
Przedstawiamy kampanię Naucz się 
nurkować dla centrów nurkowych SDI

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby przyciągnąć 
nowych nurków do swojej firmy.

Opracowaliśmy łatwą do wdrożenia kampanię Naucz się nurkować zawierającą wszystko, 
czego potrzebujesz, aby promować Twój kurs SDI Open Water Scuba Diver poprzez 

e-maile oraz media społecznościowe. Obejmuje to niestandardową stronę docelową, 
którą możesz odtworzyć na swojej stronie, jak również profesjonalne wideo, serię e-maili 

do udostępnienia potencjalnym nurkom, różne posty w mediach społecznościowych, aby 
wzbudzić emocje związane z nurkowaniem i grafikę, której potrzebujesz, aby wszystko 

wyglądało profesjonalnie i zachęcająco.

NAUCZ SIĘ NURKOWAĆ
Pełna kampania, którą możesz wykorzystać do 

sprzedaży kursów Open Water Scuba Diver
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Kampania obejmuje

Spis treści

Pobierz wszystkie zasoby

Zasoby są zapisywane w pliku zip. Jeśli potrzebujesz pomocy przy 
otwieraniu pliku zip, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami. Windows | Mac
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NAUCZ SIĘ NURKOWAĆ

NAUCZ SIĘ NURKOWAĆ

ZACZNIJ NURKOWAĆ W RÓŻNYCH ZAKĄTK-ACH ŚWIATA W 3 PROSTYCH KROKACH.

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/pakowanie-i-rozpakowywanie-plik%C3%B3w-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/pl-pl/guide/mac-help/mchlp2528/mac


Profesjonalne wideo
Jednym z najbardziej ekscytujących elementów kampanii 

Naucz się nurkować jest wysokiej jakości wideo, które 
można udostępniać w mediach społecznościowych, 

dodawać do stron kampanii lub używać w dowolnym innym 
miejscu, które skorzysta na dodaniu zachęcającego filmu 

przedstawiającego doświadczenia nurkowe dla osób, które 
nie są nurkami.

Obejrzyj teraz

3

WSKAZÓWKA

Dotrzyj z przekazem reklamowym 
do osób, które oglądają Twoje filmy 

na portalach społecznościowych

https://www.youtube.com/watch?v=LmH4Hp2fFjI&feature=youtu.be


Niestandardowy szablon strony docelowej
Odtwórz na swojej stronie
Stworzyliśmy próbną stronę docelową, której możesz użyć jako szablonu do stworzenia wysokiej jakości 
strony Naucz się nurkować w swojej witrynie. Pamiętaj, aby dostosować tę stronę, tak żeby odpowiednio 
przedstawiała Twoją firmę i klientów. Podstawowy niebieski kolor tekstu i tła to # 2992cc / rgb (41, 146, 204).

Pamiętaj, aby zmienić wszystkie linki i tekst/obrazy zastępcze i zastąpić je własnymi. Poniżej podkreślimy 
kluczowe elementy tej strony i powody, dla których zdecydowaliśmy się je uwzględnić.

Strona zaczyna się od 
dużego, zwracającego 
uwagę banera Naucz się 
nurkować, który zachęca 
klientów do rozpoczęcia 
nauki.

Chcemy, aby klienci 
wiedzieli, jakie trzy kroki 

muszą wykonać,  żeby 
otrzymać certyfikat.

Film jest wart miliona słów. 
Pokaż klientom, dlaczego 
powinni nauczyć się 
nurkować.

To jest TWOJA sekcja 
strony. Pochwal się swoim 

centrum nurkowym i 
pozwól zabłysnąć swojej 

osobowości. Czas zaprosić klientów do 
rozpoczęcia nauki. Mamy 
przycisk, który odsyła ich 
bezpośrednio do naszego 
e-kursu Open Water Scuba 
Diver, ale możesz go zastąpić 
dowolnym kolejnym 
najlepszym krokiem dla 
swoich klientów.

Tym, którzy nie są jeszcze 
gotowi do rozpoczęcia 

nauki, daj możliwość 
skontaktowania się z 

Twoim centrum nurkowym 
i uzyskania dodatkowych 

informacji. Upewnij się, 
że każdy, kto wypełni ten 

formularz, otrzyma wszystkie 
e-maile z kampanii Naucz się 

nurkować (patrz poniżej), a 
także kontakt telefoniczny od 

kogoś z Twojego sklepu.
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WSKAZÓWKA
 Ta strona jest świetna 

zarówno do pozyskiwania 
potencjalnych klientów, jak 
i do ponownego docierania 
z przekazem reklamowym 
do osób, które wykazywały 

zainteresowanie
nurkowaniem .

NAUCZ SIĘ NURKOWAĆ

ZACZNIJ NURKOWAĆ W RÓŻNYCH ZAKĄTKACH 
ŚWIATA W 3 PROSTYCH KROKACH.

NIESAMOWITE CENTRUM NURKOWE

GOTOWY DO PODJĘCIA DECYZJI?

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

DLACZEGO POWINIENEŚ NAUCZYĆ SIĘ NURKOWAĆ?

https://www.tdisdi.com/naucz-sie-nurkowac-probna-strona-docelowa/?lang=pl_pl


Seria e-maili
Wiele osób, które dotrą do Twojej strony docelowej Naucz się nurkować, nie 
będzie od razu gotowych do rozpoczęcia kursu. Mogą mieć więcej pytań lub 
po prostu nie mają w danej chwili czasu. Z tego powodu stworzyliśmy serię 
e-maili, która ma pomóc zachęcić zainteresowanych, ale nie do końca gotowych, 
że nadszedł właściwy czas, aby nauczyć się nurkować. Ta seria e-maili byłaby 
również świetna do wysłania do tych, którzy wzięli udział w kursach Snorkeling 
lub Scuba Discovery, aby zachęcić ich do zdobycia certyfikatów.
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Pobierz wszystkie e-maile

Wstępny e-mail do przesłania formularza Naucz się nurkować: Nauka nurkowania
E-mail 1: 5 najważniejszych powodów, dla których warto zostać nurkiem
E-mail 2: Trzy kroki do rozpoczęcia odkrywania świata
E-mail 3: Jesteś gotowy, aby nauczyć się nurkować

WSKAZÓWKA

Większość 
programów 
mailowych 
umożliwia 

planowanie 
automatycznych 

wiadomości 
e-mail, gdy tylko 
kontakt zostanie 
dodany do listy 

biuletynów

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


POSTY W MEDIACH 

SPOŁECZNO-

ŚCIOWYCH .

Media społecznościowe to potężne 
narzędzie marketingowe, 
które może pomóc w 
zdobyciu nowych klientów. 
Stworzyliśmy kilka postów na 
Facebooku i Instagramie, 
które przyciągną uwagę 
tych, którzy obecnie nie 
mają certyfikatu Open 
Water Scuba Diver.

Najlepiej byłoby, gdyby 
były one publikowane 
regularnie, jako dodatek do 
innych działań w mediach 
społecznościowych.
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Pobierz wszystkie posty społecznościowe

WSKAZÓWKA
Zwiększanie liczby 

postów lub tworzenie reklam 
znacznie rozszerzy zasięg 

poza obecną bazę klientów

Naucz się nurkować

Naucz się nurkować

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


Dodatkowa grafika
Mamy mnóstwo dodatkowych grafik dostępnych do wykorzystania w kampaniach 
w naszym Centrum Zasobów Marketingowych (* Uwaga: aby wyświetlić tę stronę, 

musisz być zalogowany) . Te wysokiej jakości grafiki są bezpłatne .
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WSKAZÓWKA
Chcesz dowiedzieć się, jak stworzyć własną wspaniałą kampanię marketingową? Sprawdź nasze 
coroczne warsztaty i konferencję z marketingu cyfrowego dla sprzedawców sprzętu nurkowego . 

Więcej szczegółów znajduje się w Centrum Zasobów Marketingowych .

http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=pl_pl


Pierwsze kroki
Zacznij tworzyć i rozsyłać 
swoją kampanię Naucz 
się nurkować

Pierwsze kroki
i. Pobierz wszystkie materiały do   kampanii 

Naucz się nurkować
ii. Kliknij tutaj, aby pobrać
iii. Zasoby są zapisywane w pliku zip. Jeśli 

potrzebujesz pomocy przy otwieraniu 
pliku zip, postępuj zgodnie z tymi 
instrukcjami.  Windows | Mac

Jeśli chcesz skorzystać z tworzenia 
dodatkowych treści lub bardziej dostosować 
kampanię, możesz skorzystać z grafik i logo, 
które mamy dostępne w naszym  
Centrum Zasobów Marketingowych  
(* Uwaga: musisz być zalogowany, aby wyświetlić tę stronę).

Krok 2
i. Utwórz stronę docelową Naucz się nurkować w swojej witrynie
ii. Stworzyliśmy próbną stronę docelową, której możesz użyć jako szablonu, ale pamiętaj 

o dostosowaniu tej strony, aby odpowiednio reprezentowała Twoją firmę i klientów. 
Podstawowy niebieski kolor tekstu i tła to # 2992cc / rgb (41, 146, 204).

Krok 3
i. Dodaj cztery e-maile do oprogramowania do obsługi biuletynów. Pamiętaj, aby zmienić 

wszystkie linki do strony docelowej Naucz się nurkować i cały tekst, aby właściwie 
reprezentować Twoją firmę i klientów.

ii. Będzie jeszcze lepiej, jeśli do tych e-maili dodasz elementy projektu, takie jak Twoje logo!
iii. Dla tych, którzy zarejestrują się, aby otrzymywać więcej informacji na stronie docelowej 

Naucz się nurkować:
1. Niezwłocznie wyślij im początkowy e-mail w celu przesłania formularza do nauki 

nurkowania (większość formularzy kontaktowych na stronie umożliwia to automatycznie 
po przesłaniu formularza).
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https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/pakowanie-i-rozpakowywanie-plik%C3%B3w-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/pl-pl/guide/mac-help/mchlp2528/mac
http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=pl_pl
https://www.tdisdi.com/naucz-sie-nurkowac-probna-strona-docelowa/?lang=pl_pl


9

2. Zadzwoń do niezdecydowanych osób i zadaj otwarte pytania, dlaczego nie są gotowi na 
naukę nurkowania. Spróbuj odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, odpowiadając na ich 
pytania.

3. Wyślij im pozostałe trzy e-maile, jeden na tydzień.
4. Upewnij się, że kontakt został również dodany do Twojej regularnej listy biuletynów.

iv. Dla osób z Twojej bazy danych, które podjęły kursy Snorkeler i/lub Scuba Discovery, ale nie 
uzyskały certyfikatu Open Water Scuba Diver:
1. Niezwłocznie wyślij im e-mail 1 i prześlij pozostałe dwa e-maile. Wyślij każdy raz w 

tygodniu.
2. Upewnij się, że kontakt został również dodany do Twojej regularnej listy biuletynów.

Krok 4
i. Twórz i planuj posty w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie
ii. Powinieneś publikować je w regularnych odstępach czasu, uzupełniając typowy 

harmonogram publikowania. Udostępniaj jeden post na tydzień lub jeden post dziennie, w 
zależności od typowego harmonogramu publikowania.

iii. Będzie jeszcze lepiej, jeśli udostępnisz je jako reklamy na Facebooku lub reklamy na 
Instagramie oprócz postów na swojej stronie na Facebooku i kanale na Instagramie 
(dotrą one do znacznie większej liczby osób spoza Twojej obecnej bazy klientów).

Krok 5
i. Kontynuuj swoje działania!
ii. Masz dostęp do mnóstwa wspaniałych multimediów i grafik za 

pośrednictwem naszego Centrum Zasobów Marketingowych. 
Twórz jak najwięcej e-maili i postów w mediach 
społecznościowych, aby kampania była świeża i interesująca.

https://www.facebook.com/business/ads
https://business.instagram.com/advertising/
https://business.instagram.com/advertising/
http://tdisdi.com/marketing-resource-center/?lang=pl_pl


Jakieś pytania?
Zespół marketingu International Training jest do Twojej 

dyspozycji. Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie, 
wysyłając e-mail na adres Marketing@tdisdi.com, a my z 

pewnością poprowadzimy Cię we właściwym kierunku w tej i 
wszystkich innych kampaniach marketingowych!
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