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Szanowni Państwo,

Mamy „Q4”, grudzień, a więc - poza szaleństwem promocyjnych akcji świątecznych - czas
planowania, układania strategii, wytyczania kierunków i tworzenia koncepcji nowych produktów
i usług. To także czas dużej niepewności, ponieważ działamy i planujemy na rynku o dużej
zmienności, niezależnie czy - w naszym rozumieniu - jest on globalny czy lokalny. Czy to się uda?
Czy zagarniemy nowy obszar? Czy utrzymamy tempo wzrostu, a może po prostu tegorocznych
klientów i tegoroczne wyniki? Te kluczowe pytania towarzyszą w jesienne i zimowe dni, a nawet
wieczory, wielu menedżerom i właścicielom firm.

Mobile Institute opracowuje wraz z Partnerami wiele publikacji, które - mamy nadzieję - ułatwiają
Państwu podejmowanie strategicznych biznesowych decyzji i dostarczają ważne liczby i insighty,
choćby w takich obszarach jak: gospodarka cyfrowa, zwyczaje i decyzje zakupowe
w najważniejszych branżach, zmiany stylu życia, czy mobilność klientów. Ten raport jest jednak
wyjątkowy. Mówi bowiem o relacjach między marką a klientem, a właściwie o oczekiwaniach
klientów odnośnie tych relacji.

Dlaczego jest to tak istotny temat? Dla 60% konsumentów w Polsce ważne jest, aby marka była
dostępna mobilnie, dla 70% - aby była aktywna w mediach społecznościowych, a aby była
przyjazna dla konsumentów i otwarta na ich opinie - dla (bagatela!) 90% badanych. Konsumenci
oczekują tego, że będą pytani o zdanie już w fazie koncepcji (tzn. zanim powstaną nowe produkty),
a marki będą na bieżąco reagować na ich zgłoszenia, reklamacje i pomysły. Pytani o to, kto najlepiej
reprezentuje markę na zewnątrz, na podium stawiają siebie - klientów kupujących jej produkty
i usługi.

I nawet można by było powiedzieć, że to „chciejstwo” konsumentów jest dość uciążliwe, gdyby nie
fakt, że może być ogromnym wsparciem dla biznesu. Jeśli uznamy, że faktycznie nasi klienci
i potencjalni klienci mają wiedzę o tym, w jaki sposób chcą używać naszych produktów i korzystać
z usług, okazuje się, że - przy ich obecnym poziomie aktywności, dostępnych kanałach
komunikacji i chęci do opiniowania - mogliby być dla nas całkiem skutecznym działem R&D,
dodatkowo maksymalizującym szanse powodzenia wdrażanych innowacji i zmian. W końcu co
1000 głów i par oczu to nie jedna, a jeśli jeszcze ich właściciele lubią naszą markę i mają styczność
z naszymi produktami, mogą na co dzień zauważać to, co nam - pomimo doświadczenia
branżowego i w natłoku codziennych obowiązków - umyka.
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To już druga edycja badania i raportu „Customer Listening”. Przed Państwem wyniki zebrane na
grupie 1144 internautów po 2 latach od pierwszego wydania. Myślę, że nie zdradzę zbyt wiele od
razu, mówiąc, że konsumenci mają coraz większe oczekiwania wobec marek w obszarze dialogu
i budowania relacji na linii marka - klient. Dzielą się opiniami w coraz większej liczbie okoliczności
i miejsc. Są zainteresowani możliwością opiniowania zakupu od razu, najlepiej jeszcze w miejscu
sprzedaży. Opiniują nie tylko w odpowiedzi na negatywne doświadczenia zakupowe, ale też
pozytywne, a co 5. chce stale współpracować z marką i dzielić się z nią pomysłami na rozwój.

Dodatkowo, specjalnie dla Państwa, zamieściliśmy w raporcie rozdział „Oczekiwania wobec marek”,
gdzie pokazujemy wyniki badania „Love 4 Brands” (poświęconego ulubionym markom Polaków
i wymaganiom stawianym wobec nich), które w postaci oddzielnej publikacji ukażą się na rynku
dopiero na początku 2019 roku.

Jeśli Państwa marka jest gotowa na „wpuszczenie” konsumentów do swojego świata - świetnie! nasz raport wskaże, na jakich działaniach konsumentom zależy najbardziej i z jakich form kontaktu
chętnie skorzystają. Nawet, jeśli nie są Państwo jeszcze tzw. firmą kliento - centryczną, czyli nie
mają możliwości ułożenia w organizacji procesów tak, aby uwzględniały feedback konsumencki
i dane rynkowe, warto zacząć od rzeczy najprostszych, czyli zacząć słuchać klientów. Potem
zapewne przyjdzie czas na pełnowymiarowy dialog, a może i szersze zaangażowanie konsumentów
w działalność operacyjną firmy. Zwykle, jeśli raz skorzystamy z wiedzy klientów i dowiemy się
czegoś, co nas zaskoczy, nie ma odwrotu - będziemy chcieć więcej. I dobrze, bo to droga do
trafnych decyzji i realnych planów biznesowych.

W tym duchu na końcu opracowania, zamieściliśmy specjalnie dla Państwa opis narzędzi Mobile
Institute, które pomagają wejść w świat konsumentów i budować relację marka - klient na
wszystkich wspomnianych poziomach, zaczynajac od obserwacji trendów i słuchania opinii,
poprzez pytania zadawane ad-hoc w razie nagłej potrzeby, aż po systematyczny monitoring
zadowolenia i satysfakcjonujący dla obu „stron rynku” dialog.

Będzie nam miło, jeśli zapoznają się Państwo z tymi narzędziami i rozważą wykorzystanie ich
w nadchodzącym roku.

Przy okazji kieruję serdeczne pozdrowienia do tych z Państwa, którzy już korzystają z naszych
rozwiązań. Nasze motto to „make your customers proud”, nie tylko w odniesieniu do rynku,
ale także i do nas samych. Mam więc nadzieję, że są Państwo z nas zadowoleni, a Państwa klienci
coraz bardziej z Państwa dumni.

Przyjemnej i owocnej lektury!
Pamiętajcie, że w razie jakichkolwiek pytań, jestem do Waszej dyspozycji.

Katarzyna Czuchaj-Łagód
Dyrektor zarządzający
Mobile Institute
kasia@mobileinstitute.eu
664 446 226
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Najważniejsze wyniki

1
2
3

Konsumenci kupują kierując się opiniami
Prawie 40% internautów zwraca uwagę na opinie o produkcie lub usłudze, zanim zdecyduje się na
ich zakup. Dzieli się opiniami 51%, a aktywnie pyta o nie 56%. Aktywnie pytający o opinie robią to
w szczególności, gdy kupują produkt po raz pierwszy lub jest on drogi, ale 1/3 badanych
stwierdziła, że takie zachowanie jest dla nich naturalne w zasadzie w przypadku większości
kupowanych produktów i usług.

Dzielimy się dobrymi i negatywnymi opiniami
Konsumenci w Polsce dzielą się opiniami zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi. Jedynie co 4.
badany wskazał, że dzieli się głownie negatywnymi doświadczeniami zakupowymi. Konsumenci
wskazują też wiele powodów, dlaczego chcą wyrazić swoje zdanie. Przede wszystkim pokazują
w ten sposób swoje zadowolenie, ale także chcą nagrodzić markę za dobry produkt lub usługę,
jak i promować na rynku dobre praktyki i wzorce jak traktować konsumentów.

Opinie zostawiamy na smartfonie
W tym roku smartfon prześcignął laptop, jeśli chodzi o urządzenia, z których pomocą Polacy dzielą
się opiniami. Na smartfonie pozostawia je już 54% badanych. Konsumenci dzielą się opiniami na
różne sposoby, natomiast preferują dedykowane formularze online lub wysyłane mailowo i media
społecznościowe.
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Konsumenci chcą być w centrum uwagi
Pytani o to, kto najlepiej reprezentuje markę na zewnątrz, konsumenci wskazują na siebie, tzn. na
klientów i użytkowników danej marki. W tyle pozostawiają ekspertów, influencerów, czy
pracowników danej organizacji. Co więcej, co 5. badany chce stale współpracować z marką i dzielić
się z nią swoimi pomysłami na dalszy rozwój.

Dobre opinie dobrze sprzedają
55% konsumentów przyznaje, że przy zakupach kieruje się zdaniem znajomych, którzy zaopiniowali
dany produkt lub usługę pozytywnie. Negatywne opinie mają natomiast wpływ na 46% badanych.
Co więcej, 29% osób zakupiło dzięki rekomendacjom znajomych markę, której wcześniej w ogóle
nie rozważali, a 26% produkt, którego nie rozważali. Wrażliwość na opinie konsumenckie buduje też
wizerunek. Okazuje się, że dla 90% konsumentów, to czy marka bada ich opinie ma znaczenie.
Uważają ją za przyjazną i otwartą, a taką, która opinii nie bada - za zacofaną, a nawet przegraną.

Czas (i refleks) to pieniądz
Polacy oczekują nie tylko, że marka odpowie na ich zgłoszenia, ale także, że zrobi to szybko.
Odpowiedzi od razu spodziewa się co 10. badany. 26% oczekuje jej maksymalnie w ciągu godziny,
a kolejne 9% w ciągu 1-2 godzin.

Reklamacja to nie katastrofa
67% badanych konsumentów deklaruje, że właściwa reakcja marki na ich reklamację sprawi,
że pozostaną oni jej klientami, a nawet zwiększą zakupy. Co 5. badany podzieli się też pozytywną
opinią o marce i informacją, w jaki sposób rozwiązała jego problem,
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Znaczenie opinii

Opinie są bardzo istotnym czynnikiem decyzyjnym. Podczas zakupów zwraca na nie na co dzień
uwagę 36% internautów. Ich wagę w procesie zakupowym Polacy ocenili na 3,85 w skali 0-5,
a więc bardzo wysoko. Wsród nowoczesnych konsumentów - kupujących w sieci bądź mobilnie rola opinii okazała się jeszcze większa. Korzysta z nich regularnie, podejmując decyzje zakupowe,
66% e-kupujących i 67% m-kupujących. Patrząc na charakterystykę demograficzną
konsumentów, można zauważyć, że nieco większe znaczenie opinie mają dla mężczyzn niż kobiet
(40%, +7 p.p.) oraz mieszkańców największych miast (42%). Poziom wykorzystywania opinii jest
natomiast niezależny od wieku badanych.

opinie mają wpływ
na codzienne zakupy
prawie 40% konsumentów
w Polsce

Wykres 1 - Zwracanie uwagi na opinie w procesie zakupowym,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, wszyscy badani, N=1144

internauci

36%

64%

66%

e-kupujacy

34%
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tak

33%
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Podobnie jak w 2016. Polacy podczas zakupów korzystają średnio z 1,5 typu źródła opinii. Wciąż
najczęściej bierzemy pod uwagę opinie znajomych i bliskich - deklaruje tak 52% badanych
wykorzystujących opinie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że, podczas gdy liczba zwolenników
opinii znajomych pozostała właściwie bez zmian, znacznie wzrosło zaufanie do opinii internautów
i ekspertów. Zaufanie zaś do opinii bliskich i znajomych jest niższe niż 2 lata temu. Ciekawe wnioski
można wysnuć analizując kupujących w sieci i mobilnie oraz młodych konsumentów. E-kupujący
cenią już opinie ekspertów bardziej niż opinie znajomych, podobnie kupujący z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych. Dokładnie to samo zaobserwujemy, gdy przyjrzymy się konsumentom
w wieku 25-34 lata. Młodsi jednak ponownie zwracają się ku opiniom znajomych. Ciekawostką jest,
że, podobnie jak w pierwszej edycji badania, kobiety i mężczyźni mają zdecydowanie różne
preferencje jeśli chodzi o wykorzystywane źródła opinii. Panowie preferują opinie ekspertów (41%
vs 26%), a kobiety bliskich i znajomych (48% vs 28%).

Wykres 2 - Opinie wykorzystywane są w procesie zakupowym i opinie najbardziej zaufane,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, wszyscy badani, N=407 wykorzystujący opinie na co dzień
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internautów
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np. blogerów, dziennikarzy
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moje największe zaufanie budzą opinie...
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Interesująco wygląda zestawienie miejsc, z jakich Polacy czerpią opinie o produktach i usługach
rozważanych zakupowo. Media społecznościowe wykorzystuje w tym celu już 26% badanych.
Jednocześnie, największym zwycięzcą zestawienia, zostały fora internetowe, które z trzeciego
miejsca w 2016. wskoczyły na pierwsze z wynikiem 37% wskazań, pokonując nawet rozmowę ze
znajomymi, którzy używają danego produktu lub usługi. Zyskały także platformy zakupowe,
jak i dedykowane serwisy z opiniami. Co ciekawe, częściej w poszukiwaniu opinii internauci udadzą
się na Allegro, Showroom czy OtoMoto niż na dedykowane serwisy z opiniami. Najwyraźniej
poszukiwanie opinii jest już integralnym elementem zakupów i opinie zawsze powinny być pod ręką
„shoppera”. Osoby e-kupujące, w celu pozyskania opinii, odwiedzą zdecydowanie więcej miejsc niż
„przeciętny” internauta. Będą to przede wszystkim fora internetowe, a także serwisy internetowe.
36% zapyta o opinie w rozmowie z bliskimi lub znajomymi. Podobne deklaracje możemy zobaczyć
u kupujących mobilnie.

Wykres 3 - Źródła opinii wykorzystywane w procesie zakupowym,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=407, wykorzystujący opinie na co dzień

41%
34%
30%
26%
2016

23%
20%
19%
18%
2%

34%
34%
37%
27%
26%

2018

26%
19%
22%
2%

rozmowa ze znajomymi, którzy używają danego produktu lub kupowali od danego sprzedawcy
serwisy inernetowe
fora internetowe
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Facebook pozostał głównym społecznościowym miejscem pozyskiwania opinii, a nawet nieco
zyskał. „Na fejsa” w poszukiwaniu opinii uda się 80% badanych, którzy wskazali media
społecznościowe jako źródło opinii. 59% zaczerpnie informacji z YouTube, a 25% z Twittera, który
jednak w stosunku do 2016. sporo stracił. Na trzecim miejscu znalazł się Instagram. Widać,
że zdecydowanie, jeśli chodzi o opinie, „rządzą” Facebook i YouTube.

co czwarty Polak
poszukuje opinii
w social media
Wykres 4 - Media społecznościowe jako źródła opinii wykorzystywane w procesie zakupowym,
Raport Customer Listening, wszyscy badani, N=511 wykorzystujący opinie na co dzień
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Arkadiusz Śnieżek
Specjalista ds. eCommerce,
Dział Wsparcia Biznesu,
Biuro Marketingu Poczty Polskiej S.A.

Jak obecnie wyglądają relacje marka - konsument?
Czy zauważasz jakieś zmiany w tym obszarze? Jak te
relacje będą wyglądać za 3-5 lat?
Konsument w dzisiejszym świecie jest bardzo wymagającym klientem. Można śmiało użyć
stwierdzenia, że obecnie rynek kreują konsumenci. Co to oznacza w praktyce? Odpowiem bazując
na swoim własnym doświadczeniu biznesowym oraz obserwacji otoczenia. W obecnym świecie
cyfryzacji i powszechnego dostępu do mediów, np. społecznościowych, jesteśmy bombardowani
wszelkiego rodzaju reklamami, zarówno w Internecie jak i radiu czy telewizji. Reklamowane są
głównie te produkty, które wchodzą dopiero na rynek lub - z mojej obserwacji - po prostu słabo się
sprzedają. Dobry produkt tak naprawdę nie potrzebuje reklamy, broni się jakością. To właśnie te
wartości - w moim odczuciu - budują markę, zarówno produktu jak i jego producenta. Wokół tych
produktów, które - kolokwialnie mówiąc - nie potrzebują reklamy, budowana jest cicha
społeczność konsumentów, wiernych klientów, którzy utożsamiają się z tą marką, niejednokrotnie
promując te produkty za pomocą tzw. „poczty pantoflowej”. Należy tutaj wspomnieć, że dostęp do
szerokiej oferty eCommerce zarówno krajowej jak i zagranicznej, sprawia, że produkty „premium”
stały się towarem drugiej potrzeby. Od conajmniej 5 lat społeczność zakupowa koncentruje się
wokół dwóch „wartości” dla niej istotnych: szybko dostępne i tanie. Po tych kilku latach
konsumpcjonizmu masowego - jak pokazują obserwacje otoczenia i rozmowy z klientami zaczynamy coraz częściej zwracać uwagę na to, co kupujemy, co jemy, w co się ubieramy, z czego
te produkty są wyprodukowane i przez kogo (kapitał zagraniczny czy polski). Pięć ostatnich lat
pokazało, jak ważna zaczyna być dla klienta marka. W Polsce zauważa się jeszcze jeden ciekawy
nurt wiązany z jakością przekazu marketingowego: im śmieszniejsza reklama, im bardziej „brutalna”,
im bardziej kontrowersyjna, tym zainteresowanie klientów jest coraz większe - chociażby tylko po
to, aby sprawdzić, czy reklamowany produkt działa, co to jest za produkt lub usługa albo czy
prawdą jest to, co „pokazują” w reklamie. Wiele firm wykorzystuje „naiwność” klientów i nastawia się
na ilość - nie jakość. Na szczęście społeczeństwo mądrzeje pod tym względem i coraz więcej
konsumentów tego typu działania (reklamy) traktuje jako ciekawy produkt marketingowy, żart lub
dobry materiał viralowy.
Jak wyglądać będą relacje marka-klient za 3-5 lat? Cieżko określić je na tak odległy czas,
ponieważ rynek reklamy, dostępności produktów i rozwoju eCommerce nie tylko w Polsce, zmienia
się w tak ekspresowym tempie, że trudno jest przewidzieć podejście klienta do marki za te kilka lat.
Musimy brać pod uwagę fakt, że chociażby 15 lat temu dostęp do Internetu nie był tak
powszechny. Styczność z Internetem miało się głównie na studiach lub w co dziesiątym domu.
Dzisiaj już nasze dzieci od najmłodszych lat stykają się z nowoczesnymi technologiami
i niejednokrotnie lepiej sobie radzą niż my sami. Być może za te 5 lat wpływ na markę będzie miała
rozszerzona rzeczywistość? Czas pokaże.
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Opinie w kategoriach

Osoby zarządzające markami w kategorii elektronika zdecydowanie powinny zerknąć na poniższe
wyniki, aczkolwiek polecamy to także menedżerom pracującym w innych branżach. Elektronika
i gadżety to kategoria, gdzie opinie miały i mają dla konsumentów największe znaczenie. Już
w 2016. na tę branżę jako najbardziej „opinio-zależną” wskazało 36% badanych, obecnie zaś zrobiło
to aż 52%. Generalnie trzeba też przyznać, że konsumenci zwracają uwagę na opinie w coraz
większej liczbie kategorii. Ten element zyskał na znaczeniu w 10 analizowanych kategoriach
zakupowych, przy czym znacząco w przypadku mody, rozrywki, produktów wyposażenia domu
i restauracji.

Wykres 5 - Kategorie, gdzie opinie są zazwyczaj wykorzystywane i takie, gdzie opinie są istotnym czynnikiem decyzyjnym,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=407, wykorzystujący opinie na co dzień

60%

[2016]
[2018]
[2016]
[2018]

50%

kategorie,
kategorie,
kategorie,
kategorie,

gdzie
gdzie
gdzie
gdzie

liczy się opinia
liczy się opinia
opinie mają bardzo istotny wpływ na decyzje
opinie mają bardzo istotny wpływ na decyzje

40%

30%

20%
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media (blogi, programy tv, serwisy)

platformy zakupowe, np. Allegro, Showroom

wyposażenie domu / ogrodu

restauracje
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wycieczki / wakacje

sport

rozrywka

kultura / edukacja

moda

zdrowie / uroda
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0%

elektronika / gadżety (np. smartfon, tv)

10%
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i opiniobiorcy
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Aktywne pytanie o opinie

Konsumenci nie tylko korzystają z opinii już istniejących, ale także pytają o nie aktywnie. Dotyczy
to 56% badanych osób. W 2016. ten odsetek był bardzo podobny - 59%. Aktywnie o opinie pytają
w równym stopniu kobiety i mężczyźni (58% vs 55%). Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania
konsumentów, najczęściej o opinie pytają mieszkańcy małych miast i wsi (ponad 60%),
a najrzadziej mieszkańcy największych aglomeracji (około 40%). Aktywne pytanie to zdecydowanie
domena konsumentów dojrzałych - w wieku 25-54 lata. W tej grupie o opinie pyta ponad 60%
badanych. Wśród najmłodszych kupujących ten odsetek jest niższy, ale także przekracza 40%.
O opinie aktywnie pytają też e- i m-kupujący. Robi to regularnie 2/3 z nich.

56% konsumentów
wykorzystujących opinie
pyta o nie aktywnie
Wykres 6 - Aktywne pytanie o opinie, np. w bezpośredniej rozmowie, bądź w sieci,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=407, wykorzystujący opinie na co dzień

2016

59%

41%

56%

2018

tak

44%

nie
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W 2018. najczęściej aktywnie o opinie pytamy klasycznie - w rozmowie - ale znaczenie tego
sposobu zmalało o -5p.p., uzyskując 45% wskazań. 41% pytających o opinie używa do tego celu
forów internetowych. Ten kanał zyskał aż +7p.p. w stosunku do 2016. W mediach
społecznościowych o opinie pyta niezmiennie około 40% badanych. Co ciekawe, wzrosła rola
sprzedawcy, jeśli chodzi o potencjalne źródło opinii. Mężczyżni generalnie wskazali nieco więcej
kanałów, które wykorzystują do pozyskiwania opinii, jedynie social media są bardziej
eksploatowane przez kobiety. W przypadku najmłodszych konsumentów, poniżej 24 lat, wskazania
na media społecznościowe i fora internetowe sięgnęły 50%. Kupujący w sieci i mobilnie pytają
generalnie w większej liczbie miejsc, ale preferencje mają takie same jak „statystyczny” internauta,
czyli wybierają kolejno: rozmowę ze znajomymi, fora internetowe, media społecznościowe
i rozmowę ze sprzedawcą.

Wykres 7 - Sposoby aktywnego pytania o opinie,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=229
pytający aktywnie o opinie

aktywnie o opinię pytamy
w rozmowie,
ale i w mediach
społecznościowych

50%

pytam znajomych w rozmowie

45%

41%

zadaję pytanie w mediach społecznościowych, np. na Facebooku

40%

33%

zadaję pytanie na forum internetowym

41%

26%
radzę się sprzedawcy

38%

1%
żadne z powyższych

3%

2016
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W przypadku co 3. badanego konsumenta aktywne pytanie dotyczy właściwie wszystkich
produktów i usług, jakie rozważa zakupowo. W 2016. było to 35%, w tym roku niewiele mniej - 31%.
Generalnie w ciągu 2 lat wzrosła aktywność pytających o opinie, aktywne pytanie dotyczy bowiem
większej liczby okoliczności zakupowych. 38% badanych pyta o opinie, gdy kupuje coś po raz
pierwszy, a 36%, gdy kupuje produkty drogie. Oba przypadki zanotowały wzrost wskazań o ponad
+10p.p. Kobiety i mężczyźni aktywnie pytają o opinie w podobnych okolicznościach, aczkolwiek
mężczyźni znacznie częściej w przypadku dokonywania zakupu po raz pierwszy (42% vs 32%).
Najstarsi konsumenci, w wieku 55+, najczęściej pytają w zasadzie o wszystkie produkty,
a najmłodszych głównie interesuje opinia dotycząca produktów, które kupują pierwszy raz. Warto
jednak zauważyć, że wskazania na każdą z okoliczności nie są niższe niż 15% niezależnie od płci,
wieku, czy miejsca zamieszkania badanych.

poszukiwania opinii
dotyczą wszystkich
typów produktów, nie tyko
drogich, czy
specjalistycznych
Wykres 8 - Produkty, o które najcześciej aktywnie pytamy,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=229,
pytający aktywnie o opinie

35%
w zasadzie prawie wszystkich produktów / usług

31%

29%
produktów / usług które kupuję po raz pierwszy

38%

28%
produktów / usług specjalistycznych

24%

24%
produktów / usług, z których będę korzystać dłuższy czas

29%

24%
produktów / usług, które są dość drogie

36%

3%
nie wiem

3%

2016
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Jak obecnie wyglądają relacje marka - konsument?
Czy zauważasz jakieś zmiany w tym obszarze? Jak te
relacje będą wyglądać za 3-5 lat?
Marki na dzisiejszym rynku muszą nie tylko wyróżniać się, ale też być przydatne i nieść ze sobą
jakiś wartościowy przekaz. To wymaga zmiany podejścia do klienta, bo tworzenie treści będących
monologami marketingowymi, czy PR-owymi, to już zdecydowanie za mało.

Dzisiaj znaczenie marki nie wynika tylko z pozycjonowania jej, ale przede wszystkim z tego, w jaki
sposób odbierają ją konsumenci. Dlatego pamiętajmy, że marka i doświadczenie klienta to już
niemal te same obszary.

W dobie komunikacji poprzez nowe media, zmieniających się oczekiwań i zachowań konsumenta,
marki muszą przekazać klientom część swoich możliwości oddziaływania. Zamiast narzucać im
swoją historię, warto się z nimi komunikować i wspólnie kreować swoją markę. Jest to wręcz
konieczne, ponieważ ten kierunek jeszcze zyska na sile w ciągu najbliższych lat.
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Dzielenie się opiniami

Regularnie opiniami o markach, sprzedawcach i zakupionych produktach, bądź usługach, dzieli się
51% badanych. W 2016. było podobnie. Kobiety i mężczyźni dzielą się opiniami równie chętnie.
Jeśli zaś chodzi o wiek badanych, to najchętniej produkty i usługi opiniują młodzi konsumenci,
poniżej 24 lat. Pod względem miejsca zamieszkania, najwięcej opiniujących pochodzi z małych
i średnich miast. W takich lokalizacjach nastąpił też największy wzrost skłonności do opiniowania
w stosunku do 2016. Kupowanie w sieci i kupowanie mobilne jest pozytywnie skorelowane ze
skłonnością do opiniowania. Wśród e- i m-kupujących udział osób dzielących się opiniami jest
o +12p.p. wyższy niż generalnie wśród internautów.

Wykres 9 - Dzielenie się opiniami,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144, wszyscy badani

2016

2018

13%

37%

11%

40%

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

26%

24%

25%

24%

zdecydowanie nie

Customer Listening 2.0. Dlaczego konsumento-centryczność popłaca? | Grudzień 2018

20

Gdzie zostawiamy opinie?

W kontekście urządzeń, z wykorzystaniem których pozostawiamy opinie, od 2016. zmieniło się
sporo. Przede wszystkim na prowadzenie wysunął się smartfon, osiągając wsród konsumentów
aż 54% wskazań, a urządzenia pełnowymiarowe zanotowały spore spadki. Tablet zachował swoją
pozycję. Smartfon zdaje się też zastępować, a nie uzupełniać, wspomniane pełnowymiarowe
urządzenia, ponieważ generalnie liczba wykorzystywanych do opiniowania urządzeń spadła z 1,7
w 2016. do 1,3 na osobę w 2018. Na smartfonie opiniami chętniej dzielą się kobiety, za to panowie
częściej preferują laptop, choć w jednej i drugiej grupie smartfon „gra już pierwsze skrzypce”,
osiągając odpowiednio 57% i 52% wskazań. Smartfon stał się też najpopularniejszym urządzeniem
do pozostawiania opinii w większości lokalizacji. Jedynie wśród mieszkańców wsi wygrał laptop, ale
jego przewaga także nie jest zbyt wysoka (47% vs 42% wskazań dla smartfona).

ponad połowa
konsumentów
dzieli się opiniami
na smartfonie

Wykres 11 - Urządzenia, gdzie dzielimy się opiniami,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=413, dzielący się opiniami

56%
50%
2016

43%
17%

29%
37%
2018

54%
19%

laptop

komputer stacjonarny

smartfon

tablet
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Obecnie pojawia się coraz więcej możliwości i miejsc, gdzie konsument może podzielić się opinią.
Dlatego zapytaliśmy Polaków o najczęściej używane i najwygodniejsze sposoby dzielenia się
opiniami. Okazuje się, że formularze elektroniczne na stronie www, bądź mailowe, wygrywają w obu
przypadkach, tzn. są najczęściej używane i najwygodniejsze. Tak samo było 2 lata temu. Teraz
jednak rola formularzy jeszcze wzrosła (z 28% do 37%). Bardzo popularnym miejscem
pozostawiania opinii są również media społecznościowe. Na wallu marki lub na swoim opinie
pozostawia 49% konsumentów, a 43% uznało ten kanał za najwygodniejszy. Dlaczego tak się
dzieje? Pytani konsumenci są zdania, że to miejsce niejako wymusza na markach szybszą reakcję,
bądź w ogóle jakąkolwiek reakcję. Czy to dobrze? I tak, i nie. Wydaje się, że warto byłoby, gdyby
marki same również stwarzały konsumentom taką przestrzeń, gdzie mogą podzielić się opinią tylko
z marką i dać jej szansę na naprawę sytuacji, jeśli jest to opinia negatywna. Oczywiście, wiąże się to
z tym, że marka musi podjąć działanie naprawcze i poinformować o tym konsumenta. Reasumując,
na pewno klasyczne formy zostawiania opinii, jak telefon do firmy czy email, są już dla
konsumentów niewystarczające i raczej nie zaskarbią nam ich sympatii. Warto przyjrzeć się także
preferencjom konsumentów e- i m-kupujących. Oni zdecydowanie najczęściej opinie pozostawiają
wypełniając różnego rodzaju formularze (48%), ale także są najbardziej aktywni w zakresie dzielenia
się opiniami w różnych miejscach - średnio używają ich 1,5.

Wykres 12 - Najczęstsze i najwygodniejsze sposoby dzielenia się opiniami,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=413, dzielący się opiniami
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Jak obecnie wyglądają relacje marka - konsument?
Czy zauważasz jakieś zmiany w tym obszarze? Jak te
relacje będą wyglądać za 3-5 lat?
Chciałoby się rzec, że wreszcie nadszedł rok… konsumenta. Bowiem nigdy przedtem nabywający
produkty i usługi nie mieli tak łatwego dostępu do opinii i rekomendacji na temat kupowanych dóbr.
Z drugiej strony, marki dysponują coraz szerszym wachlarzem rozwiązań pozwalających na
interakcje z konsumentami. A jest o co walczyć! Jak wskazuje niniejsze badanie, aż 40% badanych
zadeklarowało, że opinie innych konsumentów miały wpływ na podjęte decyzje zakupowe, a blisko
30% badanych, dzięki rekomendacji, zakupiło produkt, którego nigdy wcześniej nie brali pod uwagę.

Jak podaje IAB Polska (październik 2018) penetracja smartfonów wśród polskich internautów
osiągnęła 90% - jest to o tyle istotne, że możliwość ocen i wystawiania recenzji może dziać się
w czasie rzeczywistym. Co więcej, mając w swojej kieszeni „centrum zarządzania Internetem”,
żądamy od marek wręcz natychmiastowej reakcji na nasze pytania, uwagi czy zażalenia.

Ciekawą perspektywę na relacje konsument – marka dają nam marki DTC (direct-to-consumer).
W ich przypadku Facebook czy Instagram to nadal bardzo ważny kanał reklamowy
i komunikacyjny. Jednak coraz częściej marki DTC chcą być stuprocentowym właścicielem
konwersacji z własnymi klientami. Stąd wiele firm z USA czy Europy Zachodniej myśli o tworzeniu
własnych społeczności, skupionych na relacji „ja – marka”, pomijając pośredników.

Warto też pamiętać, że dążąc do daleko idącej automatyzacji, możemy złapać się w pułapkę
wykluczenia człowieka z bezpośredniego kontaktu z klientem. Dlatego, wprowadzając rozwiązania
oparte o inteligentne boty czy zaawansowane rozwiązania marketing automation, zadbajmy
o odpowiednią kontrolę zautomatyzowanych procesów oraz komunikację, nadające im ludzką
twarz.
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Polscy konsumenci są zainteresowani podzieleniem się opinią jak najszybciej, najlepiej od razu
w miejscu zakupu, korzystając z urządzenia mobilnego. Tego zdania jest 44% badanych. Najbardziej
zainteresowani taką „ekspresową” formą pozostawienia opinii są mieszkańcy dużych miast (68%),
konsumenci w wieku 25-44 lata (55%), a także kupujący w Internecie (66%) i kupujący mobilnie
(72%). Już w taki sposób, czyli od razu w miejscu zakupu, tak przy pomocy Internetu, jak i w
bezpośredniej rozmowie ze sprzedawcą, opiniami dzieli się 74% osób, które w ogóle dzielą się
opiniami.

spontaniczne opinie
i natychmiastowy feedback
są według
konsumentów
najlepsze

Wykres 13 - Czy chciał(a)byś móc podzielić się opinią od razu w momencie i miejscu zakupu, np. w sklepie stacjonarnym korzystając
z urządzenia mobilnego?
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=413, dzielący się opiniami

44%

tak

56%

nie

Wykres 14 - Czy zdarza Ci się dzielić opinią od razu w momencie i miejscu zakupu, np. w sklepie stacjonarnym, bądź e-sklepie?
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=413, dzielący się opiniami

46%

28%

tak, sklep powinien wiedzieć od razu, że coś jest nie tak
tak, sponaniczne oceny są najlepsze
nie, wolę to przemyśleć i na spokojnie napisać opinię
nie, zwykle nie mam czasu, żeby od razu podzielić się opinią
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Jakimi opiniami się dzielimy?

Pytanie o to, jakimi opiniami najczęściej dzielą się Polacy, a w zasadzie przeświadczenie o tym,
że dzielimy się opiniami wyłącznie negatywnymi, wciąż pozostaje aktualne. Zmierzmy się zatem
z tym stereotypem i zobaczmy, jak wyglądają deklaracje konsumentów. Otóż, okazuje się,
że najczęściej dzielimy się opiniami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Podobnie było
w 2016. Głównie negatywne doświadczenia opisuje w kontakcie ze znajomymi lub marką
odpowiednio 28% i 25% badanych, czyli podobny odsetek co w przypadku głównie pozytywnych
opinii. Trzeba jednak przyznać, że te wskaźniki w stosunku do poprzedniej edycji badania wzrosły
o odpowiednio +11p.p. i +9p.p. Być może pogorszyły się nasze doświadczenia zakupowe, co byłoby
bardzo niepokojącą informacją. A może jesteśmy bardziej otwarci w komunikacji (przyzwyczajeni do
komunikacji) i wymagający wobec oferowanych produktów? Kto zatem cześciej niż inni podzieli się
pozytywnymi informacjami ze znajomymi i marką? Są to mieszkańcy dużych miast, mężczyźni
i konsumenci dojrzali - w wieku 25-44 lata. Niestety nie będą to osoby kupujące w sieci i mobilnie.
Te grupy konsumentów są zdecydowanie bardziej krytyczne, niezależnie od charakterystyki
demograficznej.

Wykres 15 - Typy opinii, jakimi dzielą się konsumenci z innymi konsumentami i z marką,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=413, dzielący się opiniami

[2016] dzielenie się opiniami
ze znajomymi bądź innymi osobami

[2018] dzielenie się opiniami

48%

44%

28%

56%

[2016] dzielenie się opiniami z marką

[2018] dzielenie się opiniami z marką

35%

47%

zarówno pozytywne jak i negatywne opinie
głównie pozytywne opinie
głównie negatywne opinie
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Okazuje się, że jest wiele powodów, dla których internauci dzielą się opiniami. Było ich sporo, bo
średnio 1,5 na osobę już w 2016., a teraz okazuje się, że konsumenci wskazują ich jeszcze więcej
(1,7). W szczególności Polacy dzielą się opiniami, aby pokazać swoje zadowolenie (32%) i nagrodzić
markę za dobry produkt bądź usługę (31%). W 2018. cześciej opiniują też marki, aby promować
dobre wzorce traktowania klientów i podzielić się dobrym doświadczeniem, ale także wyładować
złość na złą jakość produktu lub usługi. Jedynym motywem, jaki otrzymał mniej głosów niż w 2016.
jest ostrzeżenie innych. Wygląda zatem na to, że konsumenci zaczynają traktować opiniowanie
jako formę dialogu z marką i zauważyli, że marce zależy lub powinno na tym dialogu zależeć.

Wykres 16 - Powody dzielenia się opiniami,
Raport Customer Listening 1.0, Customer LIstening 2.0, N=413, dzielący się opiniami

37%

31%
28%

32%
28%

27%

26%

26%

27%
24%
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18%

4%
1%
2016

2018

żeby ostrzec innych
żeby nagrodzić markę za dobry produkt lub obsługę
żeby pokazać swoje zadowolenie
żeby promować dobre praktyki i wzorce jak traktować konsumenta
żeby podzielić się dobrym doświadczeniem
żeby wyładować złość na złą jakość produktu lub obsługę
nie wiem / nie pamiętam

Co ciekawe, e- i m-konsumenci, czyli kupujący w sieci lub/i mobilnie deklarują jeszcze więcej
powodów, dla których dzielą się opiniami - średnio 2 na osobę. Najcześciej jako powód wybrali
pokazanie zadowolenia i podzielenie się dobrym doświadczeniem, ale także 40% nagradza markę
w ten sposób. Widać zatem, że świadomość konsumentów na temat wartości własnych opinii jest
już bardzo wysoka.
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Chęć współpracy

22% badanych konsumentów deklaruje, że są zainteresowani stałą współpracą z marką
i współtworzeniem nowych produktów i usług. W 2016. ten wskaźnik był wyższy i wynosił 32%.
Chęć współpracy z ulubionymi markami spadła w grupie mieszkańców największych miast, a także
generalnie mężczyzn. Zainteresowanie tym typem aktywności rynkowej pozostaje zaś bardzo silne
wśród młodych konsumentów, szczególnie w wieku 19-24 lata (42%), a także w grupie
e- i m-kupujących, gdzie sięga odpowiednio 49% i 54% i zanotowało wzrost o +3p.p.

Wykres 17 - Chęć współpracy z marką i współtworzenia produktów,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144, wszyscy badani
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Wykres 18 - Czy oczekiwał(a)byś za pomoc marce jakiejś formy gratyfikacji?
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=255 chcący współpracować z marką

65%

2018

tak

35%

nie

Konsumenci, którzy są zainteresowani współpracą z marką, oczekują czegoś w zamian. Dotyczy to
65% z nich. Czego chcą? Przede wszystkim jest to wynagrodzenie pieniężne, ale też nagrody
rzeczowe, bądź zniżki na zakupy produktów tej marki. Co 5. badany chciałby natomiast, aby
w zamian za jego czas i poświęcenie marka wspierała akcje charytatywne.

Wykres 19 - Jaka forma nagrody za taką pomoc marce byłaby dla Ciebie najlepsza?
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=166, zainteresowani gratyfikacją

36%

24%

20%

19%

1%

wynarodzenie pieniężne, np. za wypełnienie ankiety, odpowiedź na pytania, stworzenie hasła reklamowego
nagroda rzeczowa, np. produkty tej marki
stałe zniżki na zakupy produktów tej marki
wsparcie przez markę różnych akcji charytatywnych albo lokalnej społeczności w zamian za moją współpracę
żadne z powyższych
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KOMENTARZ

Błażej Mójta
Główny Specjalista
Zespół Strategii i Sprawozdawczości
Bank Pocztowy

Jak obecnie wyglądają relacje marka - konsument?
Czy zauważasz jakieś zmiany w tym obszarze? Jak te
relacje będą wyglądać za 3-5 lat?
Od dłuższego czasu doświadczamy bardzo dynamicznych zmian będących z jednej strony
efektem ewolucji szeroko rozumianego rynku, a z drugiej strony także (chyba jeszcze bardziej
dynamicznej) ewolucji klienta, w szczególności, jeśli chodzi o jego umiejętności, potrzeby
i oczekiwania co do rynku. Wiadomo o co chodzi. Świat w smartfonie, social media, digitalizacja, big
data, automatyzacja… A klient? Łatwiej, szybciej, broń Boże o jedno kliknięcie za dużo…. bo już nie
wróci. Poza tym klienci chcą mieć coraz większy wpływ, mieć możliwość interakcji.

A czy dzisiaj klienci zwracają uwagę na markę? Cokolwiek to znaczy, prawda? Coraz gwałtowniej
miejsce marek określanych coraz bardziej zakurzonymi czcionkami i założycielami widniejącymi na
równie zakurzonych portretach w ich siedzibach zajmują…. ikonki. Ikonki, które walczą między sobą
o miejsce na naszym smartfonie. Ikonki, bo w coraz większym zakresie kupujemy sposób
spełnienia naszej potrzeby. Ikonki, które otwierają drzwi do platform oferujących tysiące sposobów
spełnienia danej zachcianki. Dopiero później, znacznie później pojawia się marka. Czy dzisiaj ma
znaczenie czy polecę na weekend irlandzkim czy węgierskim samolotem ? A wybiorę ten, który
akurat w danym miejscu i w danym czasie będzie najbardziej odpowiedni dla mnie, według
kryteriów ważnych w tej danej chwili. Jedzenie, zakupy, podróże, hotele, garderoba, elektronika, itd.
Wystarczy jedna ikonka.

Marki nie mogą już narzucać siebie klientowi. „Proszę, oto jestem. Kup”. Do tego wzniosłe hasła
i data założenia. O nie! Muszą zaprosić go do wzajemnej interakcji. Muszą słuchać klienta, dawać
mu możliwość i zabiegać o jego współuczestniczenie w tworzeniu nowych wartości, wzrostu
przydatności i atrakcyjności. Tylko takie działanie zbuduje trwałą długofalową relację na wielu
płaszczyznach z oczywistymi korzyściami dla obu stron.
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Co 6. internauta chciał w tym roku zgłosić marce jakiś pomysł. Byłaby to dość pozytywna
statystyka, gdyby nie fakt, że - gorzej niż w 2016. - jedynie 17% konsumentów wiedziało, jak to
zrobić. Wygląda na to, że w ciągu ostatnich 2 lat nie wzrosła znacząco chęć marek do tworzenia
przestrzeni, gdzie klienci mogliby dzielić się pomysłami na rozwój produktów i usług, a szkoda, bo
wydaje się, że takie działanie mogłoby zmniejszyć znacznie ryzyko wdrażania nietrafionych
koncepcji.

co piąty klient
próbuje zgłosić pomysł,
a jak jest wsród
Twoich klientów?

Wykres 20 - Zachowania konsumentów w kontekście współpracy z markami,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144, wszyscy badani

[2016] zgłoszenie pomysłu marce w przeszłości

[2018] zgłoszenie pomysłu marce w przeszłości
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[2016] wiedza, jak zgłosić pomysł

[2018] wiedza, jak zgłosić pomysł
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83%
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KOMENTARZ

Norbert Kowalski
Dyrektor AdRetail,
Grupa Interia

Jak obecnie wyglądają relacje marka - konsument?
Czy zauważasz jakieś zmiany w tym obszarze? Jak te
relacje będą wyglądać za 3-5 lat?
Zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie wciąż dominuje przestarzały, nachalny sposób docierania do
klientów, pozbawiony głębszej analizy ich indywidualnych potrzeb. Jest to poważnym błędem
w czasach, gdy konsument otrzymuje jednocześnie wiele informacji z różnych źródeł, w tym za
pośrednictwem aż kilku sprzętów elektronicznych, stale włączonych w domu i w pracy. Odbiorca
jest przez to bardzo rozkojarzony. I potrzebuje być traktowany naprawdę wyjątkowo, aby
rzeczywiście zauważył dany produkt.

Podstawą dobrej relacji marki z użytkownikiem jest tworzenie z nim więzi podobnej do tej, która
może połączyć ze sobą dwoje bliskich sobie ludzi. Chodzi o tzw. personifikację brandu, czyli
przemawianie do klienta z pozycji drugiego, pełnego empatii człowieka. W praktyce liczy się
wiarygodność przekazu i otwartość na potrzeby kupującego. Można zwrócić jego uwagę
szczególnie poprzez odwołanie się do emocji w nieoczekiwany sposób.

Dobrym przykładem może być wspólna akcja producenta skarpet i Fundacji DKMS. W tym
przypadku zaskoczono ludzi, oferując im skarpetki, które są pozornie nie do pary. I tak np. jedna
z nich może przedstawiać czerwone krwinki, a druga - lekarza. Przesłanie tego jest takie, że warto
łączyć to, co tylko wydaje się, że do siebie nie pasuje. Dawca i biorca szpiku kostnego mogą
wyglądać zupełnie inaczej, ale w środku idealnie do siebie pasować. To świetna inicjatywa, która
zapada w pamięć.

Obecnie tylko 3-5% firm w Polsce próbuje wyróżnić się na rynku tak unikalnymi pomysłami. Na
Zachodzie dotyczy to ok. 20% marek. Jednak za 3-5 lat tych podmiotów będzie znacznie więcej, bo
zainteresowanie nowymi trendami jest ogromne.
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Opinie a wizerunek

33

Wizerunek marki

To, czy marka liczy się ze zdaniem konsumentów, ma silniejszy wpływ na jej wizerunek niż
obecność w social media, czy kanale mobilnym. Ma to znaczenie aż dla 93% badanych
konsumentów. W 2016. było to 91%. Markę, która bada konsumentów i śledzi ich opinie, Polacy
uznają za przyjazną, godną zaufania, dobrze zarządzaną i wartą, aby być jej lojalnym klientem.
Podobne wyniki uzyskaliśmy 2 lata temu. Jednocześnie znacznie zmniejszyła się liczba osób, które
uznają, że za zainteresowaniem marki konsumentami stoją jakieś negatywne przesłanki, np. firma
jest zagrożona lub zagubiona, czyli nie ma strategii rozwoju. Wracając do pozytywnych skojarzeń,
w 2018. mamy mniej wskazań na markę zainteresowaną opiniami jako lidera, za to więcej na taką,
której klientem warto być. Konsumenci kupujący w sieci i mobilnie, wskazali średnio 1,5 raza więcej
pozytywnych określeń w przypadku marki, która bada opinie klientów. Podobnie jest w przypadku
mieszkańców największych miast, pow. 200 tys. mieszkańców,

Wykres 21 - Marka, która bada opinie klientów jest…,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144, wszyscy badani
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2016
godna zaufania
liderem
warta, żeby być jej lojalnym klientem
żadne z powyższych

2018
przyjazna
wartościowa
zagubiona

dobrze zarządzana
doświadczona
zagrożona
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nie badasz, potrzeb,
jesteś nieatrakcyjny
dla klientów

Wykres 22 - Marka, która bada opinii klientów jest…,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144, wszyscy badani
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22%
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2018

zamknięta
niedostosowana do potrzeb nowoczesnych konsumentów
nieatrakcyjna
zacofana
już w tym momencie przegrana
nieprzyjazna bo nie liczy się ze zdaniem najważniejszych dla siebie osób
żadne z powyższych

Przejdźmy zatem do tego, co konsumenci sądzą o marce, która nie interesuje się ich opiniami.
Okazuje się, że tylko 4% badanych nie ma z taką marką żadnych złych skojarzeń. Pozostali
wskazali, że jest zamknięta, nieatrakcyjna i wręcz zacofana. Co 5. badany mówi, że jest już w tym
momencie przegrana. Najbardziej krytyczne wobec takich marek są osoby kupujące w Internecie,
a także mieszkańcy dużych miast i konsumenci dojrzali - w wieku 45+.
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„Brand angels”
markę na zewnątrz
najlepiej reprezentują…
klienci!

W 2016. konsumenci zapytani o to, kto najlepiej reprezentuje markę na zewnątrz, postawili na
siebie. Jak było w tym roku? Dokładnie tak samo. 26% badanych stwierdziło, że to klienci są
najlepszym „głosem” marki na zewnątrz. Na kolejnych miejscach znaleźli się pracownicy (+3p.p.
w stosunku do 2016.) i znane osoby (+1p.p.). Stracili na znaczeniu eksperci (-3p.p.). Na szefostwo
firm stawia bez zmian - co 10. badany.

Wykres 23 - Osoby najlepiej reprezentujące markę na zewnątrz,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144, wszyscy badani
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klienci
ekspert w danej dziedzinie, np. lekarz, kierowca rajdowy, stylistka
znana osoba / celebryta
pracownicy
osoba reprezentująca firmę, np. prezes, dyrektor
bloger / wideobloger
żadne z powyższych
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Wrażliwe kategorie

Konsumenci wskazali również kategorie, gdzie ich zdaniem, marki najbardziej i najmniej liczą się
z opiniami swoich klientów. Okazuje się, że najbardziej przyjazne są branże elektronika (tak samo jak
w 2016.) i bankowość , a najmniej - znów bankowość, ubezpieczenia i znów elektronika. Wygląda na
to, że po prostu te kategorie wzbudzają wiele emocji konsumenckich i są najbardziej wrażliwe na
opinie. W rankingu najbardziej przyjaznych branż awansowały: bankowość, media, zdrowie,
restauracje i rozrywka.

Wykres 24 - Kategorie, gdzie marki najbardziej liczą się z opiniami
konsumentów,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144,
wszyscy badani

elektronika / gadżety (np. smartfon, tv)
finanse / ubezpieczenia
(np. ubezpieczenie samochodu, inwestycja)
hobby (np. buty do biegania, sprzęt do malowania)
bankowość (np. kredyt, konto)
aplikacje / programy / serwisy
kultura / edukacja (np. szkolenie, książka, wystawa)
media (blogi, programy tv, serwisy)
moda / uroda (np. buty, spodnie, kosmetyki)
platformy zakupowe, np. Allegro, Showroom, otomoto
nieruchomości (np. mieszkanie, działka)
zdrowie / uroda (krem, tusz)
restauracje
produkty spożywcze (np. mleko, sok)
wyposażenie domu / ogrodu (oświetlenie, sprzęt ogrodowy)
rozrywka (np. film, płyta)
sport (np. rower, rolki, narty)
wycieczki / wakacje (np. touroperator, hotel)
związane z moją pracą, np. marketing / sprzedaż
żadne z powyższych
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Wykres 25 - Kategorie, gdzie marki najmniej liczą się z opiniami konsumentów,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144, wszyscy
badani
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Opinie a biznes
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Wpływ opinii na zakupy

Połowa konsumentów w Polsce kieruje się podczas podejmowania codziennych decyzji
zakupowych opiniami. Dotyczy to zarówno pozytywnych, jak i negatywnych opinii, aczkolwiek
pozytywne zdają się nieco szybciej utwierdzać nas w wyborze danego produktu, czy usługi. Na
pozytywne opinie zareaguje 55% badanych, a na negatywne - 47%. Bardzo podobnie było 2 lata
temu. Najbardziej wrażliwi na pozytywne opinie są młodzi konsumenci - poniżej 34 lat - oraz
kobiety i mieszkańcy małych i średnich miast. Te same grupy zareagują jednak silniej i na
negatywne opinie. Bardzo wrażliwi na tak pozytywne, jak i negatywne opinie, są kupujący w sieci.
W ich przypadku aż 80% zadeklarowało, że opinia wpłynie na decyzję o zakupie produktu lub
usługi.

ponad połowa
decyzji zakupowych
podejmowanych jest
pod wpływem opinii

Wykres 26 - Wpływ opinii na decyzje zakupowe,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144,
wszyscy badani

[2016] pozytywne opinie

17%

[2018] pozytywne opinie

[2016] negatywne opinie

[2018] negatywne opinie

42%

20%

13%

35%

29%

32%

zdecydowanie tak

raczej tak

19%

31%

34%

15%

22%

33%

raczej nie

Customer Listening 2.0. Dlaczego konsumento-centryczność popłaca? | Grudzień 2018

zdecydowanie nie

14%

24%

20%

40
Opinie wpływają na nasze decyzje zakupowe niezależnie od tego, czy rozważaliśmy zakup danego
produktu lub usługi, czy nie. 26% konsumentów wskazuje, że zdarzyło im się wziąć pod uwagę
i zakupić produkt, którego wcześniej nie rozważali, tylko dzięki pozytywnej opinii, bądź rekomendacji
znajomego. 29% kupiło w ten sposób produkt konkretnej marki, której nie rozważali. Wskazania te
są sporo niższe niż w 2016. Jest to zastanawiający wynik. Być może konsumenci w większym
stopniu analizują zakup zanim zapytają o opinię, a więc rzadziej dostają rekomendację produktu lub
marki, których w ogóle nie znają? Wskazywałyby na to dane pochodzące m.in. z raportów „Omnicommerce. Kupuję wygodnie” i „Porzucone e-koszyki” mówiące o tym, że konsumenci poszukują
informacji o produktach w większej liczbie miejsc i poświęcają na to więcej czasu. Czyżbyśmy stali
się bardziej świadomi zakupowo i smart? Możliwe jest też, że spadek jest związany z nieco
mniejszym zaufaniem do opinii bliskich i znajomych niż w 2016., co pokazuje to badanie.

pod wpływem opinii
kupujemy nawet produkty,
których nie rozważaliśmy
i zmieniamy zdanie
odnośnie nabywanych marek

Wykres 27 - Wpływ opinii na decyzje zakupowe różnych produktów,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144,
wszyscy badani
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Wpływ reakcji marki

Niezwykle ważne dla konsumentów jest, aby marka badała ich opinie. Okazuje się, że kluczowe jest
także, w jakim czasie i w jaki sposób zareaguje na to, co mają jej do przekazania. Jeśli chodzi o czas
reakcji, trzeba przyznać, że cierpliwość nie jest mocną stroną polskich konsumentów. 11% oczekuje
odpowiedzi od razu. 26% oczekuje reakcji na swoją reklamację, zgłoszenie czy post, maksymalnie
w ciągu godziny. Kolejne 9% - w ciągu 1-2 godzin, a 21% - w ciągu kilku godzin. Oznacza to, że tylko
co 4. konsument akceptuje odpowiedź na drugi dzień. Nie pozostawia to marce zbyt wiele czasu na
przemyślenie reakcji, a okazuje się, że ma to niebagatelne znaczenie. Dane pokazują bowiem
wyraźnie, że 67% konsumentów (vs 61% w 2016.) zareaguje pozytywnie i prawdopodobnie
pozostanie klientem marki, gdy jej reakcja na zgłoszenie będzie właściwa.

w oczach
konsumenta
czas to pieniądz…

Wykres 28 - Typy opinii, jakimi dzielą się konsumenci z innymi konsumentami i z marką,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144,
wszyscy badani

2016

2018

19%

11%

od razu

13%

18%

26%

do godziny

w ciągu 1-2 godzin

9%

24%

13% 3%

21%

w ciągu kilku godzin

10%

25% 3% 5%

do 24 godzin
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Wykres 29 - Wpływ reakcji marki na opinię i decyzję o ponownym zakupie,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144,
wszyscy badani

2016

2018

15%

46%

14%

53%

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

24%

15%

18%

15%

zdcecydowanie nie

Konsekwencją braku reakcji może być to, że zmniejszy się prawdopodobieństwo ponownego
zakupu marki. Takie zachowanie deklaruje 28% badanych. Z drugiej strony, gdy marka zareaguje
właściwe i na czas, 30% będzie miało o niej lepszą opinię i prawdopodobnie zwiększy wydatki na
zakupy, 26% pozostanie klientami marki, a 20% podzieli się pozytywną opinią o tym zdarzeniu.
Tylko 12% nie wie jak właściwa reakcja marki wpłynie na ich zachowanie.

Wykres 30 - W jaki sposób zachowasz się, gdy marka właściwie zareaguje na Twoje zgłoszenie?,
Raport Customer Listening 1.0, Customer Listening 2.0, N=1144,
wszyscy badani

30%
26%

20%

12%

12%

poprawi się moja opinia o tej marce i być może zwiększę wydatki na jej produkty
pozostanę klientem tej marki
podzielę się pozytywną opinią o tej marce
nie zmniejszę wydatków na produkty tej marki
nie wiem
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Doświadczenia
zakupowe

KOMENTARZ

Justyna Skorupska
Head of Business Development, e-point
Wiceprzewodnicząca Rady Izby Gospodarki Elektronicznej

Jak obecnie wyglądają relacje marka - konsument?
Czy zauważasz jakieś zmiany w tym obszarze? Jak te
relacje będą wyglądać za 3-5 lat?
Maleje wpływ tradycyjnej reklamy, obniża się zaufanie do formalnych źródeł informacji. W ramach
procesu podejmowania decyzji zakupowych, konsumenci sięgają po opinie innych i wykorzystują
komunikację interpersonalną (ang. word-of-mouth, WOM ) do pozyskania informacji na temat
osobistych doświadczeń z firmą lub produktem od osób ze swojego otoczenia (członków rodziny,
znajomych) - czyli to konsumenci mają głos.

Dziś firmy nie sprzedają produktów, tylko markę i to konsumenci współtworzą markę - konsumenci
w swoich głowach tworzą sobie swój własny wizerunek marki.

Można zatem wyobrazić sobie, że w ciągu najbliższych lat właścicielem marki stanie się właśnie
konsument, a nie firma. Internet i szybki dostęp do informacji, które zewsząd otaczają konsumenta,
spowodował, że naturalnym zachowaniem jest filtrowanie i wybieranie. Wydaje się, że bardziej
kluczowe będzie budowanie relacji konsument - marka, a nie odwrotnie. Konsumenci już dawno
przejęli "władzę" nad informacją, sami ją tworzą, dzielą się doświadczeniami, uznają opinie innych
internautów i to nimi w zakupach kieruje się już 36% internautów, jak wynika z niniejszego raportu.

Najbliższe lata to wyzwanie dla firm jak umacniać markę i jej wizerunek. Czyżby odpowiedzią było
tworzenie doświadczeń klientów, którzy potem te doświadczenia opowiedzą, opiszą i będą
"tworzyć" markę i jej wizerunek? Według mnie to jest właśnie kierunek, w jakim marki powinny
podążać.
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Najlepsze doświadczenia

Zapytani o najlepsze doświadczenie zakupowe, konsumenci dość długo zastanawiają się nad
odpowiedzią, niestety najczęściej odpowiadają „nie miałam / nie miałem takiej sytuacji”. To
stwierdzenie pojawiło się w około 37% odpowiedzi. Pozostali wskazali przede wszystkim na bardzo
szybkie załatwienie reklamacji przez firmę albo niespodziewane, miłe zachowania, jak otrzymanie
czegoś gratis lub nadzwyczaj szybkie „załatwienie” sprawy. Co ważne, jeśli już konsumenci mieli
i wspominają dobre doświadczenie, najczęściej wiążą je z konkretną marką. Podobnie pamiętliwi
jesteśmy niestety także w przypadku negatywnych zdarzeń.

„

Lubię, gdy sprzedawca naprawdę zna się na

swoich produktach. Ostatnio mile zaskoczyły mnie
panie w SIMPLE, gdzie kupowałam spodnie. W sumie
Agata
35 lat

to przyszłam po określone spodnie, ale wyszłam
z zupełnie innym produktem - spódnicą - ale
dostosowaną do mojej sylwetki i charakteru imprezy,
na którą się właśnie wybierałam.

„

Zamówiłam w sklepie internetowym kosmetyki jako prezent

dla koleżanki. W dniu złożenia zamówienia zostały wysłane, a już
następnego były u mnie. Do tego zostały zapakowane w piękne,
ozdobne pudełko. Nie musiałam już samodzielnie pakować prezentu.
Karolina
25 lat
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„

Kiedy zgłosiłem reklamację, obsługa

zaproponowała mi napój na koszt firmy oraz małą
pizzę na wynos. Faktura została źle wystawiona
przez sprzedawcę. Pizzeria Gruby Benek. Dalej
Grzesiek
25 lat

tam chętnie jadam.

„

Zdecydowanie wizyta w salonie BOSE. Oddawałem do

reklamacji słuchawki po ponad 1,5 roku używania. Coś nie
łączyło. Sprzedawca nie dość, że przyjął reklamację, to wymienił
mi od razu produkt na zupełnie nowy - dużo lepszy, aktualny
Jacek
34 lata

„

model.

Kupiłam na Allegro depilator i w przesyłce

znajdowała się odpowiednia faktura i rachunek, ale inny
depilator. Skontaktowałam się ze sprzedawcą, który
Małgosia
28 lat

zadzwonił i przeprosił. Zapytał, kto przygotowywał
przesyłkę i wysłał do mnie na drugi dzień kuriera po
odbiór złego sprzętu oraz nadał odpowiedni. W paczce
dodatkowo znalazłam kilka kosmetyków do pielęgnacji,
w ramach przeprosin za pomyłkę.
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Najgorsze doświadczenia

Niestety, najgorszych doświadczeń konsumenci pamiętają więcej niż tych najlepszych. Najczęściej
dotyczą one reklamacji i zwrotów, które nie są uznawane przez sprzedawcę albo są uznawane,
ale po zbyt długim czasie. Wśród marek, które są najczęściej związane z największą liczbą
negatywnych opinii klienckich, znalazły się przede wszystkim te z branży moda oraz elektronika.
W zakresie problemowych obszarów prym wiodą natomiast, podobnie jak w 2016., niesłowność
(marki nie wywiązują się z deklarowanych ustaleń, np. odmawiają opcji rezygnacji z e-zakupu
pomimo deklarowanych 14 dni na zwrot), czas przesyłki zdecydowanie dłuższy, niż ten
deklarowany jako maksymalny, niechęć do wymiany towaru, sugerowanie nieodpowiedniego użycia
przez klienta, brak zaufania do klientów (sklepy nie wierzą, że klient np. nie zauważył uszkodzenia
w trakcie zakupu), niemiła obsługa, długi czas oczekiwania na uwzględnienie i zareagowanie na
reklamację, nieuznanie wielu awarii sprzętów elektronicznych jako zasadnych i podlegających
awarii, uszkodzenie przez sklep sprzętu oddanego do gwarancji, długi czas naprawy sprzętu
elektronicznego w ramach gwarancji, długi czas oczekiwania na odpowiedź ze strony marki lub
całkowity brak odpowiedzi, błędy podczas wysyłki produktów (wysyłanie nieodpowiedniego
produktu i długi czas oczekiwania na przysłanie tego dobrego), długi czas oczekiwania w kolejce
(liczba osób z obsługi klienta nieadekwatna do liczby oczekujących osób), niekompetencja
pracowników, którzy nie potrafią odpowiedzieć na pytania klientów dotyczące produktu, czy zasad
zakupu oraz niesłuchanie propozycji klienta, np. gdy sugeruje wprowadzenie produktu, na który jego
zdaniem znaleźliby się klienci. Niektóre zażalenia klientów, prezentujemy poniżej.

„

Pamiętam, że kiedyś kupiłam żelazko w jednym ze znanych

sklepów rtv-agd. Niby wszystko było w porządku, opakowanie bez zarzutu.
Coś mnie jednak „tknęło” i poszłam sprawdzić, czy działa do dedykowanego
miejsca zaraz za kasą, gdzie można było testować sprzęt. No właśnie…. Za

Anka
27 lat

kasą. Okazało się, że żelazko nie działa. I niestety byłam już po zakupie,
więc to, że dowiedziałam się na miejscu o problemie nic nie zmieniło. I tak
musiałam zgłaszać reklamację i wnioskować o wymianę. Bardzo kiepsko.

„

Najgorsze jest, gdy produkt jest

od razu z defektem, a sklep nie chce przyjąć
Marcin
40 lat

reklamacji. Spotkało mnie to wiele razy.
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„

Moje najgorsze doświadczenie dotyczyło

lodówki znanej i uznanej marki, zamówienie miało być na
drugi dzień, a doszło po 3 tygodniach, tymczasem mi
Grzesiek
32 lata

zależało na czasie, dostałem za to bon na 10zł!

„

Kiedyś zamówiłam sukienkę

w pewnym sklepie internetowym. Po
Karolina
25 lat

otrzymaniu przesyłki zauważyłam, że sukienka
nie ma jednego guzika, a rozmiarówka jest
zawyżona. Do tego produkt został dostarczony
kilka dni po obiecywanym terminie dostawy.
Musiałam kupić drugą sukienkę w innym

„

sklepie, bo na wymianę nie miałam już czasu.

Kupiłam online słuchawki dla mojego taty, które miały być prezentem na

Boże Narodzenie. Zostałam zapewniona, że słuchawki przyjdą na czas (w ciągu kilku
Sylwia
28 lat

dni), a ja zakupiłam je wystarczająco wcześnie. Jednak po jakimś czasie zaczęłam się
niepokoić, więc skontaktowałam się ze sprzedawcą. Bardzo długo (kolejne dni)
czekałam na odpowiedź. Po kilku próbach dowiedziałam się, że jednak słuchawki już
nie są dostępne. Zero przeprosin. Na zwrot pieniędzy czekałam bardzo długo, również
musząc się ich domagać.

„

Po zakupie butów i ich zareklamowaniu,

dowiedziałem się, że w nieprawidłowy sposób je
zdejmowałem i prawdopodobnie dobrałem zły
Zbyszek
27 lat

rozmiar… zawsze noszę ten sam tej marki…
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Wymagania konsumenckie

Jak mawia Jay Samit (wiceprezes Deloitte i autor wielu książek, w tym "Disrupt You! Master
Personal Transformation”, "Seize Opportunity” czy „Thrive in the Era of Endless Innovation[") the strength of brand loyalty begins with how your product makes people feel. Faktycznie, coraz
częściej kupujemy nie konkretny produkt, ale doświadczenia z nim związane, to, jak się czujemy
posiadając i używając go. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, zwykle kupujemy nie jedyną, ale
kolejną parę butów, czy spodni, wymieniamy telefon na nowszy albo nabywamy coś, bez czego
moglibyśmy się obyć, ale odczuwamy ogromną przyjemność mając to. Taka sytuacja powoduje,
że nasza lojalność wobec marek spada (nie jesteśmy przymuszeni do zakupu), a jednocześnie
nasze wymagania rosną (niech marka postara się abym kupił). Warto więc zastanowić się - i to nie
jednorazowo - a raczej cyklicznie, jakie wymagania marka musi spełnić, aby zasłużyć na miano
ulubionej, cenionej i pożądanej. Na podstawie opinii ponad 1000 internautów, możemy śmiało
powiedzieć, że przede wszystkim polscy konsumenci nadal oczekują od marki niskiej ceny (43%),
ale zaraz za nią wysokiej jakości oferowanych produktów i usług (36%). Im większe miasto
zamieszkania, tym coraz mniej istotna staje się cena, a coraz ważniejsza jakość. Popularność,
ekologiczność i zaangażowanie społeczne zostały wskazane przez co 5. badaną osobę i są
znacznie bardziej istotne w przypadku kobiet. Niska cena jest najważniejsza w przypadku
najstarszej grupy wiekowej, czyli m.in. przedstawicieli pokolenia „Silver Power” (75%). Osoby
należące do Pokolenia X stawiają przede wszystkim na wysoką jakość (55%), podobnie jak
pokolenie Z, czyli osoby w wieku poniżej 24 lat (45%), dla których istotne jest także zaangażowanie
społeczne marki (26%).
Wykres 31 - Czego oczekujesz od marek?
Badanie Love 4 Brands, N=1037, wszyscy badani

43%

36%

22%

niskiej ceny
tego aby była popularna

20%

wysokiej jakości produktów/usług
ekologiczności

20%

20%

otwartości na opinie swoich klientów
zaangażowania społecznego
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Obszary oczekiwań

Okazuje się, że oczekiwania konsumentów wobec marek wykraczają poza obszary takie jak
produkt, czy innowacyjność i dotyczą bardzo różnych aspektów jej funkcjonowania.
Najważniejszym z nich są promocje, na które wskazało 39% badanych przez nas osób. Na
kolejnym miejscu znalazły się wymagania związane z produktami i usługami (20%), a już na trzecim
śledzenie opinii klientów (17%). Warto podkreślić, że co 7. badany ma też oczekiwania w zakresie
CSR (odpowiedzialności społecznej biznesu) i podobnie - co 7. - chce, aby marka była obecna
w mediach społecznościowych.

Wykres 32 - W jakich obszarach masz oczekiwania wobec marek?
Badanie Love 4 Brands, N=1037, wszyscy badani

31%

20%

20%
17%

17%

15%

14%
8%

promocji
śledzenia opinii klientów
kanałów sprzedaży

produktów / usług
mediów społecznościowych
komunikacji i reklamy

8%

innowacyjności
CSR (społecznej odpowiedzialności)
żadne z powyższych
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Zobaczmy zatem, jakie konkretnie wymagania mają konsumenci w tych najważniejszych
obszarach. W zakresie promocji, Polacy oczekują przede wszystkim oferowania okazji zakupowych
i dość częstego tworzenia ofert specjalnych. W obszarze produktów - aby były wysokiej jakości,
ale także by i ich cena była odpowiednia. Co ciekawe, aż 36% badanych, dla których ważny był ten
obszar, chce, aby produkty były prestiżowe, a 29% - niszowe. W zakresie kanałów sprzedaży,
polscy konsumenci żądają, aby marka oferowała ich wiele, np. była dostępna stacjonarnie i w sieci
oraz nie różnicowała cen w tych kanałach. Jeśli chodzi o komunikację, nie chcemy otrzymywać
zbyt wielu informacji, ale jednocześnie chcemy, aby marka przesyłała nam newslettery. Ciekawe
jest, że Polacy są w zasadzie równo podzieleni, jeśli chodzi o preferencje, czy marka powinna
komunikować się z nimi w sposób formalny, czy nieformalny (odpowiednio 47% i 44% wskazań).
Co 4. badany ma negatywny stosunek do tego, że marka współpracuje ze znaną osobą. Jeśli
połączyć to z pokazywanymi wcześniej wynikami, można przypuszczać, że bezpieczniej byłoby,
gdyby maka współpracowała z klientami, także w kwestii komunikacji, pokazując jak oni używają jej
produktów.

Wykres 33 - Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze promocji?,
Badanie Love Brands, N=321, wszyscy badani, dla których ważny jest ten obszar

36%

35%

35%
Promocje

31%

29%

24%

aby
aby
aby
aby
aby
aby

marka
marka
marka
marka
marka
marka

oferowała atrakcyjne promocje
tworzyła oferty specjalne
oferowała częste promocje
tworzyła promocje dla stałych klientów
organizowała wyprzedaże produktów / usług
tworzyła promocje dla indywidualnych klientów
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Wykres 34 - Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze produktów / usług?,
Badanie Love Brands, N=208, wszyscy badani, dla których ważny jest ten obszar

52%

48%

42%
Produkty

36%

29%

24%

aby
aby
aby
aby
aby
aby

produkty / usługi były wysokiej jakości
cena produktów / usług była odpowiednia
produkty / usługi były funkcjonalne
produkty / usługi były prestiżowe
produkty / usługi były niszowe
marka tworzyła promocje dla indywidualnych klientów

Wykres 35 - Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze innowacyjności?,
Badanie Love Brands, N=179, wszyscy badani, dla których ważny jest ten obszar

49%

48%

Innowacyjność

45%

aby marka była otwarta na nowe rozwiązania i innowacje
aby marka była liderem w swojej kategorii
aby marka oferowała nowoczesne produkty / usługi

Customer Listening 2.0. Dlaczego konsumento-centryczność popłaca? | Grudzień 2018

55
Wykres 36 - Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze śledzenia opinii klientów?,
Badanie Love 4 Brands, N=174, wszyscy badani, dla których ważny jest ten obszar

53%

49%

Śledzenie opinii

42%

aby marka reagowała na reklamacje i uwagi od klientów
aby marka kierowała się opiniami i pomysłami klientów w procesie rozwoju produktów / usług
aby marka stale obserwowała poziom satysfakcji klientów

Wykres 37 - Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze kanałów sprzedaży?,
Badanie Love 4 Brands, N=86, wszyscy badani, dla których ważny jest ten obszar

51%

50%

Kanały sprzedaży

37%

aby marka posiadała wiele kanałów sprzedaży (np. stacjonarne i internetowe)
aby ceny produktów / usług były takie same, niezależnie od kanału sprzedaży
aby marka marka posiadała mobilny kanał sprzedaży

Wykres 38 - Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze komunikacji i reklamy?,
Badanie Love 4 Brands, N=78, wszyscy badani, dla których ważny jest ten obszar

54%

47%
Komunikacja

44%

39%

aby
aby
aby
aby

marka
marka
marka
marka

nie "zasypywała" mojej skrzynki licznymi ofertami
stosowała formalną formę komunikacji
stosowała nieformalną formę komunikacji
wysyłała newslettery informujące o nowościach
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Wykres 39 - Jakie wymagania wobec marek masz w obszarze CSR - społecznej odpowiedzialności?,
Badanie Love 4 Brands, N=148, wszyscy badani, dla których ważny jest ten obszar

41%

35%

30%
CSR

27%

27%

26%

aby
aby
aby
aby
aby
aby

marka
marka
marka
marka
marka
marka

była zaangażowana społecznie
organizowała eventy charytatywne, mające na celu pomoc potrzebującycm
była proekologiczna
wspierała lokalne inicjatywy
inwestowała w ochronę środowiska
wspierała młodych, zdolnych ludzi

Wykres 40 - Co sądzisz na temat współpracy między marką a znaną osobą?,
Badanie Love 4 Brands, N=1037, wszyscy badani

Współpraca ze znaną osobą

26%

55%

19%

mam do tego negatywny stosunek
jest mi to obojętne
mam do tego pozytywny stosunek

Wygląda na to, że konsumenci mają dość dużo wymagań. Można powiedzieć, że - aby być lubianą
i kupowaną - marka powinna nadążać za rozwojem rynku i wskazaniami swoich klientów w bardzo
różnych aspektach, od kanałów sprzedaży i produktów zaczynając, a na wszelkich działaniach proklienckich i pro-społecznych kończąc. W tym kontekście warto zapytać swoich klientów wprost,
jakie wymagania oni mają wobec Twojej marki. Na pewno niektóre aspekty są dla nich ważniejsze
niż inne ze względu na specyfikę Twojego produktu czy grupy, do której trafia Twoja oferta.
W dalszej części raportu pokazujemy, jak zrobić to w łatwo, szybko i efektywnie. Sprawdź.
My chętnie wesprzemy Cię w tym obszarze.
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O badaniu
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Metodologia

Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem kilku metod badawczych, ilościowych
i jakościowych.

• Zebraliśmy opinie 1144 internautów wykorzystując responsywne ankiety CAWI (ComputerAssisted Web Interview) emitowane na stronach www oraz w wysyłce mailowej. Dane
zbierane były w dniach 3 - 7 września 2018. Struktura próby została skorygowana przy
użyciu wagi analitycznej i odpowiada strukturze polskich internautów w wieku 15 i więcej lat
pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. W analizie wzięliśmy pod uwagę
tylko kompletne ankiety.

• W rozdziale „Oczekiwania wobec marek” wykorzystaliśmy dane z innego naszego badania Love 4 Brands - zebrane przy pomocy ankiet CAWI na próbie 1037 internautów. Raport na
podstawie tego badania ukaże się w Q1 2019.

• Zrealizowaliśmy wywiady konsumenckie dotyczące doświadczeń zakupowych.

• Poprosiliśmy o komentarz do wyników badania ekspertów i przedstawicieli firm otwartych na
opinie konsumenckie i będących często pionierami w zakresie dialogu z konsumentami,
w tym Patrycję Sass-Staniszewską, Justynę Skorupską, Błażeja Mójtę, Arkadiusza Śnieżka,
Łukasza Wyglądałę i Norberta Kowalskiego. Korzystając z okazji, jeszcze raz w tym miejscu
bardzo dziękujemy wymienionym ekspertom za możliwość realizacji wywiadów i podzielenie
się własnymi opiniami, a także nieocenioną pomoc w analizie i interpretacji wyników naszego
badania.
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Jak poznać
opinie klientów

62

Drodzy Państwo,

Wiedza o klientach, ale i współpraca z nimi, jest w dzisiejszych czasach kluczowa. Pokazują to
zarówno wyniki najnowszej edycji badania Customer Listening, jak i sama obserwacja ogromnej
aktywności konsumentów na forach, czy w mediach społecznościowych. Na szczęcie mamy już
też do dyspozycji wiele nowoczesnych, elastycznych i atrakcyjnych cenowo narzędzi służących
pozyskiwaniu tej wiedzy.

Mobile Institute proponuje Państwu 3 wygodne rozwiązania, dzięki którym marka może zacząć
słuchać klientów, rozmawiać z nimi, a w końcu - prowadzić satysfakcjonujący dla obu stron dialog,
który zwykle owocuje świetnymi pomysłami na rozwój produktów i usług.

Dodatkowo, menedżerom, właścicielom firm i wszystkim zainteresowanym danymi o rynku,
dostarczamy na bieżąco informacje o trendach, najświeższe wyniki badań i najważniejsze
statystyki, aby mogli podejmować świadome i trafne decyzje biznesowe.

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług.

Katarzyna Czuchaj-Łagód
Dyrektor zarządzający
Mobile Institute
kasia@mobileinstitute.eu
664 446 226

Katarzyna Wielgosz
Menedżer ds. rozwoju
Mobile Institute
kasia.w@mobileinstitute.eu
570 769 350
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1. Poznaj
Świat wokół nas zmienia się w ogromnym tempie. Co chwila powstają innowacyjne rozwiązania, wykorzystujące
najnowsze technologie. Praktycznie nie wyobrażamy sobie życia bez Internetu i smartfona. Chętnie odkrywamy
możliwości social media, rozszerzonej rzeczywistości i botów jako asystentów zakupowych. Wszystko to ma także
bezpośredni wpływ na to, jak kupujemy. Marki zdają sobie już sprawę, że nie mogą być nieobecne w kanale mobilnym,
muszą pracować nad UX, oferować promocje i możliwość porównywania cen, ale co jeszcze? Jak będzie następny trend
i ruch konsumentów? Warto znać odpowiedź na to pytanie, aby pozostać liderem w swojej kategorii, a może i odkryć
nową.
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Badanie rynku
W Mobile Institute realizujemy badania ilościowe
internautów przy pomocy responsywnych ankiet
elektronicznych w naszym systemie opinie.mobi.
Często wzbogacamy je o badanie w kanałach
komunikacji i sprzedaży klientów oraz o część
jakościową - wywiady pogłębione lub fokusy.

✓

potencjał produktów

✓

pre-testy kampanii

✓

ocena rozwiązań

✓

post-testy kampanii

✓

znajomość marki

✓

trendy

✓

rebranding

✓

preferencje zakupowe

✓

analiza kategorii

✓

analiza konkurencji

Co zyskasz?
Dzięki temu rozwiązaniu odnajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i poznasz lepiej rynek,
na którym działasz, bądź chcesz działać. W przypadku testów kampanii, zminimalizujesz ryzyko
niewłaściwego przekazu. Otrzymasz inspiracje i wskazówki do rozwoju, a także zaadresujesz
problemy i wyzwania. Możesz także wykorzystać wyniki badania PR-owo i tworzyć na ich
podstawie nowy, unikalny kontent.
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Metoda

✓

Przy realizacji projektu korzystamy z różnych, ilościowych i jakościowych metod
badawczych. Wszystko zależy od zadania, jakie przed nami stoi. Zawsze jednak
staramy się najpierw jak najlepiej poznać zagadnienie i grupę docelową badania,
aby następnie jak najefektywniej zebrać informacje, które pokażą nam
prawdziwy obraz sytuacji i pozwolą uzyskać właściwe odpowiedzi.

✓

Badanie internautów realizujemy wykorzystując metodę CAWI - responsywne
ankiety elektroniczne dystrybuowane do list email oraz w różnych kanałach
internetowych, jak np. media społecznościowe. Wykorzystujemy własny system
ankietowy opinie.mobi, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad jakością
pozyskiwanych danych oraz możemy porównywać wyniki z wielu źródeł.

✓

Badanie ilościowe ankietowe często poprzedzamy serią wywiadów
pogłębionych IDI. Dzięki temu lepiej poznajemy zagadnienie i odbiorców oraz
dostosowujemy narzędzia badawcze. Zrozumienie to podstawa.

✓

Badanie ilościowe przynosi wiele odpowiedzi, ale nowe rozwiązania najlepiej
wypracowuje się w grupach zaangażowanych konsumentów, tzw. innowatorów.
Często korzystamy z tej metody, jeśli badamy tematy szeroko pojętej
przyszłości. Co 8 głów to nie jedna :)

✓

Często korzystamy także z konsultacji eksperckich w ramach społeczności
marketexperts.eu. Jej członkowie mają bogate doświadczenie w różnych
obszarach i chętnie wspierają nas w interpretacji i ocenie pozyskanych
w badaniach informacji. Dyskusja o wynikach jest zawsze na miejscu.
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Skontaktuj się z nami:
Katarzyna Wielgosz
kasia.w@mobileinstitute.eu
570 769 350

Krok po kroku

✓

Spotykamy się na warsztacie, gdzie opowiadasz nam o swoim wyzwaniu
biznesowym - na jakie pytania ma odpowiedzieć, jakie koncepcje zweryfikować,
bądź jakie problemy ma zaadresować nasze badanie.

✓

Opracowujemy w porozumieniu z Tobą ankietę do badania ilościowego
internautów oraz scenariusz do wywiadów konsumenckich i eksperckich.

✓

Po uzyskaniu Twojego OK w zakresie pytań badawczych, startujemy z badaniem
ilościowym internetowym (CAWI) i wywiadami indywidualnymi (IDI) lub fokusami
(FGI).

✓

Zwykle przepytujmy podczas wywiadów 10+ internautów, przy pomocy ankiet
badamy 1500+ internautów i rozmawiamy z kilkunastoma ekspertami z danej
dziedziny.

✓

W porozumieniu z Tobą badamy także Twoich klientów, abyś miał dodatkową
korzyść z projektu - analizę sytuacji wewnętrznej i odniesienie swojej pozycji do
rynku.

✓

Po zebraniu wyników, opracowujemy raport wewnętrzny lub publikację, która ma
trafić na rynek.

✓

Przesyłamy Ci raport z analizą wyników oraz rekomendacjami i umawiamy się
z Tobą na prezentację i sesję Q&A, abyś mógł w łatwy sposób zapoznać się
z wynikami badania i zadać nam wszystkie nurtujące Cię pytania.
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2. Zacznij słuchać
Jako osoby zarządzające markami, możemy wiedzieć o swoich klientach dużo, np. monitorując wypowiedzi
i komentarze w mediach społecznościowych lub na forach, czy śledząc opinie na serwisach typu Booking i Opineo, i to
jest jak najbardziej wskazane działanie, jednak nie daje konsumentowi poczucia, że zależy nam na jego zdaniu. On nie
wie, że z zainteresowaniem obserwujemy jego posty. Tymczasem dla 90% konsumentów ważne jest, aby marka liczyła
się z ich zdaniem. Dlatego zapewnijmy naszym klientom przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami i pomysłami.
I poinformujmy, że zależy nam na ich opinii.
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90% polskich konsumentów
uważa, że marki powinny
pytać o ich opinie

Monitoring opinii
Monitoring realizujemy we wszystkich punktach styku
marki z klientem (offline, online, mobile, social).

✓

punkty stacjonarne

✓

e-mailing

✓

e-sklepy

✓

SMSy

✓

aplikacje mobilne

✓

eventy

✓

fanpage i kanały social media

✓

magazyny i czasopisma

✓

bannery i widgety

✓

ulotki i paragony

Co zyskasz?
Dzięki temu rozwiązaniu masz stały dostęp do wiedzy odnośnie preferencji i poziomu satysfakcji
Twoich klientów. Feedback dotyczący produktów i usług otrzymujesz praktycznie natychmiast natychmiast możesz też zareagować, jeśli nie jest on przychylny. Zarządzasz wizerunkiem marki
i doświadczeniem konsumentów. Masz pełną widoczność w zakresie poziomu obsługi klienta we
wszystkich kanałach i punktach sprzedaży. Możesz motywować swoich pracowników, używając
nowych, rynkowych wskaźników ,jak Net Promoter Score (NPS). Zyskujesz także stały dopływ
konsumenckich pomysłów na rozwój. Budujesz silną pozycję marki i lojalność odbiorców.
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Metoda

✓

Badanie opinii realizujemy przy pomocy naszego systemu ankiet
responsywnych opinie.mobi.

✓

Ustalamy z Tobą pytania oraz wygląd i branding formularza. Proponujemy
rozwiązania.

✓

Ankieta może być wypełniona przez Twojego klienta, użytkownika lub fana po
kliknięciu w link lub wpisaniu adresu opinie.mobi i kodu przypisanego do danego
badania i punktu styku z marką, np. w punkcie sprzedaży, e-sklepie lub na
evencie.

✓

Wypełnienie ankiety nie wymaga instalacji żadnej aplikacji, jedynie wejścia na
stronę opinie.mobi.

✓

Możesz komunikować badanie w różny sposób, np. umieszczając adres i kod
badawczy na ulotkach lub paragonie, podpinając link do badania pod banner lub
wysyłając je w mailingu.

✓

Wyniki zbierane są w czasie rzeczywistym w panelu online, możesz obserwować
je na bieżąco po zalogowaniu do systemu.

✓

Możemy przygotowywać dla Ciebie raporty cykliczne lub skonfigurować Ci
raporty do samodzielnego pobrania w panelu.

✓

Gdy wyniki satysfakcji Twoich klientów ulegają pogorszeniu, wysyłamy Ci
powiadomienie mailowe ze wskazaniem obszaru i punktu styku, gdzie to
nastąpiło.

✓

Możesz zróżnicować dostęp do wyników w zależności od stanowiska,
np. kierownik regionu może mieć dostęp do wyników dla regionu.
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Skontaktuj się z nami:
Katarzyna Wielgosz
kasia.w@mobileinstitute.eu
570 769 350

Krok po kroku

✓

Ustalamy wspólnie pytania, jakie zadamy Twoim klientom, fanom bądź
użytkownikom.

✓

Importujemy ustalone pytania do systemu ankietowego, dostosowujemy
branding i przekazujemy Ci linki testowe do formularza. Możesz swobodnie klikać
i zgłaszać uwagi.

✓

Nanosimy Twoje uwagi i przekazujemy Ci linki badawcze do zamieszczenia
w Twoich kanałach komunikacji i sprzedaży. Teraz możesz zacząć informować
klientów o badaniu.

✓

Konfigurujemy dla Ciebie i wyznaczonych osób dostęp do panelu raportowego.

✓

Go! Badanie startuje.

✓

Oglądasz wyniki w panelu raportowym w trybie 24/7 w czasie rzeczywistym.
Od tej pory masz kontrolę nad wszystkim!
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Skorzystaj z jednego z naszych pakietów:

Przyjazny
e-sklep

Starter

• Ankieta do 7 pytań, zgodna
z brandingiem marki
• 5 linków i kodów badawczych do
• Ankieta do 7 pytań, zgodna
dystrybucji: 1. w sklepie
z brandingiem marki
stacjonarnym (np. w formie ulotki
• 2 linki badawcze - widget/banner / wizytówki / paragonu),
i wysyłka ankiety mailem po
2. w serwisie www (np. banner /
zamówieniu
link / widget),
• Dostęp do wyników w panelu
3. w aplikacji mobilnej (np. banner
raportowym online dla 3 osób
/ link), 4. w social media (link),
wyznaczonych przez Ciebie
5. w mailingu (np. link / button)
• Dostęp do wyników w panelu
raportowym online dla 3 osób
wyznaczonych przez Ciebie

Setup: 300 zł
Opłata m/c: 199 zł

Wiedza
omnichannel

Setup: 300 zł
Opłata m/c: 249 zł

•
•

•
•

PRO

• Ankieta zgodna z brandingiem
marki
Ankieta 10-15 pytań, zgodna
• N linków i kodów badawczych dla
z brandingiem marki
wszystkich punktów styku
N linków i kodów badawczych dla z klientami, dedykowany landing
wszystkich punktów styku
page badania
z klientami, np. sklepów
• Dostęp do wyników w panelu
stacjonarnych w ramach sieci,
raportowym online dla osób
e-sklepu, aplikacji mobilnej,
wyznaczonych przez Ciebie
fanpage
• Wysyłka na indywidualne maile
Dostęp do wyników w panelu
w odpowiedzi na zdarzenia, np.
raportowym online dla 5 osób
zakup w e-sklepie
wyznaczonych przez Ciebie
• Spięcie z CRM, historią
Czas trwania badania 12+
zakupową, metadanymi,
miesięcy
segmentacją, historią wyszukań
• Alerty mailowe w odpowiedzi na
opinie i oceny

Setup: 800 zł
Opłata m/c: od 49 zł
za punkt

Zapytaj nas o cenę na
biuro@mobileinstitute.eu
kasia.w@mobileinstitute.eu

3. Rozmawiaj
Co 5. konsument w Polsce chce stale współpracować z marką i wspierać ją swoimi pomysłami. Konsumenci uznają, że to oni
najlepiej reprezentują także marki na zewnątrz. A może w takim razie wykorzystać ten zapał? Taki konsumencki dział R&D może
nam podpowiadać inicjatywy, które mają większe szanse spodobać się na rynku. Mamy też szansę bardziej zaangażować klientów,
którzy nas lubią i kupują. Win-win!
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Społeczności klientów
Nasze rozwiązanie to dedykowana platforma
społecznościowa. Klub zrzeszający klientów, partnerów
biznesowych i fanów marki. Obsługuje badania,
powiadomienia, komentarze, feedback i insighty.

✓

Stały i naturalny dialog z grupą docelową - platforma online umożliwia
komunikację do klientów marki, konsumentów lub pracowników

✓

Branding klienta, w tym landing page, kolorystyka, logo

✓

Serwis dostępny dla zarejestrowanych użytkowników

✓

Wsparcie rekrutacji członków społeczności, m.in. konkurs, nagrody za
największą liczbę rekrutowanych, mailingi

✓

Różne rodzaje postów, np. głosowania, pytanie z opcją wyboru, test A/B, sonda,
ankiety, psychotesty, quizy, posty tekstowe

✓

Integracja z ankietami opinie.mobi

✓

Idea rooms, dedykowane miejsce, gdzie użytkownicy zgłaszają pomysły
i poddają ocenie przez głosowanie

✓

Support rooms - dedykowane miejsce, gdzie użytkownicy zgłaszają problemy
i poddają je głosowaniu oraz obserwują, czy zostały rozwiązane

✓

Obsługa obrazków i wideo w postach

✓

Systemy motywacyjne, m.in. konkursy, nagrody, kupony rabatowe, wsparcie
organizacji charytatywnych, grywalizacja, poziomy użytkowników i odznaki

✓

Oglądanie wyników w społeczności i panelu raportowym - wyniki dostępne
w czasie rzeczywistym 24/7

✓

Administrowanie przez dedykowanego pracownika po stronie klienta lub
community managera Mobile Institute

✓

Możliwość bezpośredniego kontaktu z pojedynczym użytkownikiem

✓

Regulamin społeczności zgodny z RODO i obejmujący przekazanie praw
autorskich do pomysłów
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Skontaktuj się z nami:
Katarzyna Wielgosz
kasia.w@mobileinstitute.eu
570 769 350

Krok po kroku

✓

Społeczność uruchamiamy na platformie brandheroes.club i dostosowujemy do
Twojego brandingu.

✓

Możemy umieścić społeczność z adresem twojamarka.branheroes.club lub
możesz wybrać inną swoją domenę.

✓

Uczestników do społeczności możemy rekrutować my lub Ty. Możesz pozyskać
wybranych klientów, przesyłając im linki aktywacyjne z zaproszeniem. My
możemy przeprowadzić rekrutację zewnętrzną, dzięki której dotrzesz do
potencjalnych klientów lub określonej grupy docelowej.

✓

Szkolimy Twoich pracowników - administratorów społeczności - z jej działania,
a przez pierwsze tygodnie wspieramy Cię i pomagamy prowadzić dialog z jej
członkami .

✓

Społeczność umożliwia administratorowi, czyli Tobie, prowadzić bezpośredni
dialog z klientami, fanami i innymi osobami, które Ty lub my zaprosimy do
społeczności. Możesz zadawać im pytania, realizować głosowania, konkursy,
zapowiadać eventy, publikować artykuły, a także zbierać pomysły i uwagi
dotyczące produktów lub usług.

✓

Możesz reagować i komentować w czasie rzeczywistym. Możesz też
moderować treści umieszczane w społeczności.

✓

O każdym nowym poście w społeczności możesz poinformować członków
mailowo i skierować ich bezpośrednio do promowanego posta.

✓

Społeczność oferuje wiele systemów motywacji, w tym nagrody, konkursy,
płatność za aktywność i akcje charytatywne. Możemy wspólnie sprawdzić,
co najlepiej działa na Twoich klientów i fanów.
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4. Trzymaj rękę
na pulsie
Wszystkie pytania, jakie sobie zadajesz jako właściciel firmy, menedżer kierujący marką, czy szef sprzedaży, mają swoją
odpowiedź. Jest też duża szansa, że my w Mobile Institute już ją mamy. A jeśli nawet w tym momencie jej nie mamy, to poszukamy
jej dla Ciebie. Podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o dane jest znacznie łatwiejsze, a nawet jeśli wiesz, że masz dobre
wyczucie i tzw. „nosa” (czytaj doświadczenie), warto mieć back-up w postaci kilku świeżych liczb. W końcu rynek zmienia się dość
szybko, a konsumenci wraz z nim. Czy sam nie ulegasz takim trendom jak eko, slow life, zakupy smart czy digital detox? No
właśnie. A czy zmienia to, co i jak kupujesz? No właśnie. Markę, którą zarządzasz też większość trendów dotyka. Ważne jest jak i jak
szybko dzięki Tobie zareaguje.
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Data concierge
To spersonalizowana usługa abonamentowa, w ramach
której dostarczamy Ci interesujące Cię dane rynkowe,
przeszukujemy dla Ciebie wszech-Internet i nasze
przepastne bazy (desk research) pod kątem
niezbędnych statystyk i insightów oraz przekazujemy
informacje o trendach i udostępniamy wyniki naszych
projektów badawczych w dedykowanym panelu
raportowym.

Wyobraź sobie, że masz własnego asystenta, który wyszukuje dla
Ciebie najpotrzebniejsze informacje z rynku. Dostarcza Ci prosto na
biurko kluczowe trendy, najważniejsze insighty i gorące dane.
To właśnie Twój Data Concierge <3
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Skontaktuj się z nami:
Katarzyna Wielgosz
kasia.w@mobileinstitute.eu
570 769 350

Krok po kroku

✓

Zaczynamy od wywiadu, podczas którego pytamy o Twoje potrzeby w zakresie
wiedzy o rynku i danych, m.in. z jakich obszarów, informacje Cię interesują
(np. branża, grupa docelowa) i do czego zwykle potrzebujesz takich informacji
(np. tworzenie strategii, planów biznesowych, codzienna praca, szkolenia,
kontrola jakości sprzedaży i obsługi klientów).

✓

Ustalamy model i częstość komunikacji.

✓

Dostarczamy Ci systematycznie dane oraz przekazujemy dostęp do panelu
raportowego, gdzie przygotowujemy dla Ciebie dedykowany zestaw informacji,
danych i raportów.

✓

Stajesz się członkiem społeczności profesjonalistów Market Experts, a więc
możesz zgłaszać pomysły na nowe badania realizowane przez Mobile Institute,
dostajesz powiadomienia o najnowszych wynikach. Możesz też komentować
dane i wypowiadać się w naszych publikacjach rynkowych.

Uwaga! Osoby korzystające z usługi Data Concierge otrzymują
specjalne ceny na inne produkty Mobile Institute, w tym badania,
a także konsulting i szkolenia.

Jeśli chcesz zaczerpnąć nieco wiedzy, a nie jesteś jeszcze
pewien, czy Data Concierge jest dla Ciebie, zapisz się do naszej
społeczności eksperckiej, gdzie dzielimy się informacjami z rynku
i konsultujemy najnowsze wyniki badań (zaczep nas mailowo).
Tylko uważaj, bo wiedza uzależnia ;)
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dziękujemy za zainteresowanie
czekamy na Twoje pytania:
biuro@mobileinstitute.eu

