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Będąc Wirtualną Asystentką, musisz zwracać uwagę na to, w jaki sposób prezentujesz swoje usługi

oraz swoją ofertę potencjalnym klientom. Nie jest tajemnicą, że dopracowane i po prostu ładne

formy prezentacji są bardziej interesujące dla naszych odbiorców i zachęcają do skorzystania

z naszych usług. Sam atrakcyjny wygląd i oprawa graficzna to jednak nie wszystko. Łatwo o kilka

błędów, przez które Twoja oferta wydaje się mało profesjonalna. Sprawdź, czy nie popełniasz ich

w swoim biznesie!

Klient powinien otrzymać od Ciebie ofertę w takiej formie, by mógł do niej wrócić po

czasie, bez konieczności przekopywania skrzynki i szukania tego konkretnego maila.

Dodaj ją w załączniku!

Dobrze zaprojektowany szablon dokumentów, który możesz przesłać klientowi, to po

pierwsze dobra wizytówka Twojej marki, a po drugie ułatwienie dla klienta, który

otrzyma Twoją ofertę przedstawioną w sposób estetyczny i profesjonalny.

Jeśli nie masz określonej listy usług, to Twój klient także nie wie, czego może od Ciebie

wymagać. Oferując wsparcie jako Wirtualna Asystentka, powinnaś określić jego zakres,

a nawet wyszczególnić te usługi, w których jesteś konkurencyjna. To ważne

w kontekście wizerunkowym i ułatwi Ci to współpracę z klientami.

Nie ma niczego złego w wycenianiu usług indywidualnie, jednak brak jakiegokolwiek

cennika, wyceny godzinowej lub choćby widełek cenowych, potrafi odstraszyć klienta,

który nie wie, czego się spodziewać. Zadbaj o klarowny przekaz i określ, ile może

kosztować Twoja praca.

Największy grzech na tej liście, który może przysporzyć Ci największych kłopotów. Jeśli

pracujesz bez umowy, to nie tylko wygląda to nieprofesjonalnie, lecz także naraża Cię

na nieuczciwe działanie ze strony klienta i utrudnienie, a nawet brak możliwości

dochodzenia swoich praw. Umowa to podstawa, warto zainwestować w profesjonalne

przygotowanie jej u prawnika.
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Ofertę do klienta wysyłasz w formie tekstu w treści maila

Nie masz szablonów dokumentów ofertowych dla swojej marki

Nie masz określonego szczegółowego zakresu usług

Nie masz cennika lub widełek cenowych swoich usług

Pracujesz bez umowy
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