifică este o modalitate prin care oamenii de știință fac experimente și crează teorii sau obțin
rezultate pentru ideile pe care le au.

Prima dată își pun o întrebare și apoi fac cercetări. Și din aceste cercetări, se ajunge la o ipoteză. 

Asta e teoria, idea pe care vrei să o pui în practică, pe care vrei să afli dacă e valabilă sau nu.

 După aceea formulezi o ipoteză, o testezi făcând un experiment și apoi arunci o privire la rezultatele
experimentului. 

Dacă experimentul nu a mers, cauți unde au fost probleme, verifici toți pașii, vezi ce ai făcut greșit, verifici datele
și încerci să găsești cum să faci experimentul să meargă. 

Și dacă funcționează, perfect, mergi mai departe cu el. 

La finalul experimentului, analizeze datele și tragi niște concluzii. Și aici te vei uita la tot ce ai făcut până acum. 

Pe urmă, te uiți la rezultat, te uiți la datele obținute și vezi dacă rezultatele se aliniază cu ipoteza ta sau nu. Se
aliniază, bun, ipoteza e valabilă. 

Acum ea este o teorie. Aceasta mai poate trece prin mai multe teste și mai multe probe. 

Și toate chestiile pe care le-ai făcut pană acum, pot deveni ceva care este acceptat sau luat în considerare de
comunitatea științifică,

 Dacă rezultatele nu se aliniază cu ipoteza sau doar se încadrează oarecum, poți lua datele pe care le ai și le mai
analizezi. Ele apoi devin un nou proiect. 

Pui o întrebare, formulezi o nouă ipoteză și experimentezi din nou.

Deci această metodă științifică pe care o întâlniți tot timpul în laboratoare și se poate aplica și în business-ul
online. 

Prin urmare, va invit să vă uitați la marketingul și la noile voastre strategii prin intermediul acestei metode și să
vă priviți activitatea ca pe o întrebare și apoi să vă construiți o ipoteză. 

De fiecare dată când vă planificați o lansare sau un promo, sau oricând vă gândiți să scrieți un email nou sau să
creați un nou conținut pentru pagina de blog sau Instagram, toate acestea sunt doar teorie. 
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E o ipoteză, pe care o ai, despre performanța pe care crezi că actiunea respectiva o va avea.

 Și tu doar îți testezi experimentul să vezi ce rezultate va avea.

 Iar cheia aici e, că odată ce obții rezultatele experimentului, nu îți mai echivalezi stima de sine cu valoarea
ta  profesională în lume. 

Când faci această diferență, în urma rezultatului unui experiment de marketing, unde sincer, mulți dintre
noi am făcut greșeala în business-urile noastre de a ne echivala rezultatele pe care le obținem cu propria
noastră valoare ca oameni.

Și îți pot spune chiar acum, că suntem prieteni deja, indiferent de succesul în business, pe care îl ai, al
postării pe Instagram, al lansării, fie că ele au fost pe măsura așteptărilor sau planurilor tale sau nu, tu  tot
meriți să ai succes și să fii apreciat.

Tot ai o valoare imensă și inestimabilă. Și ea e complet separată de rezultatele pe care le ai în afaceri. 

Și eu cred că, cu cât ne putem separata propria valoare de rezultatele noastre, cu atât vom fi mai fericiți, și
cu atât vom fi mai echilibrați atât în viață și în munca noastră. 

Așa vom putea privi lucrurile mai obiectiv și v-om înțelege cu adevărat că ce se întâmplă în businesses-ul 
 nostru, în strategia noastră de marketing, în tacticile pe care implementăm.

 Sunt doar experimente, care au rezultate, rezultate  pe care le putem analiza și pe baza cărora ne putem
crea o nouă ipoteză și să facem alte experimente .

 Și vreau să vă dau un exemplu practic cum puteți folosi metoda științifică în și să vorbesc puțin despre
impactul major pe care l-a avut când am început să o folosesc.

Vreau să vă dau trei exemple concrete. Primul va fi o lansare sau o promoție.

 Să zicem că vei face o lansare a unui program, îți promovezi programul de coaching sau cursul . 

Te gândești să faci un flash sale pentru produsul tău handmade, sau poate vrei să faci ceva în genul unui
webinar sau al unei provocări sau unui cod de reducere sau livrare gratuită, indiferent ce ar fi. 

Te gândești la chestii cum ar fi prețul produsului sau serviciului pe care îl oferi, ori te gândești  la intervalul
în care se va desfășura promoția.
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Te gândești la chestii cum ar fi prețul produsului sau serviciului pe care îl oferi, ori te gândești la
intervalul în care se va desfășura promoția.

Te gândești la unde te afli pe piață și care e mesajul tău. Cum te vei remarca pe piață? Și mai vii și cu
strategii de marketing.

 Poate că e vorba sa intri live pe Facebook, pe Instagram, să trimiți câteva email-uri, să creezi conținut la
care pot contribui alții de pe alte platforme pentru a-ți extinde și mări audiența.

Sunt atâtea lucruri când vine vorba de planificarea unei lansări sau a unei promoții pentru un business
online. 

Aș dori ca data viitoare, când vă planificați o lansare sau un promo să nu veniți cu mentalitate de genul:
bine, fac asta și ar fi bine să meargă că altfel, dacă nu merge, sunt incapabil și nu mă pricep la nimic.

Dacă nu merge, atunci nu va merge niciodată.

 Dacă nu merge, înseamnă că oamenii n-au nevoie de mine. 

Dacă nu merge, înseamnă că oamenii nu îmi vor produsul.

 În loc să te gândești la promoția sau lansarea ta, având prostiile astea în cap pe care mulți dintre noi le
avem câteodată, vino cu o altfel de mentalitate mai degrabă ceva de genul, Oh, asta e idea mea. E
ipoteza mea. Cred că dacă fac asta, ăsta va fi rezultatul.

Aș putea avea atâtea vânzări. Pot face atâți bani.

 Aș putea avea așa de mulți clienți sau persoane pe care le pot ajuta să obțină rezultatul ăsta. 

Deci ăsta e rezultatul intern pe care vreau să îl am în urma experimentului lansării.

 Voi trece prin următoarea săptămână sau lună sau prin următoarele 3 luni si voi încerca urmatori pașii.

 Poate voi încerca ceva nou pe care nu l-am mai încercat până acum. Voi încerca. O nouă poziție,
versiune, idee . 

Voi apărea în locuri noi în care nu am mai fost până acum. Voi începe să fac live-uri, sau voi începe să
folosesc instagram, sau voi face un webinar, voi testa diferite lead magnet uri, sau diferite audiente.
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Și la final, mă voi uita la date și informații și am să văd ce a mers, ce nu a mers, și apoi am să văd dacă o să o
mai încerc din nou.

 Eu cred că asta e chestia super importantă când vine vorba de metoda științifică, și dacă ai încercat odată și
a mers, asta nu înseamnă că ai terminat. Nope! 

Încă mai trebuie testată, trebuie să testez din nou și să o fac din nou și din nou și să descopăr cum o fac să
meargă din ce în ce mai bine, mai automat, mai eficient.

 Sau trebuie să te uiți la date, să vezi ce nu a mers și apoi să încerci iar. Alta varianta.

Un lucru foarte important: Eu cred că la finalul metodei științifice, uităm ceva, și cred că e ceva care se
întâmplă foarte des: uităm să analizăm datele și să repetăm experimentul, și vreau să te invit să analizezi
datele, poți descoperi informații pe care le aii chiar acum și pe care poate încă nu le-ai folosit. 

Am menționat și că trebuie să te uiți la analiză pentru a ajunge la unele concluzii și să încerci din nou, iar
acea parte „încearcă din nou” e extrem de importantă pentru că dacă încerci doar odată și nu merge și te
oprești, ratezi orice șansă de a mai reuși.

Deci, ăsta ar fi exemplul unui promo de lansare, hai să ne gândim în termeni de marketing prin email. 

Când trimitem emailuri, avem o grămadă de lucruri pe care le putem testa și pe care le putem vedea ca fiind
un experiment, avem subiectul, avem intervalul în care le trimitem, avem dimensiunea email-ului. 

Rămâne la formatul emailul ca fiind text sau poate includem grafice sau un link la un video?

Avem tot conținutul pe care îl punem în email? Avem. 
Câte email-uri trimitem? Trimitem trei pe zi? 
Trimitem unul în decursul unei săptămâni? 

Sunt multe idei diferite când vine vorba de e-mail marketing.

 Dacă ar fi să te uiți la acest marketing prin prisma metodei științifice, te-ai gândi cât de grozav ar fi doar să
încerci niște chestii, să încerci alte formule pentru subiect, să încerci să le trimiți în alte perioade, să încerci
un alt conținut cu alt stil ca să obții datele, să vezi ce merge și ce nu merge și să mergi mai departe.

Și ultimul loc unde vreau sa aplic metoda științifică, și asta o puteți aplica și în afacere, e pe Instagram. 
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Testăm ideile pentru conținut. Vrei să vezi rata de engagement, testezi diferite tipuri de conținut, fie că e vorba
de conținut foto sau video, carusel, reels sau testezi descrierile, vezi ce prinde mai bine, live-uri sau story sau
IGTV . E un experiment mare. 

Însă la urma urmei, când apăreți pe Instagram reprezentându afacerea sau brand-ul personal, ceea ce
contează e să experimentați cu descrierile și conținutul, cu timpii de postare și toate aceste diferite modalități
de a folosi Instagramul. 

Și după aceea doar vă uitați la date. Dacă de fiecare dată când una din postările mele a dat chix pe Instagram,
as fi zis că Instragram-ul nu mă ajută și că voi renunța la business-ul meu să încerc altceva, ei, bine, nu aș fi
ajuns aici. 

Vorbesc serios, ca să fii un marketer pe Instagram nu trebuie decât să încerci și să încerci și să încerci din nou,
și am dat chix de nenumărate ori, am avut și succes uneori, a fost și când nu mi-a ieșit faza, a fost și când a
ieșit, și tot ce am făcut a fost să încerc și să încerc și să tot încerc.

De asta ai nevoie ca să câștigi îndemânare și experiența, să tot experimentezi.

Consider că nu prea este adus în discuție faptul că pentru a reușit în business trebuie să stapanesti domeniul
tău, și să lucrezi pentru a devenii mai bun la ceea ce faci. 
Și pentru a fi cel mai bun, durează. Trebuie efort. Trebuie să depunem muncă. Deci, dacă vrei să ai cea mai
reușită lansare, trebuie să îți dorești să fii cel mai bun la marketer pentru afacerea ta, cel mai bun la utilizarea
email-ului, să vrei să fii cel mai bun pe Instagram pe nișa ta sau în industria care te interesează. Trebuie să tot
faci experimente. Trebuie să tot încerci ceva nou. 

Și când nu obții rezultatele pe care le vrei, trebuie să înțelegi că nu e vorba despre stima ta sau valoarea ta ca
om, să înțelegi că atunci când treaba nu merge, sau nu e pe măsura așteptărilor sau a planurilor tale, tu trebuie
doar să te uiți la date, poți învăța o lecție și o poți aplica pentru a merge mai departe.

 Pentru mine, asta a stat la baza modului în care mă prezint în business-ul meu în fiecare zi, cum îmi planific
lansarea sau lansările, cum creez conținutul, cum fac tot ceea ce fac,eu o fac folosind această mentalitate.
 Și știu asta la finalul zilei, când îmi închid laptopul și mă duc jos să mă pun pe canapea cu fiica mea și mă uit
pe Instagram, sau Youtube relaxată stiu că am valoare ca ființă umană și că indiferent dacă postarea mea pe
Instagram în acea zi a avut succes, sau indiferent dacă cineva mi-a deschis și citit email-ul de la mine,
indiferent dacă am făcut banii la care am sperat în urma acelei lansări sau promoții, știu că acele rezultate nu
îmi reduc din meritele mele ca ființă umană.
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Și sper să implementezi și tu aceasta gandire de savant, îți poți pune mintea la contribuție și să
începi să abordezi totul ca pe un experiment. Doar vă testați o ipoteză și indiferent de rezultatul

pe care îl obțineți, nu vine apocalipsa,  poți încerca încerca din nou. 
 
 

Un alt mod în care am aplicat asta pentru afacerea mea este că ori de câte ori am făcut ceva, m-
am uitat la date, m-am uitat la rezultate, am învățat din ele și apoi am încercat din nou. Din nou
și din nou, cred că am vorbit despre asta înainte la online business simplificat , și cu siguranță

vreau să o mai fac pe viitor. 
 

Cam atat a fost pentru astăzi; episodul este sponsorizat de programul meu” list building
simplificat” care urmează să se lanseze luna viitoare, dacă vrei să afli mai multe detalii, ai în

descriera episodului un link unde te poți înscrie pe lista de așteptare.
 

Te poti inscrie aici:
https://waitinglist.subscribemenow.com/

Asculta episodul aici:
https://alexandraene.com/episod35
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