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Szanowni Państwo,

Rzeczywistość biznesowa zmienia się obecnie bardzo szybko. Jeszcze nie wszyscy 

zadomowiliśmy się na dobre na naszych firmowych profilach facebook’owych, a już wypadałoby 

być na YouTube, Instagramie czy Tinderze. Obraz chwilę temu w przekazie wart był tysiąc słów, 

obecnie wideo warte jest znacznie więcej. Być może trzeba więc zaprzyjaźnić się z Periscope albo 

facebookową funkcją transmisji na żywo. W momencie tworzenia tego raportu (wrzesień 2016) 

pewnie też nie jedna menedżerska głowa pracuje nad tym jak najlepiej wykorzystać w kontekście 

swojej marki wybuch popularności aplikacji Pokemon Go!  A może jest już za późno? Czy będzie to 

trend, czy tylko sezonowa miłość do polowań na wirtualne stwory?  
 
I tak dzień w dzień trwa nieustająca gonitwa za naszym „targetem”. Trzeba pamiętać jednak  
o czymś jeszcze - o podstawach, na których budujemy nasz biznes, czyli naszych klientach. Dzięki 

internetowi konsumenci stali się bardziej świadomi cen i ofert. Dla znacznej części tzw. „double 

check” to już nieodzowny element zakupów. Fora internetowe, serwisy z opiniami, platformy 

sprzedażowe, a przede wszystkim media społecznościowe, dały konsumentom prawo głosu  
i zachęciły do komentowania i opiniowania niemal wszystkiego, a w tym produktów, usług, marek, 

jakości obsługi, cen… Urządzenia mobilne zaś wyposażyły naszych klientów i potencjalnych 

klientów w doskonały kanał odbioru komunikatów marek, ale także dały możliwość powiedzenia 

„Sprawdzam!” - sprawdzam w sklepie, sprawdzam ceny, sprawdzam opinie, sprawdzam Twoją 

wiarygodność jako marki, którą lubię.  

Na co dzień opinie są ważnym kryterium decyzyjnym dla 49% konsumentów. Jest to pewnego 

rodzaju zagrożenie, ale i ogromny potencjał w zależności od tego, jak na to spojrzymy. Jeśli 

jesteśmy organizacją otwartą, zauważymy, że konsument mówi też „Zależy mi” - chcę powiedzieć 

Ci co poprawić, nie podobało mi się to, co zrobiłeś, mam pomysł na rozwój Twojej usługi, chcę mieć 

udział w tym co robisz, bo Cię lubię i kupuję Twoje produkty. To już brzmi zdecydowanie lepiej, a taką 

chęć dzielenia się spostrzeżeniami z markami wyraża już co trzeci Polak. My - biznes - powinniśmy 

natomiast stworzyć przestrzeń, gdzie konsument będzie mógł wyrazić swoje zdanie. Obecnie 

niestety 73% Polaków wskazuje, że nie wie jak podzielić się z marką swoim pomysłem. Facebook? 

Owszem, ale być może warto byłoby, żeby pewne informacje trafiały najpierw lub wyłącznie do 

marki. Telefon? Mail? - to według znacznej części konsumentów już przestarzałe i niewygodne 

narzędzia kontaktu z marką. Jest jednak wiele takich, które preferują konsumenci, jak formularze 

webowe, możliwość podzielenia się opinią mobilnie od razu w sklepie, czy uczestnictwo  
w społeczności konsumenckiej, z którą konsultowane są nowe pomysły i oferty. Okazuje się, że 

zastosowanie takich narzędzi dialogu daje nie tylko możliwość dostępu do wartościowych 

insightów, zwiększając dynamikę naszych działań i zmniejszając ryzyko biznesowe (bo przecież to 

dla konsumentów tworzymy nasze produkty), ale także wpływa na wizerunek. Dla 91% 

konsumentów ważne jest by marka badała ich opinie, wtedy uznają ją za przyjazną, otwartą na ich 

potrzeby, a nawet za lidera kategorii. 
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Dodatkowo możemy spojrzeć w zupełnie nowy sposób na naszych klientów i przewartościować 

nasze podejście do nich. Każdy z nas pewnie czuje intuicyjnie, że obecnie kobiety zbliżają się pod 

względem siły nabywczej i zachowań zakupowych do mężczyzn, kupując coraz częściej auta, 

nieruchomości, czy na co dzień elektronikę. I tak samo, rośnie zainteresowanie panów kategoriami 

zakupowymi takimi jak kosmetyki, zdrowie, czy moda. Jak pokazały wyniki naszego niedawnego 

badania dla Allegro - Polska Strojna - połowa mężczyzn deklaruje zainteresowanie modą, a 35% 

śledzi trendy modowe. Podobnie, starsze i młodsze pokolenia spotykają się na facebooku, Skype  
i w sklepach tych samych, znanych marek, a mieszkańcy wsi odwiedzają e-sklepy w zasadzie 

równie często jak osoby zamieszkujące największe miasta. Przy tym, dane mówią, że Polacy wciąż 

odbierają znaczny odsetek komunikatów marek jako stereotypowe.  
 
My, jako firma badawcza, obserwujemy ten trend ujednolicania pod kątem demografii z badania na 

badanie, wobec czego uznaliśmy, że warto poszukać nowego sposobu na segmentację 

konsumentów, by dać markom uniwersalne narzędzie skutecznej komunikacji. Właśnie dlatego do 

współpracy przy tej publikacji zaprosiliśmy również Structogram Polska i przetestowaliśmy dla 

Państwa podejście „3 Kolorów Mózgu”, które ma silne podstawy naukowe i, jak się okazuje, dobrze 

różnicuje postawy konsumenckie, zakupowe i nie tylko. W raporcie ujawniamy jacy w kontekście tej 

metodologii są polscy konsumenci i jakie są ich podstawowe potrzeby w zakresie komunikacji  
i oferty.  

Dzięki zaś partnerstwu z Gremi Business Communication - wydawcy Rzeczpospolita - mogliśmy 

poznać i możemy zaprezentować jakie odczucia wobec dialogu marka-konsument mają 

przedstawiciele biznesu, menedżerowie na rożnych szczeblach i zarządzajacy różnymi obszarami.  

W stworzeniu publikacji wsparła nas także merytorycznie Izba Gospodarki Elektronicznej, dzieląc 

się swoimi doświadczeniami i obserwacjami w obszarze postaw i wymagań e-konsumentów,  
a także firmy i marki, którym bliski jest dialog z konsumentami, jak Allegro, Bank Zachodni WBK, 

Beauty Management PR for Women, Centrum Wina, Deloitte, Hi’Shine, Kazar, MyShop.mobi, Ravelo, 
i Simple CP. Ich przedstawiciele, na co dzień zarządzający produktami, komunikacją i badaniami 

podzielili się z nami wiedzą i doświadczeniami w zakresie dialogu z konsumentami. My zaś  
z zaciekawieniem i nieskrywanym podziwem słuchaliśmy o tym, jak efektywnie współpracować  
z konsumentami na rzecz rozwoju biznesu. Mamy nadzieję, że i dla Państwa ich wypowiedzi  
i doświadczenia staną się źródłem inspiracji.  

Cudownej lektury!  
Być może okaże się, że za chwilę ujrzycie Państwo świat w zupełnie innych kolorach,  

Kasia Czuchaj-Łagód,  
Dyrektor Zarządzająca Mobile Institute 
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Najważniejsze wyniki

Nowocześni konsumenci kupują kierując się opiniami  

Połowa Polaków (49%) zwraca uwagę na opinie o produkcie lub usłudze, zanim zdecyduje się na 

ich zakup. Znacznie częściej zjawisko to dotyczy osób robiących zakupy online (78%)  
w porównaniu do nie kupujących w sieci (27%). Różnica widoczna jest również w grupie mobilnych 

klientów, wśród których na co dzień aż 69% kieruje się opiniami w stosunku do 39% wśród nie 

robiących zakupów mobilnie. Co więcej, dla osób korzystających z opinii, ważność tego czynnika  
w procesie zakupowym to aż 3,9 w skali 0-5. Technologia najwyraźniej sprzyja przemyślanym, 

sprytnym zakupom. 

Głos konsumencki liczy się bardziej niż ekspercki  

Za najważniejsze w procesie decyzyjnym uważamy opinie bliskich i znajomych (51%), dalej 

ekspertów 38% oraz internautów 37%, a opinie o produktach i usługach najczęściej czerpiemy  
z bezpośredniej rozmowy ze znajomymi, którzy dany produkt lub usługę już zakupili (41%). Im 

młodszy konsument, tym chętniej czerpie opinie z różnych serwisów internetowych i platform 

zakupowych. Osoby kupujące natomiast w nowoczesny sposób - mobilnie - w równym stopniu 

jako najczęściej wykorzystywane źródła opinii wskazują już na rozmowę ze znajomymi, jak i serwisy 

internetowe. Z blogów i wideoblogów w kontekście pozyskiwania opinii także znacznie częściej 

korzystają osoby kupujące z wykorzystaniem nowoczesnych metod, czyli przede wszystkim  
w sieci (23% kupujących online vs 11% w grupie pozostałych klientów). Co piąty konsument na co 

dzień czerpie opinie z mediów społecznościowych. Najczęstszym źródłem opinii wśród portali 

społecznościowych jest Facebook 77%, dalej YouTube 52%, Twitter 35% i Instagram 31%.  

Kto pyta, nie błądzi 

59% konsumentów aktywnie pyta o opinie o produktach i usługach, których kupno właśnie 

rozważa, a 35% takich osób stwierdziło, że dotyczy to w zasadzie wszystkich produktów, nie tylko 

np. drogich (24%), czy specjalistycznych (28%). Najczęściej o konkretne produkty czy usługi 

Polacy pytają w bezpośredniej rozmowie (51%), następnie poprzez media społecznościowe, głównie 

Facebook (41%) i fora internetowe (33%). Jedynie 26% respondentów stwierdziło, że o opinie 

pytają samego sprzedawcę. Najwyraźniej ten sposób pozyskiwania informacji nie jest już 

najwygodniejszy ani najbardziej wiarygodny.
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Kupuję, więc opiniuję 

Połowa Polaków dzieli się na co dzień opiniami dotyczącymi zakupionych produktów i usług. 

Laptop jest obecnie najczęściej używanym urządzeniem, przy pomocy którego dzielimy się 

opiniami wirtualnie (56%), ale na smartfonie opiniami dzieli się już 43% badanych. Większość 

konsumentów dzieli się z innymi osobami zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi opiniami  
o produktach i usługach (48%). Głównie pozytywnymi dzieli się 35% osób, a głównie negatywnymi 

17%. Podobna tendencja widoczna jest, jeśli chodzi o kwestię dzielenia się opiniami bezpośrednio  
z markami, których produkty bądź usługi kupujemy. Tu również najwięcej konsumentów opiniuje 

markę dobrze lub źle, w zależności od jakości produktu i doświadczenia zakupowego. 

Telefon to przeżytek 

Dzieląc się opinią, zgłaszając problem, czy reklamację, konsumenci nie chcą już dzwonić do działu 

obsługi klienta w firmie, czy wysyłać sprzedawcy dedykowanego emaila. Nie mają na to czasu ani 

nie wierzą w efektywność tej formy kontaktu. Jeśli tylko mają możliwość, korzystają więc  
z wygodniejszych kanałów przekazania feedbacku. Najczęściej w celu wystawienia opinii 

konsumenci korzystają już z formularza kontaktowego na stronie (28%), dalej jest to własny profil  
z otagowaną marką (24%) oraz wall danej marki na Facebooku (24%). Formularz kontaktowy na 

stronie został uznany także za najwygodniejszą formę pozostawiania opinii (31%). Następne  
w kolejności to fanpage danej marki na Facebooku oraz własny profil (22%). Drogę telefoniczną 

wybierze w kontekście zaopiniowania lub zgłoszenia problemu już tylko co dziesiąty konsument.  

Dobre opinie dobrze sprzedają  

Aż 59% konsumentów przyznaje, że kupując, sugeruje się zwykle pozytywnymi opiniami 

znajomych, a 49% negatywne opinie skutecznie zniechęcają do zakupu. 38% osób kupiło produkt 

po pozytywnym zaopiniowaniu go przez bliską osobę. 42% osób kupiło produkt, którego kupna 

wcześniej nie rozważali, tylko dzięki rekomendacji bliskiej osoby. Co ciekawe, liczba „polubień” marki 

w mediach społecznościowych uważana jest często za pośredni wskaźnik pozytywnej oceny, czyli 

za wyznacznik bycia godną zaufania marką. Tego zdania jest co trzeci konsument. 

Reklamacja to nie katastrofa  

29% osób pytanych, czy negatywne doświadczenia z marką wpływają na skłonność do 

ponownego zakupu, odpowiada zdecydowanie, że to zależy od samej marki i od tego jak się marka 

zachowa. Aż 61% konsumentów potwierdza, że odpowiednia reakcja marki na zgłoszony problem, 

czy negatywne doświadczenie, jest w stanie wpłynąć pozytywnie na decyzję o ponownym zakupie. 

Odpowiednia reakcja marki nakłoni 29% klientów do podzielenia się o niej pozytywną opinią, 26% 

pozostanie jej klientami pomimo „wpadki”. Gdzie jest haczyk? Nie można takiego „problemowego” 

zgłoszenia zignorować, a najlepiej odpowiedzieć na nie od razu. Najwięcej konsumentów (24%) 

oczekuje odpowiedzi od marki w ciągu kilku godzin. 19% oczekuje jej od razu, 13% do godziny,  
a 18% najwyżej w ciągu 1-2 godzin. Zatem zdecydowanie czas to pieniądz w tym przypadku. 
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Konsumenckie R&D 

Polacy uważają, że są doskonałym źródłem wiedzy i pomysłów na rozwój produktów oraz, że marka 

powinna konsultować się z konsumentami. Nie eksperci, czy znane osoby w danej dziecinie,  
a klienci zostali także uznani przez Polaków za najlepszych reprezentantów danej marki na 

zewnątrz (26%). Chęć stałej współpracy z marką i dzielenia się pomysłami na jej rozwój wykazuje 

32% osób, a im młodsi są konsumenci, tym taka ochota współdziałania z marką jest silniejsza - 

wśród osób w wieku 15-18 lat sięga 56%. Tymczasem 73% takich aktywnych, zaangażowanych 

osób nie wie, jak mogłoby zgłosić marce pomysł na rozwój produktu, czy usługi. Wydaje się, że jest 

to zatem obecnie w wielu przypadkach utracony potencjał, a z drugiej strony - potencjalnie źródło 

przewagi marek, które zechcą taki dialog z konsumentami prowadzić i wykorzystywać ich wiedzę. 

Tym bardziej, że co trzeci konsument nie jest nawet zainteresowany materialną gratyfikacją za 

współpracę, a dla większości najważniejszy jest efekt czyli to, że ich opinia zostanie uwzględniona 

przez lubianą i kupowaną markę. 

Opinie ASAP 

Ponad połowa (52%) Polaków chciałaby móc podzielić się opinią od razu w momencie robienia 

zakupów, najchętniej np. w sklepie stacjonarnym, korzystając z urządzenia mobilnego. Takie 

natychmiastowe, spontaniczne opinie konsumenci uważają za szczere. Są też zdania, że marka 

powinna wiedzieć jak najszybciej jeśli wystąpi jakiś problem, żeby móc zareagować.  

Wizerunek 2.0 

To, czy marka słucha swoich klientów nie jest obojętne ponad 90% konsumentów. To więcej niż w 

przypadku obecności marki w kanale mobilnym i social media (ponad 60%). Prowadzenie dialogu  
z klientami wpływa też bezpośrednio na wizerunek marek. Według Polaków marka, która bada i 

nasłuchuje opinii klientów, jest godna zaufania (26%), przyjazna (25%) i dobrze zarządzana (22%). 

Marka, która nie bada potrzeb swoich klientów, została uznana przede wszystkim za zamkniętą 

(29%) i niedostosowaną do potrzeb nowoczesnych klientów (26%), a także nieatrakcyjną (25%). 
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Opinie - codzienne wsparcie
Znaczenie opinii

Codziennie podejmujemy różnorodne decyzje zakupowe. Okazuje się, że niezależnie, czy robimy to 

w e-sklepach, mobilnie, czy w salonach bądź punktach stacjonarnych, często towarzyszą nam 

opinie. Zwraca na nie uwagę podejmując codzienne decyzje zakupowe prawie połowa 

konsumentów, a dokładnie 49%. Nieco częściej są to kobiety, ale jest to różnica zaledwie 2 p.p.  
w stosunku do mężczyzn. Większe różnice widać, jeśli przypatrzymy się wiekowi konsumentów. 

Największą wagę do opinii przykładają bardzo młodzi - w wieku 15-18 lat, a także starsi 

przedstawiciele pokolenia Y / Millennials (wiek 25-34 lata) i osoby z pokolenia X (w wieku 35-44 

lata). Wygląda na to, że szczególnie młodzież przyzwyczajona jest już do korzystania z opinii  
i wyrasta na doświadczone w tym zakresie pokolenie konsumentów, a z kolei osoby w wieku 25-44 

lata to jednocześnie konsumenci wydający już swoje własne zarobione pieniądze i do tego 

świadomi nowoczesnych źródeł informacji. Z opinii korzysta jednak także 28% osób w wieku 45-54 

lata i 22% w wieku 55+, co jest znaczącym odsetkiem. 

9

Wykres 1 - Zwracanie uwagi w procesie zakupowym niezależnie od miejsca (online, mobile, sklepy stacjonarne, social media)na opinie 
o produkcie lub usłudze rozważanych zakupowo,  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Polacy podczas zakupów korzystają średnio z 1,5 typu źrodła opinii, a ich ważność w procesie 

podejmowania decyzji oceniana jest na 3,9 w skali 0-5, a więc bardzo wysoko. Najczęściej 

bierzemy pod uwagę opinie znajomych i bliskich - deklaruje tak 51% uwzględniających na co dzień 

opinie w procesie decyzyjnym, ale zaraz potem doceniamy opinie ekspertów w danej dziedzinie 

(38%) i internautów (37%). Co czwarty konsument weźmie także pod uwagę opinie znanych osób - 

blogerów, dziennikarzy lub celebrytów. Oczywistym zatem jest skupienie się na klasycznym „word-

of-mouth”… otóż, niekoniecznie. Okazuje się, że opinie znajomych i bliskich zdecydowanie 

najcześciej eksploatują kobiety, uzyskując 65% wskazań i 28 p.p. przewagi nad mężczyznami  
w tym zakresie. Skąd zatem mężczyźni czerpią opinie? W takim samym stopniu od internautów 

(39%), ekspertów w danej dziedzinie (37%) i osób znanych (22%). Kobiety wykorzystują po prostu 

więcej źródeł opinii, stawiając przy tym cały czas na opinie znajomych. Mężczyźni mają bardziej 

zrównoważony zestaw źródeł. A w jakim kierunku podążamy jeśli chodzi o wykorzystywane źródła 

opinii? Z jednej strony opinie internautów są bardzo dobrym źródłem informacji ze względu na dużą 

liczbę opinii osób o różnym profilu i doświadczeniach i łatwość dostępu, z drugiej strony, w czasach 

przesytu informacjami „information overload”, są często zbyt obciążającym nas źródłem. Odnieśmy 

się zatem do tego, z jakich źródeł korzystają przedstawiciele różnych grup wiekowych. Otóż opinie 

bliskich znajomych są najczęściej wykorzystywane przez osoby w grupie 45-54 lata, ale  
i najmłodsze - w wieku 15-18 lat. Być może zatem kluczem jest liczba znajomych, która 

prawdopodobnie zmniejsza się wraz z zajętością osób pracujących zawodowo i pnących się po 

szczeblach kariery plus wychowujących małe dzieci? Z drugiej strony wśród osób w wieku 19-24 

lata największą popularnością cieszą się opinie czerpane od ekspertów. Ciekawy jest także stopień 

wykorzystania poszczególnych źródeł informacji w zależności od wielkości miejsca zamieszkania 

konsumentów. Opinie bliskich i znajomych najczęściej pomagają podjąć decyzje zakupowe 

mieszkańcom wsi, ale pozostałe źródła są już wykorzystywane w bardzo podobny sposób przez 

mieszkańców różnych lokalizacji. 
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Wykres 2 - Czyje opinie wykorzystywane są w procesie zakupowym , a czyje najbardziej zaufane,  
Raport Customer Listening, wszyscy badani, N=511 wykorzystujący opinie na co dzień, N=139 wykorzystujący więcej niż jedno źródło 

opinii
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dziedzinie
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np. blogerów, dziennikarzy
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Interesująco wygląda zestawienie miejsc, z jakich Polacy czerpią opinie o produktach i usługach 

rozważanych zakupowo. Okazuje się, że media społecznościowe są w tym celu wykorzystywane 

częściej niż dedykowane serwisy z opiniami. Duże znaczenie mają opinie pozyskiwane 

bezpośrednio od osoby, która używała dany produkt lub kupiła od danego sprzedawcy, ale około 

1/3 konsumentów używa również różnych serwisów internetowych, forów i porównywarek. Polki 

korzystają częściej z opinii znajomych, a także blogów oraz dedykowanych serwisów z opiniami. 

Mężczyźni nieco częściej (4 do 6 p.p.) posiłkują się serwisami i forami internetowymi, 

porównywarkami cenowymi i mediami społecznościowymi, podczas gdy w przypadku tych 

ostatnich często o większą aktywność posądza się kobiety. Im młodszy badany tym częściej 

szuka opinii o produktach w serwisach internetowych i na platformach zakupowych oraz w 

mediach społecznościowych. Pokolenie Y to zagorzali użytkownicy porównywarek cenowych  
i forów internetowych, ale w najstarszej grupie z każdego z tych źródeł korzysta także ponad 10% 

badanych. Jedynie blogi i wideoblogi nie są wykorzystywane przez osoby z pokolenia „silver power” 

czyli 55+. Wielkość miejsca zamieszkania nie różnicuje w dużym stopniu tego, z jakich źródeł 

czerpiemy opinie. Widać jedynie, że mieszkańcy największych miast częściej korzystają  
z dedykowanych serwisów z opiniami, jak np. Booking.com czy Opineo, zaś mieszkańcy wsi  
z wiedzy znajomych, którzy mają doświadczenia z danym produktem, marką bądź sprzedawcą. 
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Wykres 3 - Źródła opinii wykorzystywane w procesie zakupowym i zaufane,  
Raport Customer Listening, wszyscy badani, N=511 wykorzystujący opinie na co dzień
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Co piąty konsument wykorzystujący na co dzień opinie poszukuje ich w mediach 

społecznościowych. Jakie to media? Przede wszystkim Facebook, na który wskazuje 77% 

zainteresowanych opiniami osób. Dalej mamy YouTube, Twitter i Instagram. Co ciekawe, kobiety 

częściej (+ 13 p.p.) deklarują korzystanie z Facebooka, a ze wszystkich wymienionych poza nim, 

znajdujących się w czołówce czyli YouTube, Twittera i Instagrama, a także Snapchata - mężczyźni, 

uzyskując nawet dwukrotną przewagę w przypadku Twittera i Instagrama.  
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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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Opinie - codzienne wsparcie
Opinie w kategoriach

Zgodnie z pozyskanymi danymi opinie stanowią ważny element decyzji zakupowych połowy 

polskich konsumentów. To bardzo dużo, ale czy dotyczy to wszystkich kategorii zakupowych? 

Trzeba przyznać, że w niektórych kategoriach konsumenci mają faktycznie wyższą skłonność do 

kierowania się opiniami, ale każda ze wskazanych przez nas w badaniu branż zyskała jakieś głosy, 

co oznacza, że istnieją klienci, którzy kupują produkty tej kategorii opierając się na opiniach. 

Opiniami kierujemy się najczęściej kupując elektronikę, produkty finansowe, a także związane  
z hobby, czyli w jakimś stopniu specjalistyczne. Wysoki odsetek wskazań mają w tym zakresie 

także usługi jak aplikacje, programy i serwisy, a także produkty związane ze zdrowiem i modowe.  
Co ciekawe, stosunkowo najrzadziej opiniami kierujemy się będąc w roli konsumenta biznesowego - 

opinie związane z usługami i produktami wykorzystywanymi w pracy sprawdza zazwyczaj 3% 

badanych.
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Wykres 5 - Kategorie, gdzie opinie są zazwyczaj wykorzystywane i takie, gdzie opinie są istotnym czynnikiem decyzyjnym,  
Raport Customer Listening, wszyscy badani, N=511 wykorzystujący opinie na co dzień, N=324 wykorzystujący opinie w więcej  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Opiniodawcy i opiniobiorcy  
w akcji
Aktywne pytanie o opinie

Konsumenci, którzy na co dzień korzystają z opinii przy wyborze produktów lub usług, dzielą się 

wyraźnie na dwie grupy, takich, którzy przeszukują istniejące już opinie i takich, którzy aktywnie o 

nie pytają. Ta druga grupa jest większa, stanowi bowiem 59% wszystkich korzystających na co 

dzień z opinii. Bardziej aktywnymi „opiniobiorcami”, czyli korzystającymi z opinii, są kobiety. Wśród 

pań odsetek pytających o opinie aktywnie wynosi 64% (+12 p.p. przewagi nad mężczyznami). 

Najbardziej aktywnie o opinie pytają najmłodsi konsumenci, w wieku 15-18 lat, nieco starsi, w wieku 

19-24 lata, a także osoby w grupie 45-54 lata, choć tu aktywne pytanie odbywa się najczęściej 

inaczej niż w przypadku osób młodszych, czyli bezpośrednio w rozmowie ze znajomymi (75% vs 

16%). Największymi zwolennikami aktywnego pytania o opinie są także mieszkańcy największych 

miast (75% wskazań), ale mieszkańcy wsi i mniejszych miast także nie odbiegają tu jakoś znacząco 

od średniej (ponad 60% wskazań). 
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Wykres 6 - Aktywne pytanie o opinie, np. w bezpośredniej rozmowie bądź w sieci,  
Raport Customer Listening, N=511 wykorzystujący opinie na co dzień
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Najczęściej aktywnie o opinie pytamy klasycznie - w rozmowie, ale zaraz na drugim miejscu znalazł 

się bardzo nowoczesny kanał komunikacji - media społecznościowe. Tu o opinie pyta 41% 

badanych. Następne w kolejności są fora internetowe, a dopiero na ostatnim, czwartym miejscu, 

konsultacje u sprzedawcy. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kryzysem zaufania do sprzedawców? 

Kobiety znacznie częściej pytają o opinie w rozmowie (+13 p.p. przewagi i 58% wskazań),  
a mężczyźni w mediach społecznościowych (+17 p.p. przewagi i 48% wskazań). Najmłodsi 

konsumenci preferują pytanie o opnie na forach internetowych, a starsi - znajomych w rozmowie, 

ale z forów korzysta też co piąty konsument powyżej 45 toku życia. Media społecznościowe 

zyskują ponad 40% wskazań we wszystkich grupach wiekowych poza 55+. Aktywne pytanie  
w rozmowie jest tak samo popularne niezależnie od wielkości miejsca zamieszkania, natomiast 

pozostałe sposoby są od 1,5 do 2 razy częściej wykorzystywane przez mieszkańców dużych 

miast. Ci generalnie konsultują zakupy zdecydowanie bardziej aktywnie.
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Wykres 7 - Sposoby aktywnego pytania o opinie,  
Raport Customer Listening, N=257 pytający aktywnie o opinie
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Okazuje się, że jeśli konsumenci aktywnie pytają o opinie, to mają w zwyczaju pytać o nie  
w odniesieniu do wszystkich rozważanych zakupowo kategorii i produktów. To wskazanie uzyskało 

35% głosów. O produkty, które kupujemy po raz pierwszy, pyta 29% pytających aktywnie o opinie, 

a o produkty specjalistyczne 28%. Wysoka cena warunkuje aktywne pozyskiwanie opinii przez 

24% badanych konsumentów. O większość produktów i usług pytają częściej kobiety (45% vs 

25% wskazań w przypadku mężczyzn). Panowie najczęściej aktywnie pytają o opinie dotyczące 

produktów i usług specjalistycznych (40% vs 20% w przypadku kobiet), a także takich, z których 

będą korzystać dłuższy czas. Aktywne pytanie jako stały element zakupowy dotyczący  
w zasadzie wszystkich produktów występuje tym częściej, im młodszy jest konsument, ale 

niezależnie od wielkości miejsca zamieszkania.
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Wykres 8 - Produkty, o które najcześciej aktywnie pytamy,  
Raport Customer Listening, N=257 pytający aktywnie o opinie
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Opiniodawcy i opiniobiorcy  
w akcji
Dzielenie się opiniami

Opiniami o markach, sprzedawcach i zakupionych produktach, bądź usługach dzieli się połowa 

konsumentów, a wsród tych, którzy na co dzień z opinii korzystają - 73%. Wygląda na to, że kto raz 

skorzystał już z opinii, uznaje je za przydatne na tyle, aby potem zrewanżować się tym samym, 

czyli pozostawieniem opinii innym konsumentom. Nieco chętniej opiniami dzielą się kobiety (+9 p.p. 

przewagi), a także konsumenci poniżej 24 roku życia, gdzie ten wskaźnik osiąga 70%. Wśród 

starszych przedstawicieli pokolenia Y, czyli osób w wieku 25-34 lata i pokolenia X (35-44 lata), 

stałymi opiniodawcami jest 60% konsumentów, a w najstarszej grupie powyżej 55 lat - 16%. 

Częściej opinie pozostawiają też mieszkańcy większych miast, ale podzieli się nimi także co trzeci 

mieszkaniec wsi. 
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Wykres 9 - Dzielenie się opiniami,  
Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani
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Opiniodawcy i opiniobiorcy  
w akcji
Miejsca, gdzie zostawiamy opinie

Jak się okazuje, opinie, jeśli są to opinie wirtualne, konsumenci pozostawiają na wielu urządzeniach,  
a średnio jest to 1,7 urządzenia. Na laptopie dzieli się opiniami 56% osób, które się nimi dzielą w 

internecie. Na komputerze stacjonarnym opinie zostawia połowa konsumentów, a na smartfonie 

43%. Tablet jest stosunkowo najmniej popularny w tym kontekście, ale i tak podzieli się na nim 

opinią prawie co piąty konsument pozostawiający opinie. Kobiety częściej używają opiniując 

komputera stacjonarnego (+18 p.p. przewagi), a mężczyźni smartfona (+14 p.p.). Wykorzystanie 

laptopa i tabletu jest, niezależnie od płci, bardzo podobne. Wiek również wpływa na 

wykorzystywane do opiniowana urządzenia. Najmłodsi konsumenci już w 61% przypadków opinie 

pozostawiają na smartfonie, a ich nieco starsi koledzy w wieku 19-24 lata nawet jeszcze nieco 

więcej, bo 65%. Osoby powyżej 45 toku życia pozostawiają opinie głównie na komputerze 

stacjonarnym, ale już co piąta osoba w tym wieku zostawi opinię na smartfonie, a wśród posiadaczy 

tego urządzenia już co czwarta. Należy się więc spodziewać, że wraz ze wzrostem penetracji 

smartfonów, jaki następuje w starszych grupach wiekowych, ich wykorzystanie w kontekście 

opiniowania również będzie rosło. Wielkość miejsca zamieszkania nie różnicuje w dużym stopniu 

wykorzystania urządzeń do opiniowania. Widoczna jest wciąż lekka przewaga mieszkańców 

większych miast, jeśli chodzi o mobilnie pozostawiane opinie, ale także 36% mieszkańców wsi 

pozostawia już opinie na smartfonie.
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Wykres 11 - Urządzenia, gdzie dzielimy się opiniami,  
Raport Customer Listening, N=579, dzielący się opiniami
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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. Na kolejnych dwóch miejscach 

znajdują się media społecznościowe, gdzie konsumenci równie często zostawiają opinie na wallu 

swoim - posługując się „tagiem” danej marki (24%) - albo bezpośrednio na wallu marki, czy 

sprzedawcy (24%). Kobiety są w tym zakresie bardziej bezpośrednie. 34% z nich w porównaniu do 

13% mężczyzn, zostawi opinię bezpośrednio na wallu marki. Panowie odwrotnie - 36%  
w porównaniu do 10% kobiet pozostawi ją na swoim wallu i „otaguje". Gdyby zsumować oba 

działania w social media, daje to 39%, czyli w zasadzie można powiedzieć, że media 

społecznościowe stały się w Polsce najpopularniejszym miejscem zostawiania opinii. Dlaczego? 

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 jeszcze o tym poinformować konsumenta. 

Reasumując, na pewno klasyczne formy zostawiania opinii, jak telefon do firmy czy email, są już dla 

konsumentów niewystarczające i na pewno nie zaskarbią nam ich sympatii.
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Wykres 12 - Najczęstsze i najwygodniejsze sposoby dzielenia się opiniami,   
Raport Customer Listening, N=579, dzielący się opiniami, N=365, konsumenci którzy dzielą się opiniami na więcej niż jeden sposób
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Katarzyna Prus-Malinowska 
Digital Banking Director,  
Bank Zachodni WBK S.A.
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Z telefonicznej drogi opiniowania korzysta jedynie 10% 
osób, które dzielą się swoimi uwagami dotyczącymi 
produktów i usług. Pozostali wybierają różne formy 
internetowe, m.in. formularze, ale i social media. Jakie 
kanały dialogu klient-marka Bank Zachodni WBK 
udostępnia lub rozwija?  

Prowadzimy dialog w kanałach komunikacyjnych, które są w danym momencie najbardziej 

wygodne dla naszych klientów. Różne typy osobowości, czy rodzaj sytuacji, w której znajduje się 

klient, determinują wybór najbardziej adekwatnego do komunikacji narzędzia. Z tego powodu 

staramy się dostarczać jak najwięcej zróżnicowanych możliwości. Nie rezygnujemy z żadnego 

kanału tylko dlatego, że stosunkowo niewielka część całej populacji z niego korzysta. Poza 

powszechnymi kanałami dialogu z klientem, takimi jak infolinia, badania satysfakcji, czy media 

społecznościowe, rozwijamy narzędzia do zbierania opinii i analizy emocji w momencie i czasie ich 

powstawania. Przykładowo, planujemy wdrożenie rozwiązania, które pozwoli klientom na wybór 

elementu w serwisie bankowości internetowej, jaki chcą ocenić w chwili, gdy z niego korzystają  
i odczuwają potrzebę szybkiego wyrażenia swojej opinii. Ponadto informacje, które pozyskujemy  
z analiz big data, pozwalają nam na identyfikowanie emocji z zachowań w serwisach, a co za tym 

idzie, skupiają naszą uwagę na miejscach, które mogłyby działać jeszcze lepiej, szybciej, bardziej 

kontekstowo.  
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Małgorzata Olszewska 
Dyrektor Strategiczny,  
Wiceprezes Zarządu KAZAR

Z telefonicznej drogi opiniowania korzysta jedynie 10% 
osób, które dzielą się swoimi uwagami dotyczącymi 
produktów i usług. Pozostali wybierają różne formy 
internetowe, m.in. formularze, ale i social media. Jakie 
kanały dialogu klient-marka Kazar udostępnia lub 
rozwija? 

Nasza firma 'ma uszy' i to wiele par. Naszymi uszami są nasi handlowcy, którzy uzyskaną wiedzą  
na temat potrzeb klientów dzielą się wewnątrz organizacji. Naszymi uszami jest oczywiście również 

Biuro Obsługi Klienta. Aby jeszcze lepiej rozpoznać potrzeby naszych klientów, prowadzimy także  

badania ankietowe. Chociażby w niedawno przeprowadzonym badaniu naszych klientów 

potwierdził się nasz bardzo wysoki standard obsługi. Oczywiście jesteśmy tez bardzo aktywni  
w social media. 

Ponad połowa (52%) osób chciałoby podzielić się opinią 
od razu w momencie robienia zakupów, np. w sklepie 
stacjonarnym, oddziale, punkcie obsługi, korzystając  
z urządzenia mobilnego. Czy widzi Pani/Pan taką 
pojawiającą się potrzebę? Czy takie opinie stanowiłyby 
bądź stanowią cenny insight dla Państwa? 

Klienci dzielą się z nami opiniami, chociażby dzieląc się na bieżąco odczuciami z handlowcami 

naszych salonów. Pracownicy naszych salonów są najcenniejszym ze źródeł informacji. Ponadto 

prowadzimy otwartą komunikację z naszymi klientami na facebooku i przez Biuro Obsługi Klienta. 

Dbamy o to, aby te opinie dotyczące naszej pracy nie pozostawały tylko w miejscach, gdzie 

pozostawił je klient, ale były przekazywane do różnych działów, które powinny je uwzględnić  
w swojej bieżącej pracy, np. do działów kolekcji, logistyki, marketingu… 
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Bartłomiej German 
E-commerce Manager   
SIMPLE CP

Ponad połowa (52%) osób chciałoby podzielić się opinią 
od razu w momencie robienia zakupów, np. w sklepie 
stacjonarnym, oddziale, punkcie obsługi, korzystając z 
urządzenia mobilnego. Czy widzi Pan taką pojawiającą 
się potrzebę? Czy takie opinie stanowiłyby bądź 
stanowią cenny insight dla Państwa? 

Faktycznie, zauważyliśmy taką tendencję. Nasze klientki bardzo chętnie (i często pierwsze, niejako 

wyprzedzając kontakt z naszej strony) dzielą się opiniami dotyczącymi zakupów oraz produktów. 
Wszystkie rozwiązania, które pozwolą naszym klientkom „na gorąco” ocenić zakup i emocje z nim 

związane są dla nas niezwykle cenne i interesująca, a wręcz pożądane. 

Większość konsumentów oczekuje odpowiedzi od marki 
maksymalnie w ciągu kilku godzin, a najlepiej 
natychmiast. Czy nastąpiła tu jakaś zmiana, np. 
konsumenci są teraz mniej niecierpliwi niż kilka lat temu 
albo ta „niecierpliwość” dotyczy jakichś konkretnych 
grup konsumentów? Jak szybko Simple CP marka 
reaguje na opinie / uwagi zgłaszane przez klientów? 

Konsumenci obecnie są dużo bardziej świadomi swoich praw i nieporównywalnie bardziej 

wymagający niż kilka lat temu. Dokładamy wszelkich starań, żeby odpowiedzi udzielić jak 

najszybciej. Poza oczywistym zadowoleniem klienta pozwala to uniknąć efektu kuli śnieżniej,  
w postaci kolejnych pytań, telefonów czy wiadomości. 
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Opiniodawcy i opiniobiorcy  
w akcji
Jakimi opiniami i dlaczego się dzielimy?

Rozprawmy się teraz z jednym z najważniejszych, nurtujących biznes pytań - jakimi opiniami dzielą 

się konsumenci? - czy są to opinie pozytywne, czy raczej negatywne? Otóż okazuje się, że 

najczęściej, jeśli konsument już dzieli się opiniami, to są to zarówno jedne jak i drugie w zależności 

od sytuacji. I dzieje się tak niezależnie, czy odbiorcą jest inny konsument, czy sama marka. 

Postępuje tak 48% badanych. Głównie pozytywnymi opiniami dzieli się 35%, a negatywnymi tylko 

17%. Nie można więc powiedzieć, że Polacy to w tym względzie „marudny” naród. Nasz przekaz do 

marek jest dość pozytywny. Tym bardziej warto, by marki go słuchały. Jeśli zagłębimy się  
w zagadnienie nieco bardziej, można zauważyć, że mężczyźni nieco częściej podzielą się opiniami 

negatywnymi. Bardziej krytyczne niż przeciętnie Polacy są osoby powyżej 45 roku życia,  
a najmniej osoby w grupie 25-34 lata. Większej krytyki marki mogą się spodziewać także ze strony 

mieszkańców średnich miast. Mieszkańcy wsi i małych miasteczek natomiast mają podejście 

najbardziej pozytywne, wybaczą marce najwięcej, przynajmniej na ten moment. 

25

Wykres 13 - Typy opinii jakimi dzielą się konsumenci z innymi konsumentami i z marką,   
Raport Customer Listening, N=579, dzielący się opiniami
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A jakie są zatem motywy dzielenia się opiniami? Co skłania konsumentów do takiej otwartości  
i dzielenia się swoimi doświadczeniami? Największy odsetek konsumentów deklaruje, że przede 

wszystkim zostawia opinie by ostrzec innych (37%). Kolejnymi powodami są natomiast chęć 

nagrodzenia marki za dobry produkt lub obsługę albo pokazanie zadowolenia, czyli podzielenie się 

tzw. legendarnym „wow effect”. Co czwarty konsument dzielący się opiniami działa także na rzecz 

szerszej „społeczności konsumentów” twierdząc, że chce promować dobre praktyki i wzorce jak 

traktować konsumenta. Kobiety wskazują generalnie nieco więcej powodów dzielenia się opiniami 

niż mężczyźni, szczególnie podkreślając chęć ostrzeżenia innych (+13 p.p. przewagi), a także 

okazanie zadowolenia z działania marek (+12 p.p.). Mężczyźni częściej chcą wyładować złość  
(+7 p.p.), ale w pozostałych przypadkach przedstawiciele obu płci wykazują bardzo podobne 

zachowania. Z innych ciekawych prawidłowości, można zauważyć, że osoby najmłodsze wykazują 

największą tendencję do nagradzania marek (44% wskazań na ten element jako motywator do 

opiniowania). Największą zaś skłonność do ostrzegania innych i promowania dobrych praktyk 

poprzez dzielenie się opiniami mają mieszkańcy największych miast.

26

Wykres 14 - Powody dzielenia się opiniami,  
Raport Customer Listening, N=579, dzielący się opiniami
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Joanna Stopyra 
WOMANOLOGY expert, Właścicielka Beauty Management, organizacji,  
która specjalizuje się w targecie kobieta, Psycholog społeczny, Trener Biznesu

Nie ma jednej unikalnej recepty na efektywną komunikację.  Tak, jak nie ma jednego targetu 

kobieta, targetu singielka, matka, czy millennials. Wnioski z tego raportu dobitnie to potwierdzają.  
Za to charakterystyczny dla każdej marki jest jeden cel - skutecznie dotrzeć do klienta. Zwiększać 

sprzedaż i grupę rozkochanych, zadowolonych, powracających klientów. Kluczowym etapem do 

realizacji tego celu jest odejście od schematycznej segmentacji i stereotypów względem płci.  
Jak pokazało badanie „Gender Factor. Męskie branże w kobiecych rękach”, które było wspólnym 

projektem Beauty Management i Mobile Institute - zarówno mężczyźni, jak i kobiety w podobnym 

tempie wchodzą z portfelem w branże stereotypowo przypisane do drugiej płci. Mężczyźni 

zawłaszczają kobiece branże, takie jak: moda, kosmetyki, gotowanie, czy zdrowy styl życia, zaś 

kobiety - męskie, jak: motoryzacja, finanse, czy nowe technologie. To oznacza, że marka, która 

nadal kieruje się przekonaniem, że produkty bankowe są dla kobiet abstrakcją i proponuje im 

dedykowaną serię różowych kart płatniczych, nie rozumie części swojej grupy docelowej.  
A więc ją traci.  

Ośrodkiem kierującym zachowaniami konsumenckimi jest mózg. I to jest jedyna prawda o każdym 

konsumencie. Jak pokazuje niniejszy raport, konsumenci mocno zwracają uwagę na opinie  
o markach i produktach. To ważny fakt. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że różne grupy i typy 

konsumentów robią to w inny sposób. Podobnie jak część z nas kieruje się motywacją negatywną - 

a więc mobilizujemy się do działania, żeby uniknąć niepożądanego efektu - np. więcej pracujemy, 

żeby nie być zwolnionym z pracy, a na część z nas działa motywacja pozytywna - pracujemy 

więcej, żeby dostać awans. Podobnie jest z opiniami. Jak pokazuje niniejszy raport, dla pewnej 

grupy konsumentów bardziej liczą się opinie ekspertów, dla innej znajomych. Jedni kierują się 

opiniami pozytywnymi, inni negatywnymi.  

Metodologia 3 Kolorów Mózgu jest szalenie interesująca i wierzę, że może pomóc markom dokonać 

transformacji w myśleniu o konsumentach i w sposób efektywny prowadzić z nimi dialog. 

.  
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Opiniodawcy i opiniobiorcy  
w akcji
Opiniowanie 3.0, czyli współpraca z marką

Skoro konsumenci w Polsce potrafią się dzielić zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi opiniami, 

mogą stanowić źródło cennej wiedzy nie tylko pozyskanej „przypadkowo” lub biernie podczas 

monitoringu aktywności w social media i na forach, ale także będącej efektem dyskusji inicjowanej 

przez markę. 32% wszystkich konsumentów, a ponad połowa (55%) korzystających na co dzień  
z opinii i 61% dzielących się opiniami chce współpracować z ulubionymi markami i wspólnie 

tworzyć nowe produkty. 1/3 nie oczekuje przy tym żadnej gratyfikacji, jedynie chce mieć pewność, 

że marka rozważy ich propozycje. Kobiety i mężczyźni wykazują podobną chęć do współpracy  
z markami, a jeśli Twoimi klientami są osoby w wieku 15-18 lat, to nie powinieneś się zastanawiać 

ani chwili dłużej nad podjęciem współpracy - jest na nią gotowych 56% konsumentów w tej grupie 

wiekowej. Wśród osób w wieku 19-24 lata też jest to niemało - 43%, podobnie w dużych miastach 

- 41%. 
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Wykres 15 - Chęć współpracy z marką i współtworzenia produktów,  
Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani, N=511, korzystający na co dzień z opinii, N=597, dzielący się 
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kasia@mobileinstitute.eu
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Co piąty konsument deklaruje, że zdarzyło mu się zgłosić swojej ulubionej marce jakiś pomysł na 

rozwój lub poprawę. Czy to mało? Nie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 73% konsumentów nie wie jak 

taki pomysł zgłosić (!). Konsumenci są również otwarci na opcję dzielenia się opinią od razu  
w momencie zakupu.  52% chętnie podzieliłoby się nią mobilnie w sklepie stacjonarnym, gdyby 

mieli taką możliwość. Osoby, które są zainteresowane taką opcją, są zdania, że opinie spontaniczne 

są najlepsze (18%) i sklep powinien wiedzieć od razu jeśli wystąpił, jakiś problem, żeby wyciągnąć 

konsekwencje lub naprawić błąd (28%). Co czwarty konsument woli na spokojnie przemyśleć 

zdarzenie i zostawić opinię później. 

29

Wykres 16 - Zachowania konsumentów w kontekście współpracy z markami,  
Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani
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Generalnie Polacy są zdania, że produkty konsultowane z konsumentami byłyby lepszej jakości,  
a marki powinny monitorować ich opinie i korzystać z ich wiedzy i pomysłów na rozwój. Jest to na 

pewno duży potencjał do wykorzystania. Być może już czas, aby konsumenci stali się jedną  
z głównych sił napędowych „smart” firm w Polsce, takim zewnętrznym działem R&D o niskich 

kosztach, a znacznie zmniejszającym ryzyko biznesowe realizowanych projektów i wdrażanych 

innowacji?

30

Wykres 17 - Zgodność ze stwierdzeniami odnośnie roli konsumentów w skali 0-5,  
Raport Customer Listening, N=1062, wszyscy badani
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Katarzyna Prus-Malinowska 
Digital Banking Director,  
Bank Zachodni WBK S.A.

Konsumenci uważają, że są doskonałym źródłem 
wiedzy i pomysłów na rozwój produktów oraz, że marka 
powinna konsultować się z konsumentami, aby jej 
produkty były lepsze. Jednocześnie 73% nie wie jak 
zgłosić pomysł ulubionej marce. W jaki sposób Bank 
Zachodni WBK nasłuchuje pomysłów, których autorami 
są klienci?  

W Banku Zachodnim WBK wierzymy w siłę crowdsourcingu i aktywnie zachęcamy do wyrażania 

swoich opinii wszystkich użytkowników naszej bankowości. Przez lata współpracy zbudowaliśmy 

społeczność zaangażowanych klientów, których uważamy za ekspertów ds. bankowości i tak ich 

traktujemy. Są naszymi konsultantami w procesie doskonalenia usług.  

Nasłuchujemy pomysłów z rozmaitych źródeł: prowadzimy jedną z pierwszych w Polsce platform 

crowdsourcingowych Bank Pomysłów (www.bankpomyslow.bzwbk.pl) oraz blog 

(www.blog.bzwbk.pl), zbieramy opinie z rozmów telefonicznych z naszą infolinią, badań satysfakcji, 

monitorujemy media społecznościowe, a także prowadzimy wewnętrzną bazę idei zgłaszanych 

przez pracowników. Wszystkie zebrane informacje są analizowane przez nasz zespół  
ds. zarządzania doświadczeniem klienta, a wyciągane wnioski stają się najważniejszym insightem 

do projektowania usług dopasowanych do potrzeb klientów. Nasi klienci najlepiej wiedzą, czego 

potrzebują i bardzo chętnie dzielą się z nami swoimi przemyśleniami, ponieważ umożliwiamy im 

różnorodne formy komunikacji, a ich pomysły są analizowane oraz sprawnie  
i systematycznie wdrażane.  
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Opinie i biznes
Wpływ opinii na decyzje zakupowe

Połowa konsumentów w Polsce kieruje się podczas podejmowania codziennych decyzji 

zakupowych opiniami. Dotyczy to zarówno pozytywnych, jak i negatywnych opinii, aczkolwiek 

pozytywne zdają się szybciej utwierdzać nas w wyborze danego produktu, czy usługi. Jest to 

spójne z teorią psychologii i mechanizmem uwewnętrzniania potrzeb - łatwiej nam przyjąć coś,  
co potwierdza nasze wcześniejsze przekonania i wnioski. Nieco bardziej na opinie, niezależnie czy 

pozytywne, czy negatywne, wrażliwe są kobiety, konsumenci do 24 roku życia i mieszkańcy 

małych miast. Co ciekawe, jeśli opinie działają na konsumentów, to dzieje się tak zarówno dla 

pozytywnych, jak i negatywnych opinii. Nie ma grup demograficznych znacznie bardziej wrażliwych 

tylko na jeden lub drugi rodzaj opinii. 
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Wykres 18 - Wpływ opinii na decyzje zakupowe,  
Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani

pozytywne opinie

negatywne opinie 24%

19%

29%

22%

34%

42%

13%

17%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

ponad połowa  
decyzji zakupowych  
podejmowanych jest  
pod wpływem opinii
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Opinie wpływają na nasze decyzje zakupowe niezależnie od tego, czy rozważaliśmy zakup danego 

produktu lub usługi, czy nie. 42% konsumentów wskazuje, że zdarzyło im się rozważyć i zakupić 

produkt, którego wcześniej nie rozważali dzięki pozytywnej opinii, bądź rekomendacji znajomego. 

Częściej to zjawisko dotyczy konsumentek (46% wskazań i +9 p.p. przewagi nad mężczyznami), 

osób z tzw. pokolenia Y (w wieku 19-34 lata) oraz mieszkańców średnich i małych miast. Podobnie, 

opinie wpływają na zakup produktu konkretnej marki. Taki wpływ deklaruje 38% badanych 

konsumentów. Silniejszy wpływ na zakup konkretnej marki opinie mają w przypadku kobiet  
(+9 p.p.), konsumentów do 44 roku życia i znów mieszkańców małych miast.
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Wykres 19 - Wpływ opinii na decyzje zakupowe różnych produktów,  
Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani

zakup produktu,  
którego nie rozważaliśmy wcześniej

zakup konkretnej marki 62%

58%

38%

42%

tak nie

pod wpływem opinii  
kupujemy nawet produkty,  
których nie rozważaliśmy  

i zmieniamy zdanie  
odnośnie nabywanych marek
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Bartłomiej German 
E-commerce Manager   
SIMPLE CP

Opinie mają znaczenie przy podejmowaniu codziennych 
decyzji zakupowych dla połowy Polaków. Czy opinie 
konsumenckie są obszarem zainteresowania Państwa 
marki? Czy jesteście świadomi, co mówią o Was 
konsumenci? W jaki sposób śledzicie opinie? Czy 
konsumenci wiedzą, że liczycie się z ich zdaniem (dla 
90% jest to ważne)? 

W grupie premium (kobiecych) marek odzieżowych marka Simple jest najbardziej rozpoznawalna  
w Polsce. Wynika to zarówno z dużej liczby sklepów, jak i długiej obecności na rynku. Dla klientek 

podczas kupowania odzieży (co potwierdzają nasze badania), liczy się przede wszystkim jakość 

wykonania, materiał i dobra relacja jakości do ceny. Sama cena jest wprawdzie ważna, ale dla 

Klientek Simple nie stanowi znaczącej bariery. Cieszy nas zaufanie, jakim klienci darzą naszą 

markę. Nie byłoby to możliwe, bez dialogu. Prowadzimy oczywiście monitoring social media, 

ogólnie Internetu, natomiast najbardziej istotne i cenne są uwagi, które nasze klientki zgłaszają 

bezpośrednio. Jesteśmy otwarci na dyskusje i zmiany, żadna opinia nie pozostaje bez odpowiedzi 

czy reakcji. Często te najbardziej krytyczne i, w jakimś sensie, bolesne dla nas, są źródłem 

najpoważniejszych zmian czy modyfikacji. Klientki wiedzą, że ich słuchamy i tym chętniej dzielą się 

uwagami. Tak buduje się szacunek oraz przywiązanie. Co warte podkreślenia, praktycznie 

wykorzystujemy zebrane dane o klientach, słuchamy uwag, analizujemy je i przekształcamy we 

właściwe działania sprzedażowe. Analiza i działanie na podstawie danych (online oraz offline) 

zebranych o kliencie jest trendem w polskim e-commerce. 

  

KOMENTARZ
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Małgorzata Olszewska 

Opinie mają znaczenie przy podejmowaniu codziennych 
decyzji zakupowych przez połowę Polaków. Czy opinie 
konsumenckie są obszarem zainteresowania Państwa 
marki? Czy jesteście świadomi, co mówią o Was 
konsumenci? W jaki sposób śledzicie opinie? 

Opnie klientów są dla nas niezwykle cenne. Przede wszystkim wsłuchiwanie się w nie jest 

podstawą dialogu, który prowadzimy z naszymi klientami. Myślę, że możemy poszczycić się dużą 

grupą lojalnych i zaangażowanych klientów, którzy na co dzień chcą nam podpowiadać, co możemy 

zrobić inaczej lub lepiej. A my bardzo chcemy tego słuchać i rozwijać się, aby być marką ciągle dla 

nich atrakcyjną i marką pierwszego wyboru. Opinie zbieramy w każdym miejscu kontaktu z 

Klientem, czyli przez Biuro Obsługi Klienta, pracowników salonów, czy w Internecie. Każdy 

pracownik centrali jest otwarty na informacje zwrotne. Następnie te informacje zwrotne 

zamieniamy na projekty rozwojowe. Wsłuchiwanie się w głos naszych klientów, pracowników  
i partnerów biznesowych jest dla nas na tyle istotne, że zostało wpisane w misję Kazar. 

Czy konsumenci wiedzą, że liczycie się z ich zdaniem?  

Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że tak. Wszystkie opinie, która pozwalają nam 

zaoferować lepszy produkt lub usługę są dla nas cenne. Staramy się niezwłocznie je wdrażać 

podejmując konkretne działania. 
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Dyrektor Strategiczny, 
Wiceprezes Zarządu KAZAR
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Opinie i biznes
Wpływ reakcji biznesu na decyzje zakupowe

Opinie to jedno, a reakcja biznesu - drugie. Wciąż wiele firm boi się negatywnych opinii i wręcz 

wstrzymuje ich publikację, bądź nie reaguje na nie. Tymczasem konsumenci deklarują,  
że pozytywna reakcja biznesu może zdziałać przysłowiowe „cuda” nawet, gdy ich ostatnia opinia, 

czy doświadczenie zakupowe, były bardzo złe. Negatywne doświadczenia zakupowe zmniejszają 

prawdopodobieństwo ponownego zakupu (23%), ale zależy to także od danej marki (29%)  
i wcześniejszych z nią doświadczeń (18%). Wygląda zatem na to, że utrzymując jakość produktów  
i usług, można zbudować silną lojalność konsumencką, której jedna „wpadka” prawdodpobnie nie 

zburzy. Dodatkowo, właściwa reakcja marki na reklamację czy złą opinię, sprawi, że 61% 

konsumentów prawdopodobnie zdecyduje się na ponowny zakup, 28% podzieli się pozytywną 

opinią o marce, a w przypadku co piątego nawet poprawi się ogólna opinia o marce. Szczególnie 

takie aktywne działanie marki w kontekście negatywnych opinii, bądź reklamacji, wywrze 

pozytywny wpływ na kobiety, konsumentów do 24 roku życia i mieszkańców wsi. 
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Wykres 20 - Wpływ reakcji marki na opinię i decyzję o ponownym zakupie,  
Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani

15%24%46%15%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdcecydowanie nie

pozytywna reakcja marki  
na reklamację dodatkowo  

poprawia jej wizerunek  
w oczach 1/3 klientów
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Kluczem do sukcesu, czyli w tym momencie utrzymania klienta pomimo zgłoszonego problemu, 

jest czas odpowiedzi. Okazuje się, że konsumenci reakcji marki oczekują bardzo szybko - co piąty 

od razu, 13% maksymalnie do godziny, a kolejne 19% w ciągu 1-2 godzin. Po zsumowaniu daje to 

połowę konsumentów oczekujących od marki reakcji na problem praktycznie natychmiast. W tym 

kontekście informacje „odpowiada w ciągu…” pokazujące się konsumentom na profilach 

facebookowych firm zyskują realne znaczenie biznesowe. 
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w relacjach z konsumentami  
czas to pieniądz,  

dosłownie 

Wykres 22 - Typy opinii jakimi dzielą się konsumenci z innymi konsumentami i z marką,   
Raport Customer Listening, N=579, dzielący się opiniami

9%3%13%24%18%13%19%

od razu do godziny w ciągu 1-2 godzin w ciągu kilku godzin do 24 godzin inne nie wiem
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Małgorzata Olszewska 
Dyrektor Strategiczny, 
Wiceprezes Zarządu KAZAR

61% konsumentów jest zdania, że odpowiednia reakcja 
marki na negatywne doświadczenie zakupowe jest w 
stanie wpłynąć na decyzję o ponownym zakupie. W jaki 
sposób w Państwa firmie radzi się z problematycznymi 
sytuacjami, tak, aby nie wpłynęły one na dalsze relacje 
z klientem? 

Od sposobu obsługi trudnej sytuacji zależy tak naprawdę nasza relacja z Klientem. Przejście razem 

przez trudną sytuację jest szansą na zyskanie lojalnego Klienta. Dlatego bardzo dbamy  
o uczciwość i szczerość, bo tylko one się bronią w kryzysowych momentach oraz właściwą, 

bieżącą komunikację z Klientem. 

Jak szybko Wasza marka reaguje na opinie/uwagi 
zgłaszane przez klientów?  

Zależy nam aby kontakt z naszymi klientami był żywy, a można to osiągnąć tylko dzięki aktywnej 

postawie z naszej strony, dlatego postawiliśmy sobie poprzeczkę wysoko jeżeli chodzi o czas 

reakcji zarówno w Biurze Obsługi Klienta jak i w social media. Odpowiedzi konsultanta BOK 

udzielane są najdalej kolejnego dnia. W social mediach odpowiadamy w ciągu w dwóch godzin w dni 

robocze i do 4 godzin w pozostałe dni. Uważam to za bardzo dobry standard. 

  

KOMENTARZ
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Bartłomiej German 
E-commerce Manager   
SIMPLE CP

61% konsumentów jest zdania, że odpowiednia reakcja 
marki na negatywne doświadczenie zakupowe jest w 
stanie wpłynąć na decyzję o ponownym zakupie. W jaki 
sposób w Simple CP radzi się z problematycznymi 
sytuacjami, tak, aby nie wpłynęły one na dalsze relacje 
z klientem? 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie opinie dotyczące naszej marki, ale faktycznie te 

negatywne są najbardziej cenne. Niezależnie od sytuacji, zawsze dążymy do polubownego jej 

zakończenia. Jesteśmy otwarci na propozycje naszych klientów, sami również wychodzimy  
z inicjatywą. Podstawą jest dialog i zrozumienie potrzeb. 

Konsumenci uważają że są doskonałym źródłem wiedzy 
i pomysłów na rozwój produktów oraz, że marka 
powinna konsultować się z konsumentami, aby jej 
produkty były lepsze. Jednocześnie 73% nie wie jak 
zgłosić pomysł ulubionej marce. W jaki sposób Simple 
CP nasłuchuje pomysłów, których autorami są jej 
klienci? 

Uwagi naszych klientek mają ogromny wpływ na przyszłe kolekcje, często zmiany dotyczą rzeczy 

związanych z konstrukcją ubrań, ich kolorystyką czy fasonem. Pytamy naszych Klientów o ich 

upodobania, zadowolenie z zakupionych produktów bądź powód ich zwrotu. Na podstawie badań 

(offline i online), danych sprzedażowych oraz innych analiz (uwzględniających ogólne trendy) 

powstaje oferta. Przed wprowadzeniem nowości sprawdzamy, czy będzie nimi zainteresowanie. 
Na podstawie analizy odpowiedzi jesteśmy w stanie dużo bardziej precyzyjnie dopasować projekty 

do ich wymagań. 
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Opinie i wizerunek
Otwarcie na opinie 

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 91% badanych 

konsumentów. Polacy markę, która bada konsumentów i śledzi ich opinie, uznają za godną 

zaufania, przyjazną i dobrze zarządzaną, a taką, która pozostaje obojętna na głos konsumencki,  
za zamkniętą, niedostosowaną do potrzeb nowoczesnych konsumentów i  nieatrakcyjną.  
Co czwarty konsument uznaje, że taka marka jest już w tym momencie przegrana. 
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Wykres 21 - MArka, która bada opinie klientów jest…,  
Raport Customer Listening, N=579, dzielący się opiniami

8%8%
12%

17%19%19%
21%22%

25%26%

godna zaufania przyjazna dobrze zarządzana
liderem wartościowa doświadczona
warta, żeby być jej lojalnym klientem zagubiona zagrożona
żadne z powyższych

Wykres 22 - Marka, która bada opinie klientów jest…, 
Raport Customer Listening, N=579, dzielący się opiniami

8%

23%23%25%25%26%
29%

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
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Dodatkowo - zdaniem konsumentów - osobami, które najlepiej reprezentują markę na zewnątrz, są 

jej klienci. Tego zdania jest 27% badanych Polaków. Na drugim miejscu znaleźli się eksperci w danej 

dziedzinie, którzy uzyskują 16% wskazań, a na trzecim - znane osoby i celebryci (15%). Pracownicy 

uzyskali 14% wskazań, a dyrekcja i zarząd firm jedynie 11%. Szczególnie częste wskazania na 

klientów jako na osoby najlepiej reprezentujące markę na zewnątrz, występują wśród 

konsumentów kupujących w sieci, dzielących się opiniami i z opinii korzystających.
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Wykres 23 - Osoby najlepiej reprezentujące markę na zewnątrz,  
Raport Customer Listening, wszyscy badani, N=1062, wszyscy badani

7%

10%

11%

14%

15%

16%

27%

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

markę na zewnątrz 
najlepiej reprezentują…  

klienci!
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Opinie i wizerunek
Kategorie

Konsumenci wskazali również kategorie, gdzie ich zdaniem, marki najbardziej i najmniej liczą się  
z opiniami konsumentów. Okazuje się, że najbardziej przyjazne są branże elektronika, ubezpieczenia 

i hobby, a najmniej bankowość, znów ubezpieczenia i znów elektronika. Wygląda na to, że po prostu 

te kategorie wzbudzają wiele emocji konsumenckich i są najbardziej wrażliwe na opinie. 
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Wykres 24 - Kategorie, gdzie marki najbardziej liczą się z opiniami 
konsumentów,  
Raport Customer Listening, wszyscy badani, N=1062, 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)

motoryzacja

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 12%

2%

2%

2%

3%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

9%

10%

11%

13%

18%

18%

20%

25%

28%
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Wykres 25 - Kategorie, gdzie marki najmniej liczą się z opiniami konsumentów,  
Raport Customer Listening, wszyscy badani, N=1062, wszyscy badani

bankowość (np. kredyt, konto)

finanse / ubezpieczenia  
(np. ubezpieczenie samochodu, inwestycja)

elektronika / gadżety (np. smartfon, tv)

hobby (np. buty do biegania, sprzęt do malowania)

kultura / edukacja (np. szkolenie, książka, wystawa)

zdrowie / uroda (krem, tusz)

nieruchomości (np. mieszkanie, działka)

media (blogi, programy tv, serwisy)

motoryzacja

aplikacje / programy / serwisy

produkty spożywcze (np. mleko, sok)

moda / uroda (np. buty, spodnie, kosmetyki)

rozrywka (np. film, płyta)

sport (np. rower, rolki, narty)

restauracje

wycieczki / wakacje (np. touroperator, hotel)

związane z moją pracą, np. marketing / sprzedaż

wyposażenie domu / ogrodu (oświetlenie, sprzęt ogrodowy)

platformy zakupowe, np. Allegro, Showroom, otomoto

żadne z powyższych 17%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

5%

6%

6%

8%

8%

9%

10%

10%

13%

16%

18%

27%

28%
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Doświadczenie zakupowe
Najlepsze doświadczenia

       W firmie Play oddali mi pieniądze, które 

niesłusznie zostały naliczone za Internet, drukarkę 

raz wymienili mi na nową, choć już była używana.
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                 Złożyłam reklamację na botki firmy Lasocki. Buty po pół roku 

użytkowania zniszczyły się i pękł obcas. Pani przyjmująca reklamację 

była bardzo uprzejma i niezwłocznie przyjęła zwrot. Wzięła dane ode 

mnie tj. nr tel i adres, po czym zapewniła, jak tylko reklamacja zostanie 

rozpatrzona, wyśle mi wiadomość, że obuwie bądź zwrot gotówki można 

odebrać w wybranym sklepie.

Martyna 
35 lat

Karolina 
23 lata

Zapytani o najlepsze doświadczenie zakupowe z obsługą zgłoszenia marce pomysłu lub problemu, 

konsumenci niestety najczęściej odpowiadają „nie miałam / nie miałem takiej sytuacji”. To 

stwierdzenie pojawiło się w około 40% odpowiedzi. Pozostali wskazali przede wszystkim na bardzo 

szybkie załatwienie reklamacji przez firmę albo niespodziewane, miłe zachowania, jak otrzymanie 

napoju gratis, sprzętu zastępczego lub nadzwyczaj sympatyczna i pomocna obsługa podczas 

zgłaszania reklamacji. 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.

„

„
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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 

tam chętnie jadam.

                  Moje dobre doświadczenie jest związane z firmą Bodzio. 

Reklamowałem uszkodzony mebel, który został mi wymieniony 

po zgłoszeniu na sprzęt nowy - nieuszkodzony. Zamawiałem 

przez Internet zarówno produkt ten, jak i wcześniejszy. 

                 NC+ Miałem problem z odbiorem kanałów  
w pakiecie „multi room”, po polaczeniu się  
z konsultantem problem został zażegnany w przeciągu 

raptem 5 minut. Duży PLUS dla nich :)Janek 
33 lata

Szymon 
39 at

Grzesiek 
25 lat

„

„

„
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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: 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, niesłuchanie propozycji klienta, np. gdy sugeruje 

wprowadzenie produktu, na który jego zdaniem znaleźliby się klienci. Niektóre, najczęstsze 

zażalenia klientów, prezentujemy poniżej. 

      Pamiętam, że kiedyś kupiłam dziurawe spodnie, 

pomimo, że zorientowałam się od razu po zakupie, musiałam 

składać reklamację bo wiadomo - towar wadliwy, a pieniądze 

zainwestowane i nie uznano mojego tłumaczenia, że nie były 

w ogóle noszone.
Martyna 

35 lat

„

                 Najgorsze jest, gdy produkt jest  
od razu z defektem, a sklep nie chce przyjąć 

reklamacji. Spotkało mnie to wiele razy.
Marcin 
40 lat

„
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                 Moje najgorsze doświadczenie dotyczyło 

lodówki znanej i uznanej marki, zamówienie miało być na 

drugi dzień, a doszło po 3, tymczasem mi zależało na 

czasie, dostałem za to bon na 10zł!
Grzesiek 

32 lata

„

                  Koszulka mojej ulubionej marki była 

porwana, czego nie zauważyłem w sklepie, a po 

wyjściu powiedziano mi, że to na pewno ja ją 

porwałem i jej nie wymienili!Paweł 
40 lat

„

                 Zareklamowałem buty adidasy, gdyż 

rozkleiły mi się raptem po pół roku użytkowania. 

Pani przyjmująca reklamację stwierdziła, że to moja 

wina, gdyż buty (przypominam, że były to adidasy!) 

miały styczność z wodą…

Mateusz 
23 lata

„

                 Po zakupie butów i ich zareklamowaniu, 

dowiedziałem się, że w nieprawidłowy sposób je 

zdejmowałem i prawdopodobnie dobrałem zły 

rozmiar… zawsze noszę ten sam…Zbyszek 
27 lat

„
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Dane pokazują wyraźnie, że konsumenci oczekują od marek tego, aby ich dostrzegały i słuchały,  
a jeszcze lepiej - prowadziły z nimi dialog, uwzględniając ich odczucia, oceny, uwagi, a nierzadko  
i pomysły. Często, nie mogąc doczekać się tego „zapytania” od marek, sami zabierają głos, 

komentując produkty i usługi w rozmowie, serwisach dedykowanych opiniom, social media lub 

próbując bezpośredniego kontaktu z marką. Patrząc na to zjawisko przez pryzmat wieku 

konsumentów, a także korzystania przez nich z nowoczesnych kanałów zakupowych, jak e-sklepy, 

platformy e-commerce, czy aplikację bądź strony mobilne, widzimy też, że będzie się ono nasilać. 

Im młodsi konsumenci i im więcej i nowocześniejszych kanałów zakupowych używają, tym chętniej 

mówią do marek o swoich oczekiwaniach i problemach. Zapytaliśmy więc przedstawicieli marek  
i organizacji, które opinie i zachowania konsumenckie śledzą na co dzień, jak widzą taki dialog 

przyszłości, a może już teraźniejszości… Zapraszamy do zapoznania się z ich wizją w tym obszarze. 
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Katarzyna Prus-Malinowska 
Digital Banking Director,  
Bank Zachodni WBK S.A.

Wartościowe wsparcie 

Szczególnie w zakresie bankowości klienci oczekują, że nie będą atakowani zalewem przekazu 

reklamowego, który zupełnie nie ma związku z ich aktualną sytuacją finansową i potrzebami w tym 

zakresie. Banki posiadają wiele informacji o historii finansowej i zachowaniach w ramach ich usług, 

dlatego też mają możliwość nawiązania komunikacji ściśle spersonalizowanej i opartej na predykcji. 

Bank powinien stać się osobistym konsultantem swoich klientów i oferować wartościowe, bogate  
w wiedzę i kontekstowe wsparcie w zakresie edukacji finansowej i zarządzania finansami. 

Internet rzeczy 

Zjawiskiem o dużym znaczeniu w dialogu marka-klient staje się internet rzeczy. Coraz więcej 

urządzeń w naszym codziennym życiu łączy się z siecią, dostarczając miliardów danych, które 

pozwalają markom na poznanie codziennych przyzwyczajeń, osobowości czy nastrojów osoby, 

która z nich korzysta. Taka wiedza i możliwość dotarcia do klienta w danym miejscu i czasie jest 

niezwykle wartościowa w kontekście nawiązywania relacji marka-klient na poziomie, który nigdy 

wcześniej nie był możliwy.

Sztuczna vs. naturalna inteligencja 

Rozwiązania, które wykorzystują tzw. sztuczną inteligencję, dają właściwie nieograniczone 

możliwości ich zastosowania w kontekście dialogu marka-klient. Może to być np. samo-uczący się 

wirtualny asystent w contact center lub oddziale, czy też bot umożliwiający rozmowę za 

pośrednictwem komunikatorów w mediach społecznościowych, z których akurat korzysta 

użytkownik. Jednakże w tak bardzo cyfrowym świecie ludzie w naturalny sposób poszukują  
w kontaktach drugiego człowieka i chcą mieć możliwość np. wideo chatu podczas korzystania  
z aplikacji mobilnej. Sztuką będzie więc znalezienie złotego środka pomiędzy cyfrowymi i ludzkimi 

elementami komunikacji. 

3 TRENDY
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Rafał Staszkiewicz 
CEO Pralniomatów Hi’Shine 
przedsiębiorca, ekspert nowoczesnego  
marketingu i brandingu

Mobilny Concierge  

Wraz z upowszechnieniem się smarfonów, pojawiło się urządzenie, które stało się naszym 

osobistym asystentem. Smartfon, który dokonał rewolucji w wielu branżach, może zmienić sposób, 

w jaki firmy prowadzą dialog z klientem i dostarczają wartość dodaną. Możliwości obecnych 

smartfonów można porównać do tradycyjnych usług concierge, z tą różnicą, że te ostatnie były 

dotychczas dostępne dla nielicznej grupy, przeważnie zamożnych klientów. Smartfony przeniosły 

concierge „pod strzechy”, dając każdemu klientowi osobistego asystenta dostępnego pod ręką i 

towarzyszącego nam przez całą dobę. Smartfon ma wszystkie cechy rasowego consierge: jest 

osobisty, dyspozycyjny, kompetentny, inteligentny. Firmy, które potrafią wykorzystać możliwości 

smartfona i zintegrować go z procesami marketingu, sprzedaży i obsługi klienta zyskają potężne 

narzędzie analizy zachowań, budowania dialogu z klientami i doświadczenia marki. Wymaga to 

jednak zmiany postrzegania smartfona nie tylko jako kolejnego kanału komunikacji, ale przede 

wszystkim rozwiązania oferującego klientowi konkretną wartość dodaną.

Wirtualni asystenci 

Nie jest to nowy trend. Pierwsze projekty marketingowe z wykorzystaniem wirtualnych 

asystentów powiły się już ponad 10 lat temu. Awatary umieszczane na stronach internetowych 

rozmawiały z użytkownikami w języku naturalnym, obsługując i udzielając informacji klientom, 

naśladując komunikację pomiędzy ludźmi. Wraz z rozwojem smartfonów pojawiła się kategoria 

osobistych asystentów i nawigatorów wiedzy, m.in. Siri, Cortana, czy Google Now. Coraz więcej 

mówi się o wykorzystaniu botów w social media (głównie za sprawą uruchomionych w tym roku 

chatbotów w aplikacji Facebook Messenger). Do tego dochodzą rozwiązania z obszaru IoT, takie jak 

Amazon Echo i Alexa, która rozumie język naturalny i potrafi reagować na polecania głosowe i je 

przetwarzać. Myślę, że rozwiązania bazujące na wirtualnych asystentach to przyszłość 

komunikacji i dialogu z konsumentami. Nie chodzi tylko o automatyzację i „udawanie” komunikacji  
z człowiekiem, ale przede wszystkim o szybkość reakcji, natychmiastowe działanie oraz user 

experience (udzielanie odpowiedzi, obsługa zamówienia, proste porady). Żadna firma nie jest  
w stanie dostarczyć w tradycyjny sposób porównywalnego standardu dialogu z klientem.  

3 TRENDY
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Rafał Staszkiewicz 

Omnichannel 

To obecnie jeden z najpopularniejszych trendów w handlu, nastawionych na interakcję firmy  
z klientem za pomocą wielu zintegrowanych ze sobą kanałów (np. tradycyjny sklep, e-commerce, 

mobile, social media, IoT, itp.). Wielokanałowość nie powinna być wyłącznie systemem 

sprzedażowym i dotyczyć udostępnienia różnych platform, za pośrednictwem których można 

dokonywać zakupów. Omnichannel powinien także zakładać, że tworzymy spójny, zintegrowany 

system komunikacji z klientem na każdym etapie procesu sprzedaży, czy obsługi posprzedażowej. 

Jest to dla każdej firmy duże wyzwanie organizacyjne, technologiczne i marketingowe, głównie za 

sprawą tradycyjnych struktur, wielości rozwiązań IT, czy rozczłonkowania wiedzy o kliencie. Myślę, 

że wraz z upowszechnieniem się idei omnichannel będzie rosło znaczenie integracji dialogu  
z klientem z wykorzystaniem dostępnych technologii. 

3 TRENDY

CEO Pralniomatów Hi’Shine 
przedsiębiorca, ekspert nowoczesnego  
marketingu i brandingu
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Justyna Skorupska 

Demografia & technologia  

W podejściu konsumenckim mamy kilka wymiarów, dwa z nich, kluczowe według Petera Druckera, 

to demografia i technologia. Patrząc pod ich kątem na dialog marka - konsument, należy zauważyć, 

że tzw. pokolenia nadchodzące mają zupełnie inne nastawienie do kwestii komunikowania się  
z markami, aniżeli miało to miejsce dotychczas. Nowa generacja konsumentów oczekuje interakcji  
z markami, a nie tylko jednostronnego komunikatu z ich strony. Co więcej, młode pokolenie chce się 

swobodnie wypowiadać na temat dostawców produktów i usług i nie akceptują układu, w którym 

dialog jest w pełni kontrolowany przez tych drugich. Jeżeli natomiast chodzi o technologię, to z 

punktu widzenia marek, ilość i kompleksowość przetwarzanych danych już dzisiaj jest ogromna,  
a z każdym rokiem będzie jeszcze większa. Umiejętność segmentacji i profilowania informacji, 

zebranych od konsumentów, doprecyzowywania tego, czego konsument chce, ale bez 

przekraczania jego bariery prywatności, staje się kluczową kompetencją i źródłem potencjalnych 

przewag konkurencyjnych. Obszar „data privacy”, nad którym pracuje obecnie Unia Europejska, 

będzie, w niedalekiej przyszłości, wyznacznikiem tego, w jaki sposób marki będą się komunikowały 

z konsumentami. Na tę chwilę ciężko jest jednak jednoznacznie określić gdzie leży granica 

prywatności konsumentów, której dostawcy przekraczać nie powinni. W moim przekonaniu, jest 

ona położona w różnym miejscu u różnych ludzi. Dla niektórych osób, podpowiedzenie przez 

producenta koloru oprawek okularów jest już wkroczeniem w prywatność, a dla innych będzie to 

duże ułatwienie i pozytywnie odbiorą taką ingerencję w proces zakupowy. Dodatkowo, szeroko 

pojęta mobilność, rozumiana nie tylko jako dostęp do urządzeń, ale także możliwość szybkiego 

przemieszczania się ludzi sprawia, że nie jesteśmy już tak bardzo przywiązani do danych miejsc,  
a raczej do urządzenia, które jest z nami. To oznacza, że dla marek nie będzie miało aż takiego 

znaczenia to, gdzie się znajdujemy tylko jakie urządzenie mamy ze sobą. To właśnie z nim będą się 

komunikować i z niego czerpać dane. Nie jest to jednak już tak bezpośredni kontakt z 

konsumentem, jaki miał sprzedawca w tradycyjnym sklepie. Dzisiaj marki komunikują się ze swoimi 

klientami za pośrednictwem interfejsu. I tu jest miejsce na wciąż jeszcze niedoceniane rozwiązania 

VR, które mogą połączyć te dwa światy i nieco „urealnić” kontakt marki z konsumentami. Wirtualna 

rzeczywistość to na pewno element niezbędny w planowaniu przyszłych, a nawet i obecnych już 

strategii komunikacji.

3 
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Lider e-Commerce, Omnichannel & Technology Consulting, Deloitte 
Przewodnicząca Rady Izby Gospodarki Elektronicznej 
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Justyna Skorupska 
Lider e-Commerce, Omnichannel & Technology Consulting, Deloitte 
Przewodnicząca Rady Izby Gospodarki Elektronicznej 

Etnografia zamiast geografii 

Nawiązując do wspomnianych powyżej coraz większych możliwości, jeśli chodzi o przemieszczanie 

się ludzi, rosnącą rolę zaczyna odgrywać kontekst kulturowy, który już niedługo stanie się 

ważniejszy od geograficznego. To, z jakiej grupy społecznej i kultury się wywodzimy, ma na nas 

większy wpływ niż to, czy mieszkamy obecnie w Polsce, USA czy każdym innym kraju na świecie. 

Każdy z nas wychował się w jakimś społecznym kontekście, tradycji, kulturze i to jest to, co 

zabieramy ze sobą wszędzie i co przekazujemy naszym dzieciom. Według mnie, marki powinny 

zacząć już teraz zacząć koncentrować się bardziej na kulturowości, a nie na fizycznej lokalizacji 

swoich konsumentów, jak to było do tej pory. 

Real-time 

Wszystko na rynku dzieje się szybko i coraz szybciej. Nieodzowne staje się wykorzystywanie takich 

rozwiązań jak Snapp, Twitter, czy Instagram, które pozwalają markom reagować na bieżąco  
i dostosowywać wcześniej zaplanowane działania do aktualnych sytuacji w swoim otoczeniu. 

Zarządzajacy markami nie mają już dzisiaj takiego komfortu, który pozwala im zaplanować  
i utrzymać strategię komunikacji w dłuższym okresie czasu, np. zdecydować już w grudniu, co 

opublikują w najbliższe Walentynki i w jakich mediach. W praktyce wygląda to tak, że dopiero  
w same Walentynki może okazać się, co będzie akurat „na czasie” i zaangażuje w dialog 

konsumentów. Oczywiście można z wyprzedzeniem przygotować zarys działań, w końcu co roku 

jest dzień zakochanych, Sylwester czy Wielkanoc kojarzą się z podobnymi elementami, ale co 

konkretnie będzie w tych dniach wartościowym komunikatem, zależy w ogromnym stopniu od 

bieżących wydarzeń. Jest to rzeczywistość, w której marki mają przyzwolenie na zdecydowanie 

mniej formalności i gdzie musza stać się „lekkie” i „elastyczne”.  
Zastanawiające jest czy w przyszłości będzie istniało coś takiego jak „Corporate Identity”, czy raczej 

to konsumenci będą nadawali markom ostateczny, spersonalizowany wizerunek. W końcu każdy  
z nas ma w większym lub mniejszym stopniu inne wyobrażenia o danej marce i jej produktach. 

Jednocześnie jednak należy podkreślić, że dostawcy nadal będą dysponować czymś, co popularnie 

nazywamy „duchem marki”, czyli głównym przekazem. Nie ulega jednak wątpliwości, że nawet ten 

element będzie interpretowany i przetwarzany przez samych konsumentów.  

3 TRENDY
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Justyna Skorupska 

Konsumenckie R&D 

Konsumenci mają coraz więcej do powiedzenia w temacie produktów i usług, z których korzystają. 

Klienci biznesowi natomiast mają ten głos już od dawna. Każdy, kto pracuje w sektorze B2B na 

pewno w pełni rozumie tę zależność. My - jako dostawcy usług B2B - zadajemy naszym klientom 

odpowiednie pytania i dostajemy na nie konkretne odpowiedzi. Na tej podstawie możemy 

reagować i dostosowywać kierunek naszych działań do potrzeb naszych klientów.  
W konsumenckim, mass-marketowym podejściu nie było do tej pory oczekiwania odpowiedzi od 

klientów. Pojawiły się jednak one samoistnie, jeszcze nawet zanim marki zorientowały się, że 

muszą zacząć zadawać pytania i słuchać odpowiedzi. Konsumenci opiniują i testują nasze 

pieczołowicie konstruowane produkty „od A do Z” często lepiej niż sprawnie działające działy 

badawcze w firmie. Interaktywność i otwartość marek na te informacje zwrotne to oszczędność 

czasu, pieniędzy i często zmniejszenie ryzyka biznesowego. Ostatecznie to człowiek kupuje 

produkt od człowieka i potem dalej to człowiek go używa  - mamy więc jeszcze dużo do 

zrozumienia i zrobienia w relacji H2H (ang. human to human). 

3 TRENDY

Analogicznie jak z budową domu, marki będą być może tworzyć jego fundamenty, ale to 

konsumenci będą decydować jaki budynek na nich powstanie, nie zgadzając się jednocześnie na 

to, żeby ten budynek jedynie zwiedzać, oglądać z perspektywy kogoś z zewnątrz. Jeśli mają się tu 

zadomowić, będą chcieli mieć swoje zdanie w temacie jego wyglądu i funkcji. To właśnie ten brak 

kontroli absolutnej jest obecnie jednym z największych wyzwań dla firm. Wydaje się jednak, że 

oddanie w pewnym stopniu sterów konsumentom jest konieczne, jeśli marka chce osiągnąć 

sukces w świecie rządzonym przez swoich klientów.

Lider e-Commerce, Omnichannel & Technology Consulting, Deloitte 
Przewodnicząca Rady Izby Gospodarki Elektronicznej 
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Prezes zarządu  
Izby Gospodarki Elektronicznej

Social commerce 

Social commerce to jeden z najciekawszych trendów w e-handlu. Jak wynika z raportu e-Izby 

“Lubię to czy kupuję to” media społecznościowe są ważnym punktem styku marki z konsumentem. 

To tutaj odbywa się bezpośredni dialog między nimi. Ponad połowa użytkowników social media 

dzieli się opiniami o markach, produktach i usługach. Aktywnie na profile marek zagląda 61% 

użytkowników social media i 80% „lajkujących" marki. Co warte podkreślenia, 44% użytkowników 

przyznaje, że dokonało zakupu produktu, którego wcześniej nie rozważali, a 40% kupiło produkt 

innej marki niż rozważali właśnie pod wpływem informacji w social media. Konsumenci zapytani o to, 

co marki powinny ich zdaniem robić w social media, wskazują przede wszystkim na inspirowanie. 

Tego zdania jest 31% badanych użytkowników mediów społecznościowych. Na kolejnych 

miejscach znalazły się informowanie o nowych produktach i usługach (27%) i organizacja promocji  
i konkursów (25%). 17% oczekuje, także że marki będą z nimi, jako fanami, konsultować w social 

media nowe produkty i usługi. 

Content 

Content is king. To hasło od kilku lat nie tyle nie traci na mocy, co wręcz zyskuje na sile. Inspiracja, 

informacja to content, jakiego najbardziej potrzebuje dziś konsument i oczekuje od marek. 

3 TRENDY

http://www.ecommercepolska.pl/pl/dla-czlonkow/baza-wiedzy-do-rozwoju-biznesu-online/badania-i-raporty/
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Omnichannel 

Każda marka, żeby mieć kontakt z klientem powinna być tam, gdzie on. A współczesny klient jest 

wszędzie. Równocześnie szuka inspiracji i informacji w aplikacjach zakupowych na swoim 

smartfonie, w sklepie stacjonarnym, czy w social media. Omnichannel to nie tylko trend w e-handlu, 

to w pewnym sensie styl robienia zakupów i podejmowania decyzji zakupowych współczesnego 

konsumenta. Dlatego mądra i przemyślana strategia komunikacji we wszystkich możliwych 

kanałach sprzedaży -  to jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed markami w najbliższym 

czasie. 

Transgraniczność 

Współczesny konsument preferuje wygodę i dzięki internetowi może i chce sięgać po marki oraz 

produkty z całej Europy, a nawet z całego świata. Dzięki rozwijającemu się transgranicznemu  
e-handlowi nie czuje ani odległości ani barier czasowych podczas swoich zakupów w sieci. 

Patrycja Sass-Staniszewska 
Prezes zarządu  
Izby Gospodarki Elektronicznej

3 TRENDY
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Dorota Bachman 
Prezes Zarządu Ravelo / Grupa PWN

Hiperpołączenia  

W obecnej rzeczywistości rynkowej klienci są w stałym połączeniu z innymi uczestnikami rynku. 

Są w kontakcie ze znajomymi, rodziną, ale także liderami opinii, trendsetterami i osobami zupełnie 

przypadkowymi, które wydają się ciekawe, fajne albo mają w swoim otoczeniu interesujących nas 

znajomych. Hiperpołączenia pozwalają docierać z komunikacją do znajomych naszych znajomych, 

tzw. bliźniaków o podobnych zachowaniach i zainteresowaniach, którzy bywają w podobnych 

miejscach (geolokalizacja), są w podobnym wieku i lubią określone marki. Hiperpołączenia 

umożliwiają dopytywanie o opinię naszych znajomych, poznawanie rekomendacji osób zaufanych 

albo będących naszymi idolami. Hiperpołączenia to także stały dostęp i korzystanie z własnych 

zasobów. Cały czas chcemy mieć pod ręką prywatne zdjęcia, dostęp do muzyki i plików, które 

możemy udostępniać naszym znajomym. Idea hiperpołączeń będzie się rozwijać wraz ze wzrostem 

penetracji szerokopasmowego Internetu w Polsce. Według Banku Światowego wzrost penetracji 

szerokopasmowego Internetu o 10 p.p. powoduje przyspieszenie potencjalnego tempa wzrostu 

PKB o 0,3-1,5 p.p.

Multiscreening 

Z perspektywy marketerów oraz osób odpowiedzialnych za budowanie marki, niezwykle ważne jest 

zmierzenie się ze zjawiskiem wielu ekranów w ramach jednego procesu zakupowego. Oglądamy 

telewizję trzymając w ręku telefon lub tablet i od razu oglądamy właściwości danego produktu, jego 

cenę i recenzje innych użytkowników. Obecnie w procesie zakupowym około 40% klientów 

korzysta z 2 ekranów, a około 15% już z 3 ekranów. Istotne jest podążanie za klientem, a najlepiej 

przewidywanie lub kreowanie jego zachowań. Dlatego zamiast myśleć o standardowych ekranach 

warto pamiętać, że jest nim już teraz bardzo popularny smartwatch, a także pralka, lodówka, 

kamera etc. I nie chodzi tu tylko o dopasowanie szerokości ekranu do strony sklepu, ale dobranie 

komunikacji do okoliczności, w jakich klient się znajduje i przejście razem z nim przez cały proces 

zakupowy bez względu na wybrany ekran.

3 TRENDY
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Programmatic Commerce i Internet Rzeczy (IoT) 

Coraz więcej przedmiotów z naszego otoczenia gromadzi, przetwarza lub wymienia dane za 

pośrednictwem Internetu. To może być piekarnik, lampa, grzejnik albo fotel w naszym mieszkaniu, 

ale może być także kurtka, której używamy na co dzień. To trend, który stwarza zupełnie nowe 

możliwości dla producentów i marketerów. Z drugiej strony świadomi klienci mogą czuć się nieco 

zaniepokojeni. Czy to jest permanentna inwigilacja? Klienci starają się być niewidzialni. W procesie 

zakupowym w sklepie internetowym dążą do pozostania anonimowymi. Niechętnie zostawiają 

informacje o sobie, nie lubią wypełniać formularzy. Internet Rzeczy to jednak zupełnie coś innego, 

to nowe podejście do jakości życia i użyteczności tu i teraz. Szacuje się, że w 2019 roku wartość 

rynku Internetu Rzeczy wyniesie 1,3 bln dolarów, a w 2020 roku do sieci będzie podłączonych 

nawet 50 mld urządzeń.

3 TRENDY
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Maciej Tygielski 
CEO, MyShop.mobi

Data mining 

Kanał mobile, umożliwiający bezpośrednią komunikację pomiędzy sieciami handlowymi a ich 

klientami, usprawnia proces eksploracji i strukturyzacji danych konsumentów. Sieci, które  

dysponują ogromną bazą tworzoną na podstawie m.in. programów lojalnościowych, często nie mają 

pomysłu na sposób zagospodarowania posiadanych informacji. Technologia mobilna, taka jak 

MyShop.mobi, udoskonala analizę danych i budowę szczegółowych profili klientów, co ułatwia 

personalizację ofert skierowanych do poszczególnych grup odbiorców. Komunikacja na linii klient - 

sieć staje się bardziej efektywna, co wiąże się ze wzrostem poziomu satysfakcji zarówno 

konsumentów, jak i punktów handlowych. 

Decentralizacja kampanii marketingowych 

Sieci handlowe zazwyczaj planują kampanie marketingowe na szeroką skalę. Obejmują wszystkie 

lokale usługowe sieci i komunikują jeden przekaz marketingowy. Firmy, które korzystają z kanału 

mobile, mają możliwość zaplanowania indywidualnej akcji w danym sklepie oraz promocję online w 

aplikacji. Cyfryzacja materiałów reklamowych znacząco obniża koszt ich dystrybucji, a komunikaty 

push umożliwiają dotarcie do grupy odbiorców, których oferta może zainteresować.  
Warto pamiętać, że smartfonizacja w Polsce to zjawisko wciąż dynamicznie rozwijające się, którego 

efektem może stać się popularyzacja materiałów reklamowych w formie digital i wyparcie 

tradycyjnych nośników w postaci gazetek i katalogów, dostępnych jedynie w sklepach. 

3 TRENDY
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Nowoczesne technologie wsparciem dla sklepów 
stacjonarnych 

Powszechnie znanym trendem w wirtualnym świecie jest wzrost popularności zakupów online. 

Wszelkie mechanizmy promocji skupiają się wokół zakupów w Internecie, zaniedbując przy tym 

sklepy stacjonarne. Aplikacje takie jak MyShop.mobi stanowią technologiczne wsparcie dla tych 

drugich, umożliwiając im dotarcie do grup konsumentów, którzy sprawnie poruszają się również  
w kanałach online. W obliczu postępującej digitalizacji takie rozwiązanie daje sklepom możliwość 

dostosowania się do bieżących trendów i korzystania z nowatorskich narzędzi.  

3 TRENDY

Maciej Tygielski 
CEO, MyShop.mobi



3 kolory, które  
musisz znać
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Istnieją naukowe dowody na to, że znaczące cechy naszej osobowości są uzależnione od 

indywidualnych funkcji mózgu. Długoletnie badania znanego amerykańskiego badacza mózgu,  
prof. Paul D. MacLeana (będącego m.in. w latach 1971-1985 dyrektorem Pracowni Ewolucji  
i Zachowania Mózgu w ramach Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego) pokazały, że mózg 

człowieka składa się z trzech części, które odpowiadają za różne funkcje (struktura funkcjonalna 

mózgu).  
Zgodnie z teorią profesora, pomimo różnic, te trzy bardzo różne części mózgu muszą nadal 

współpracować i komunikować się w ramach trójdzielnego mózgu, natomiast każda z nich 

przestrzega swoich własnych, ściśle określonych reguł gry. Ludzkie zachowanie to wynik 

wzajemnej zależności pomiędzy instynktowną reakcją pnia mózgu, emocjonalną i impulsywną 

reakcją układu limbicznego oraz trzeźwą i racjonalną reakcją kory mózgowej. Każdy człowiek używa 

tych trzech części mózgu w różny, genetycznie uzależniony sposób, co w przypadku dorosłego 

człowieka ma charakter stały.  
We współpracy z MacLeanem, antropolog Rolf W. Schirm rozpoznał i określił typowe cechy 

osobowości w biostrukturze, które wykazują jasne powiązanie z trzema częściami mózgu. Na tej 

podstawie, powstał i został wielokrotnie przetestowany w różnych krajach katalog pytań mających 

na celu określenie indywidualnego wpływu trzech części mózgu na każdego człowieka. Dane 

pokazują, że wybrane pytania w sposób istotny różnicują badanych, wskazując poziom aktywności 

poszczególnych części mózgu, a zrealizowane w odstępie kilku do kilkunastu lat powtarzalne testy, 

potwierdzają niezmienność tej aktywności w czasie u osób dorosłych.   
Z uwagi na konstrukcję Analizy Biostrukturalnej, ogółem istnieje 7 558 272 wariantów wyboru,  
co daje 412 możliwych wyników prezentowanych na trójkolorowej tarczy zwanej Structogram®. 

Structogram® przedstawia indywidualną wzajemną zależność pomiędzy trzema częściami - 

kolorami mózgu na bardzo zróżnicowanych poziomach. Jednocześnie, w zależności od tego czy i 

który kolor dominuje, mówimy o osobach „niebieskich”, „zielonych” bądź „czerwonych”, a także 

osobach, u których występuje równowaga pomiędzy dwoma lub nawet trzema kolorami - częściami 

mózgu.
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zielony czerwony niebieski

najaktywniej wykorzystywana 
część mózgu pień mózgu międzmózgowie kresomózgowie

cechy charakterystyczne

naturalne dążenie do bliskości  
z ludźmi, dobre wyczucie  

i intuicja, fantazja, wzbudza 
ogólną sympatię, poleganie na 

tym, co znane, działanie  
w oparciu o doświadczenie, 
unikanie radykalnych zmian

stosunek do ludzi to dominacja, 
natralny autorytet, skłonność do 

rywalizacji, chwytanie chwilli, 
życie tu i teraz, działanie  

i decyzje impulsywne, 
aktywność i dynamika, 

konkretne i praktyczne myślenie, 
skłonność do improwizacji

dążenie do bezpiecznego 
dystansu, planowane działanie, 

analiza sytuacji, dążenie za 
postępem, optymalizacja, duża 

zdolność abstrakcyjnego 
myślenia, skłonność do perfekcji

W dalszej części raportu dla uproszczenia zaprezentujemy pod kątem zachowań zakupowych trzy 

podstawowe struktury charakteryzujące się wyraźną dominacją jednej z części mózgu, czyli:  

• dominujący pień mózgu (konsument „zielony” według metodologi Structogramu, nazwany 

przez nas social shopper) 

• dominujące międzymózgowie (konsument „czerwony” według metodologii Structogramu, 

nazwany przez nas now shopper) 

• dominująca kora mózgowa (”niebieski” według metodologii Structogramu, nazwany przez nas 

smart shopper)

Tabela 1: Typy zachowań zgodnie z teorią Structogramu,  
Structogram Polska
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Master trener Structogram Polska, Dyrektor Zarządzający,  
Centrum Edukacyjno Consultingowe CONCRET

Czym jest program Structogram, metodologia  
„3 Kolorów Mózgu”? 

To nazwa użytkowa narzędzia stworzonego przez Szwajcarów 27 lat temu, dostępnego w 26 

krajach na świecie i przetłumaczonego na 21 języków. Korzystają z niego takie marki jak: IBM, 

Microsoft, Coca-Cola, Peugeot, Mercedes-Benz, Volkswagen. Cały obszar związany ze 

Structogramem, czyli analizą biostrukturalną, wziął się z badań doktora Paula MacLean’a, który 

analizował działanie mózgu człowieka. Dowiódł on, że nasz mózg składa się z trzech podstawowych 

elementów: pnia mózgu, międzymózgowia i kresomózgowia, a u każdego z nas każda z tych części 

może działać w różny sposób. U większości ludzi jedna z tych części jest dominująca, druga 

subdominująca, a trzecia najsłabsza i w naszej metodologii nazywamy ją deficytem. Tylko 10% 

populacji ma wyrównaną tę strukturę. Podstawowa metodologia Structogramu polega na tym, że za 

pomocą analizy biostrukturalnej badamy biostrukturę każdego uczestnika szkoleń czy sesji 

coachingowych i sprawdzamy, która część mózgu jest u niego dominująca. 

Na czym polega analiza biostrukturalna? Czy pozwala 
nam poznać to, jak rozłożony jest potencjał pomiędzy 
trzema częściami mózgu? 

To test, ale nie taki typowy, jak większość testów psychologicznych. Wykonuje się go podczas 

szkolenia lub podczas sesji coachingowej i to jest właściwie jedyna możliwość, licencyjnie 

chroniona przez Szwajcarów. Nie da się tego zrobić w internecie. Dla ułatwienia każdej części 

mózgu został przypisany kolor: pień mózgu jest oznaczony kolorem zielonym, międzymózgowie - 

czerwonym, a kresomózgowie - niebieskim. Czasami w skrótach myślowych mówimy, że ktoś jest 

„zielony, czerwony lub niebieski”, ale nikt nie jest jednokolorowy. Nawet jeżeli mamy przewagę 

któregoś koloru, to dwa pozostałe kolory też istnieją, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować.  
Po takiej analizie wiemy, że na przykład moim dominującym kolorem jest zielony, czyli mam 

najbardziej aktywny pień mózgu, co oznacza że zachowuję się w taki, a nie inny sposób, mam takie, 

a nie inne nawyki. To, co jest tak naprawdę najważniejsze w tej analizie i odróżnia ją od pozostałych 

narzędzi na rynku, to fakt, że jest ona niezmienna, ponieważ jest to genetyka naszego mózgu. 

Druga rzecz to wiarygodność statystyczna tej metody, liczba przeprowadzonych nią testów  
w przeciągu wielu lat potwierdzająca wyniki, pytania determinujące wyraźnie nasze zachowania  
i niezmienność sprawdzana w różnych odstępach czasowych. Idąc dalej, jeżeli na przykład okaże 

się, że ktoś ma najwięcej koloru zielonego (tak jak ja), czyli najsilniej rozwinięty pień mózgu, to mamy 

skłonność do bazowania na różnych sytuacjach życiowych

WYWIAD
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z przeszłości, czyli lubimy wspominać, jesteśmy pamiętliwi, wybaczamy, ale nie zapominamy, 

lubimy otaczać się pamiątkami. Ma dla nas wielkie znaczenie to, co już się wydarzyło i wszelkie 

codzienne sytuacje przepuszczamy przez pryzmat tego, jak to było w przeszłości. Kolejną kwestią 

jest to, że sami lubimy się biologicznie doświadczać, czyli nie uczymy się na czyichś błędach,  
a głównie na własnych. Potrafimy podejmować decyzje intuicyjnie oraz mamy bardzo dużą łatwość 

nawiązywania relacji z ludźmi, empatię, chęć udzielania pomocy, wysoką asertywność, jesteśmy  
w stanie sobie dużo odebrać tylko po to, żeby wspierać innych. 

Kto najczęściej jest zainteresowany poznaniem 
metodologii Structogramu? 

Poznaniem technologii Systemu Treningowego Structogram najczęściej zainteresowane są dwie 

grupy. Pierwsza z nich to osoby, dla których rozwój osobisty ma znaczenie. Chcą zrozumieć 

pobudki swoich zachowań i decyzji, stąd decydują się na Analizę Biostrukturalną. Druga grupa to 

przedsiębiorcy, menedżerowie, szeroko pojęty sektor biznesu, gdzie kluczowe są dwa elementy: 

zarabianie czyli sprzedawanie produktów i usług oraz obszar zarządzania i budowania zespołu. 

Często są to marki z pierwszych stron gazet, świetnie radzące sobie na rynku. 

Z jakimi problemami marki przychodzą najczęściej? Jak 
pomagacie im je rozwiązać?  

Wyzwań firmy mają sporo. Kilka najważniejszych to: jakość obsługi klienta, sprzedaż, komunikacja 

w organizacji, skuteczne radzenie sobie z konfliktami, a także obszar przywództwa działania 

skutecznych zespołów. Metodologia Structogramu dotyka wielu obszarów. Od poznania swojej 

biostruktury, przez nauczenie się rozpoznawania biostruktur innych ludzi. Kluczowe znaczenie ma 

również to, że dzięki tej wiedzy rozumie się sens i pobudki swoich celów biznesowych, a także 

naturalnych przeszkód, z jakimi każda z biostruktur musi sobie poradzić. Ta wiedza opiera się na 

najnowszych badaniach nad mózgiem i szeroko dziś działa w całym obszarze NeuroBiznesu.  

Jakie są najczęstsze pytania? Z jakimi stereotypami 
walczycie najczęściej? Polki są zielone, prezesi 
czerwoni? 

Najczęstsze pytania w temacie Structogramu i często stereotypy związane są z tym, że kiedy ktoś 

po raz pierwszy styka się z tą metodologią jest przekonany, że to jakiś zwykły test, takich jak na 

rynku sporo. Analiza Biostrukturalna nie jest żadnym testem osobowości. To badanie, które 

dotyczy DNA naszego mózgu i jest niezmienne przez całe życie. Nie mają na nią wpływu nasze 

doświadczenia, nawyki czy nauka nowych rzeczy. To nasza genetyka. Na nią dopiero nakłada się 

to, co w naszym życiu się wydarzyło. Gdyby porównać to do komputera, to Analiza Biostrukturalna 

to nasz system operacyjny, nasza natura, to, jacy jesteśmy naprawdę. Z kolei oprogramowanie to 

wszystko to, co sami sobie wgrywamy przez całe życie, bądź robią to inni ludzie z naszym 

potencjałem rozwojowym. Zatem Structogram to nasze naturalne, prawdziwe zachowania.  
A co do stereotypów? Jest ich mnóstwo. Choćby te, że kobieta ma częściej aktywny pień mózgu,  
a każdy informatyk - kresomózgowie. Nasze doświadczenia często temu przeczą. 

WYWIAD
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Jacy są generalnie Polacy, jak wynika z Waszych analiz-
jakiego koloru są ci, których przebadaliście? 

Polskie społeczeństwo, jak każde inne jest trójkolorowe. Z reguły podział na sali szkoleniowej jest 

dość mocno rozłożony. Około 10% populacji, nie tylko w Polsce, to osoby o potrójnej biostrukturze, 

czyli mają te 3 części mózgu równo rozwinięte. Często występują osoby o podwójnej dominancie. 

Jednak najczęściej mamy swoją dominanatę, czyli rozwój jednej części mózgu, swoją 

subdominantę i deficytową część, która często tłumaczy nasze zachowania. 

Co dzieje się po szkoleniu? Jak następuje przemiana  
w firmach? 

Po szkoleniach często dostajemy sygnały o dokonywaniu zmian w organizacjach. Dwa pierwsze 

stopnie pozwalają zrozumieć, że nie każdy czuje się komfortowo na swoim miejscu pracy. Zatem 

czasem osoba o „niebieskiej” biostrukturze męczy się na co dzień z tłumami klientów, a osoba 

„zielona” - gdy siedzi na uboczu i „wklepuje” w komputer statystyki i liczby. Kiedy nastąpi zmiana ich 

zadań, okazuje się, że bardzo szybko pojawiają się wymierne rezultaty dla organizacji. Praca staje 

się łatwiejsza, przyjemniejsza, a przede wszystkim zespół ma mniej konfliktów. Po trzeciej części 

Structogramu, firmy najczęściej zmieniają swoje strony internetowe, bądź je korygują. Często 

okazuje się, że przekaż lingwistyczny zawarty na stronach, czy w ofertach, jest tak skonstruowany, 

że dociera tylko do jednej z dominant i nie ma rezultatów finansowych. Z kolei po czwartej części, 

menedżerowie zaczynają rozumieć, że motywacje ludzi i demotywacje dla każdego są inne. 

Rozumieją, że zadowolenie z pracy nie jest równe zaangażowaniu w nią. Mają świadomość, że już na 

etapie rekrutacji można dobrać sobie pracownika, o takiej biostrukturze, jakiej potrzebują. 

Jakie działania najczęściej podejmują marki, jakieś 
business cases? 

Działań jest mnóstwo. Czasem jest to świadoma praca z pracownikiem w oparciu o jego 

biostrukturę. Czasem jest to wymiana osób na poziomie zadań. Czasem nawet decyzja o tym, że 

warto kogoś zastąpić. To bardzo indywidualne działania firm, o których często nawet nie chcą 

mówić, gdyż nie chcą podpowiadać konkurencji. 

Co rekomendujesz jako pierwszy krok markom 
zaciekawionym tematyką trzech kolorów? 

Zdecydowanie zastanowienie się dokąd zmierzają i jak działają ich zespoły. Potem przyglądnięcie 

się efektywności poszczególnych członków zespołu. I cóż, odpowiedź często jest w wynikach 

Analizy Biostrukturalnej. Zatem, nawet jeśli jeszcze ktoś do końca nie zaufał tej nowej neuro-

wiedzy, polecam choć pierwszy krok, po to, aby przekonać się na własnej skórze jak szybka, 

przemyślana i efektywna jest to metodologia. 

- Ania Urbańska 

WYWIAD
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3 typy konsumentów
Jak kupują Polacy?

Drogi Czytelniku, jeśli jesteś na tej stronie, zapewne zastanawiasz się jacy w takim razie są 

konsumenci w Polsce? Czy są „zieloni” (social shoppers) - nastawieni na doświadczenie, lubią 

korzystać z opinii bliskich, radzić się, czy raczej „niebiescy” (smart shoppers) - analityczni albo może 

„czerwoni” (now shoppers) - zdecydowani, wybierający spośród znanych marek, nastawieni na 

prestiż? Okazuje się, że rynek podzielony jest dość równomiernie. Stosunkowo najwięcej Polaków 

kupuje jednak smart - czyli analitycznie. Ich udział jest na poziomie 32%. Drugą pod względem 

liczebności grupę stanowią „zieloni” - czyli social shoppers, a trzecią, do której należy co piąty 

polski konsument - „czerwoni”, czyli now shoppers. Pozostałe 18% to osoby o zrównoważonych 

cechach dwóch lub trzech kolorów. Co ta informacja oznacza dla marek? Po pierwsze konieczność 

zweryfikowania, czy czasem nie komunikują się do 1/3 rynku tracąc potencjał pozostałych 2/3.  
Po drugie zaś, doskonałą szansę na lepsze zaspokojenie potrzeb klientów w oparciu o wiedzę 

wspartą nauką. Przejdźmy zatem szybko do szczegółów. 
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Wykres 26 - Struktura konsumentów w Polsce wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani
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3 typy konsumentów
Czym kierujemy się podczas zakupów?

Generalnie Polacy podczas zakupów najczęściej deklarują kierowanie się obiektywnymi cechami 

produktu (35%), a zaraz potem przyzwyczajeniem i zaufaniem do marki (29%). Rezultatem  
i przewagą kieruje się kolejne 20% osób. Gdy jednak popatrzymy na „kolor” konsumentów widać 

jeszcze większe różnice w preferencjach. Obiektywnymi cechami kieruje się 62% smart shoppers, 

ale już tylko odpowiednio 24% i 28% „czerwonych” i „zielonych” konsumentów. Na rezultat podczas 

zakupów nastawionych jest 50% now shoppers, ale tylko 20% smart- i 16% social shoppers.  
Z kolei przyzwyczajenie i normy to istotny element zakupów dla social shoppers, wśród których 

zwraca na niego uwagę co drugi kupujący, podczas gdy w pozostałych segmentach ledwie co 

ósmy. Jakie wnioski płyną stąd dla biznesu? W zależności od typu, konsument będzie kierował się 

odmiennymi elementami oferty. Obiektywne cechy produktu przemówią do około 1/3 klientów  
w Polsce, ale kolejne 30% raczej zrezygnuje nawet z optymalnej, często innowacyjnej oferty na 

rzecz przyzwyczajenia i znanych, bezpiecznych rozwiązań lub polecenia albo pozytywnej opinii 

znajomego, a co piąty klient będzie skłonny wybrać rozwiązanie najszybsze albo noszące znamiona 

prestiżu.
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Wykres 27 - Czynniki zakupowe brane pod uwagę w procesie zakupu wg metodologii Structogram Polska „3 kolory 
mózgu”,  

Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani
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Małgorzata Olszewska 
Dyrektor Strategiczny,  Wiceprezes Zarządu 
KAZAR

Największa część konsumentów w Polsce kupuje 
analitycznie (35%). Jakie narzędzia oferujecie Państwo, 
żeby ułatwić podjęcie decyzji takim konsumentom? 

Wydawałoby się, że modą żądzą tylko emocje, ale zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci kupują  
w coraz większym stopniu analizując i oceniając zasadność potencjalnego zakupu. W salonach, 

sklepie online i w naszych kanałach kontaktu z Klientem stawiamy na obsługę ekspercką i 

profesjonalizm. Dbamy aby dostarczyć naszym handlowcom jak najwięcej wiedzy na temat 

produktu, pielęgnacji, trendów i mody,  po to, aby być skutecznym w kontakcie, zarówno z klientem 

niebieskim-analitycznym, jak  innym 'kolorem' klienta. 

  

KOMENTARZ
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Bartłomiej German 
E-commerce Manager   
SIMPLE CP

Największa część konsumentów w Polsce kupuje 
analitycznie (35%). Jakie narzędzia oferujecie Państwo, 
żeby ułatwić podjęcie decyzji takim konsumentom? 

Konsumenci analityczni - smart shoppers - mają do dyspozycji w Simple CP wiele rozwiązań 

umożliwiających rozsądne i przemyślane zakupy, m.in. szczegółowe i precyzyjne opisy produktów, 

zdjęcia dobrej jakości, poradniki i możliwość zakupu w wielu kanałach.

KOMENTARZ
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Jaką mamy więc postawę podczas zakupów? Mimo, że jeśli chodzi o wskazywane czynniki 

decyzyjne, generalnie zwyciężają obiektywne cechy produktu, duża cześć Polaków (29%) 

przyznaje też, że często wiedzą, że coś po prostu jest dla nich. Pytani przyznają, że taka „intuicja 

zakupowa” pozwala podjąć decyzję na jej ostatnim etapie, czyli często po „niebieskich” 

długotrwałych analizach. Emocjonalne i impulsywne zakupy to domena now shoppers. Co druga 

osoba w tej grupie wskazuje, że zakupy wzbudzają też w niej pozytywne emocje. Dzieje się tak 

tylko w przypadku co czwartego smart- i social shoppera. Z kolei postawa racjonalna też, wbrew 

spotykanym wciąż obiegowym opiniom, nie dotyczy wszystkich kupujących. Najczęściej jest ona 

domeną „niebieskich”, a wśród „zielonych” i „czerwonych” jest już dwukrotnie rzadsza (wskazuje na 

nią co czwarty badany). Instynkt i przeczucie podczas zakupów to najważniejszy element dla  
co drugiego social shoppera, co czwartego smart shoppera i prawie co piątego now shoppera. 
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Wykres 28 - Czynniki zakupowe brane pod uwagę w procesie zakupu wg metodologii Structogram Polska „3 
kolory mózgu”,  

Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani
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Tym  samym różne elementy cenimy też w markach. Pomimo, że generalnie najczęściej przemówi 

do Polaków eksperckość (37%), to będzie ona główną wartością tylko dla 16% now shoppers, 

którzy preferują ekskluzywność i wrażenie. Postawi na nią 35% social shoppers, ale już 60% smart 

shoppers. Czy zatem ekskluzywne produkty lubią tylko osoby o wysokiej sile nabywczej,  
a dokładnie analizują tylko osoby, które muszą ze względu na ograniczone środki? Wygląda na to, 

że skłonność do eksluzywnych, znanych marek lub marek kojarzonych z fachowością, czy też 

przyjaznych, nie zależy od zmiennych demograficznych, a raczej od sposobu pracy naszego 

mózgu.
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Wykres 29- Czynniki zakupowe brane pod uwagę w procesie zakupu wg metodologii Structogram Polska „3 kolory 
mózgu”,  

Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani
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Katarzyna Prus-Malinowska 
Digital Banking Director,  
Bank Zachodni WBK S.A.

Jak ocenia Pani potencjał analizy konsumentów 
zgodnie z teorią Structogramu i 3 Kolorów Mózgu dla 
biznesu?  

Opieranie się na klasycznej segmentacji konsumentów nie jest już wystarczające. Aktywnie 

poszukujemy nowoczesnych metod i kryteriów do analizy konsumentów. W wyniku naszych 

aktualnych badań behawioralnych, które przeprowadziliśmy we współpracy z agencją Symetria, 

wyodrębniliśmy następujące grupy klientów bankowości mobilnej: Unikający, Sceptyk, 

Nieprzekonany pragmatyk, Pragmatyk oraz Entuzjasta. Każda z grup została scharakteryzowana 

na wielu płaszczyznach: osobowości (np. co jest dla niej ważne w życiu, czego się obawia), 

stosunku do nowoczesnych technologii (np. adaptacja nowoczesnych rozwiązań, odczucia wobec 

bankowości mobilnej) oraz relacji na różnych etapach korzystania z aplikacji mobilnej (np. jak 

rozpoczął korzystanie z bankowości mobilnej, gdzie, jak i kiedy z niej obecnie korzysta). 

Dostrzegamy więc synergię z teorią 3 Kolorów Mózgu. Metoda ta z pewnością pozwoli nam jeszcze 

bardziej poszerzyć wiedzę o naszych klientach, aby zaprojektować dla nich rozwiązania szyte na 

miarę ich osobowości, aspiracji i postrzegania świata. Dążymy do tego, aby każdy „kolor mózgu” 

odnalazł w naszych usługach pożądane przez siebie cechy - aby „niebieski” przeszukał sprawnie 

wszystkie dane i skorzystał z naszych narzędzi do analizy, aby „czerwony” szybko  
i bezproblemowo załatwił swoje sprawy, wiedząc, że oferta jest do niego dopasowana,  
i aby „zielony” czuł się pewnie i bezpiecznie, a także intuicyjnie poruszał się w swoim finansowym 

świecie. 

  

KOMENTARZ
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Przeanalizujmy dla przykładu tę ekskluzywność, prestiż i wrażenie jako pożądane i doceniane 

cechy marki i przyjrzyjmy się im przez chwilę nieco bliżej. Okazuje się, że niezależnie od płci, 

skłonność now shoppers ku tej cesze jest ewidentna. Podobnie dzieje się w przypadku wieku (poza 

konsumentami najmłodszymi, którzy nie mają jeszcze wyrobionej wyraźnej postawy zakupowej), 

wielkości miejsca zamieszkania, a także korzystania lub niekorzystania z nowoczesnych metod 

zakupu, jak np. mobile shopping, czyli zakupy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 
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Wykres 30 - Pożądane cechy marki brane pod uwagę w procesie zakupu wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=312, now shoppers, wg płci

ekskluzywność, wrażenie przyjazność, solidność, tradycja fachowość, eksperckość, jakość nie wiem
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Wykres 31 - Pożądane cechy marki brane pod uwagę w procesie zakupu wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=312, now shoppers, wg wieku

ekskluzywność, wrażenie przyjazność, solidność, tradycja fachowość, eksperckość, jakość nie wiem
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Wykres 32 - Pożądane cechy marki brane pod uwagę w procesie zakupu wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=312 now shoppers, wg wielkości miejsca zamieszkania

ekskluzywność, wrażenie przyjazność, solidność, tradycja fachowość, eksperckość, jakość nie wiem
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Wykres 33 - Pożądane cechy marki brane pod uwagę w procesie zakupu wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=312, now shoppers, wg korzystania z urządzeń

ekskluzywność, wrażenie przyjazność, solidność, tradycja fachowość, eksperckość, jakość nie wiem
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Wykres 34 - Pożądane cechy marki brane pod uwagę w procesie zakupu wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=312, now shoppers, wg kupowania mobilnie

ekskluzywność, wrażenie przyjazność, solidność, tradycja fachowość, eksperckość, jakość nie wiem
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3 typy konsumentów
Istotność opinii w procesie zakupu

Opinie mają znaczenie w procesie codziennych zakupów dla połowy Polaków. A jak to wygląda gdy 

popatrzymy na podział na „kolory”? Okazuje się, że konsumenci „czerwoni” - now shoppers - 

najrzadziej będą posługiwać się opiniami, za to na co dzień skorzysta z nich 59% konsumentów 

niebieskich i zielonych.
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Wykres 35 - Wykorzystanie opinii w procesie codziennych zakupów wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani
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Okazuje się też, że w zależności od „koloru”, konsumenci będą preferować inne źródła opinii. Opinie 

znajomych i bliskich przemawiają bardziej do smart- i social shoppers, zaś now shoppers 

najczęściej skorzystają z opinii ekspertów w danej dziedzinie oraz - częściej niż pozostali (+10 p.p.) - 

z opinii osób znanych. Z ich punktu widzenia wiarygodność opinii rośnie z pozycją osoby, która ją 

wygłasza. Co ciekawe, w przypadku zarówno smart- jak i now shoppers, opinie internautów są już 

wykorzystywane podobnie często, jak opinie bliskich i znajomych. Jedynie social shoppers 

zdecydowanie preferują te drugie. 
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Wykres 36 - Czyje opinie liczą się najbardziej? wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani
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Okazuje się też, że w zależności od „koloru” konsumenci będą preferować nieco inne miejsca, gdzie 

poszukują opinii. W przypadku niektórych źródeł, jak fora internetowe, czy serwisy z opiniami, 

różnice nie będą wielkie, ale w przypadku innych, jak blogi czy media społecznościowe - znaczące. 

Patrząc na źródła opinii najbardziej wyróżniają się preferencje „czerwonych”. ‚Niebiescy” i „zieloni” 

mają dość podobne zwyczaje w zakresie pozyskiwania opinii z poszczególnych źródeł. Rozmowa  
ze znajomymi jest najmniej popularna wśród now shoppers, podobnie porównywarki cenowe  
i serwisy internetowe. Konsumenci w tej grupie zdecydowanie chętniej niż pozostali skorzystają 

natomiast z mediów społecznościowych, a podobnie jak „zieloni” z platform zakupowych, gdzie 

najprawdopodobniej plusem jest to, że opinie i możliwość zakupu są w jednym miejscu. Smart 

shoppers częściej niż pozostali korzystają zaś z blogów i wideoblogów. 
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Wykres 37 - Preferowane źródła opinii w procesie zakupu wg metodologii 
Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  

Raport Customer Listening, N=1062 wszyscy badani
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3 typy konsumentów
Aktywne pytanie o opinie

Aktywnie o opinie pyta 59% konsumentów. Jeśli zaś popatrzymy na segmentację bazującą na 

aktywności mózgu, widać, że najczęściej aktywnie o opinie poproszą now shoppers, którym 

najbardziej zależy na szybkiem efekcie, czyli zakupie. Zrobi tak 68% konsumentów w tej grupie. 

Najrzadziej aktywnie o opinie poproszą „niebiescy”. Oni, jak widzieliśmy wcześniej, skorzystają raczej 

ze źródeł, gdzie te opinie już istnieją i skorzystanie z nich nie wymaga interakcji. 
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Wykres 38 - Aktywne pytanie o opinie w procesie zakupu wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=511, wykorzystujący opinie na co dzień
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Jeśli już aktywnie pytamy o opinie, najczęściej dotyczy to wszystkich produktów, jakie rozważamy 

zakupowo. Jeśli natomiast popatrzymy na segmenty konsumentów, widać, że generalnie częściej  
o opinie dotyczące różnych produktów pytają now shoppers, ale social shoppers będą bardziej 

aktywni, jeśli chodzi o zakup produktów, których nie znają i kupują je po raz pierwszy. Opinie zatem 

będą dla nich odgrywały dużą rolę szczególnie, gdy będą kupować produkty i usługi kupowana 

rzadko albo raz w życiu, jak chociażby mieszkanie, samochód, czy usługi ślubne.
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Wykres 39 - Produkty jakich dotyczy aktywne pytanie o opinie w procesie zakupu wg metodologii 
Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  

Raport Customer Listening, N=257, aktywnie pytający o opinie
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W jaki sposób to aktywne pytanie o opinie się odbędzie? Generalnie Polacy najczęściej zapytają 

znajomych w rozmowie (50%), a potem zadadzą pytanie w mediach społecznościowych (41%). 

Inaczej postąpią „czerwoni” now shoppers, którzy preferują zadać pytanie na forum internetowym  
i poradzić się sprzedawcy. Ta grupa generalnie jest bardziej aktywna, jeśli chodzi o pozyskiwanie 

opinii, ustępując jedynie „zielonym” social shoppers w kontekście pytania znajomych w rozmowie  
o opinie. 
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Wykres 40 - Sposoby aktywnego pytania o opinie w procesie zakupu wg metodologii 
Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  

Raport Customer Listening, N=257, aktywnie pytający o opinie
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3 typy konsumentów
Dzielenie się opiniami

Opiniami dzieli się na co dzień połowa konsumentów. Stosunkowo najrzadziej są to now shoppers, 

ale oni jeśli już mają podzielić się opinią, wykorzystają do tego celu średnio najwięcej metod, w tym 

formularze internetowe, media społecznościowe i kontakt bezpośredni z marką, przy czym smart-  
i now shoppers za najwygodniejszy sposób uznają formularze internetowe, a social shoppers media 

społecznościowe.
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Wykres 41 - Dzielenie się opiniami wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=1062, wszyscy badani
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Rodzaj opinii jakimi dzielą się Polacy jest dość podobna niezależnie od „koloru” konsumenta, a także 

tego, czy dzielimy się nimi z innymi konsumentami, bliskimi, czy z marką. Zdecydowanie przeważają 

zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie, zależnie od doświadczenia zakupowego. Widać 

jedynie, że smart shoppers rzadziej niż inni (-7 p.p.) podzielą się opinią negatywną z innymi 

konsumentami, co niestety nie znaczy, że takiej opinii nie mają. Być może im należy umożliwić 

wygodny system dzielenia się doświadczeniami zakupowymi i zmotywować do takiej aktywności, 

ponieważ to oni najczęściej mają przeprowadzoną najlepszą analizę naszych produktów  
w kontekście jakości, cen czy konkurencji. Now shoppers z kolei, nieco rzadziej niż inni, podzielą się 

opiniami pozytywnymi bezpośrednio z marką. 
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Wykres 42 - Typy opinii jakimi dzielą się konsumenci z innymi konsumentami, wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=579, dzielący się opiniami
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Polacy dzielący się opiniami

Wykres 43 - Typy opinii jakimi dzielą się konsumenci z marką, wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=579, dzielący się opiniami
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Polacy najczęściej dzielą się opinią, aby ostrzec innych, a następnie pokazać swoje zadowolenie lub 

nagrodzić markę za dostarczenie dobrej jakości produktu lub usługi. Ostrzeżenie innych to także 

najważniejszy cel dzielenia się opinią dla smart- i social shoppers. Now shoppers znacznie częściej 

niż pozostali natomiast będą się chcieli podzielić dobrym doświadczeniem, oni zresztą generalnie 

podzielą się opinią z podobnym prawdopodobieństwem w zasadzie w większości sytuacji. „Zieloni” 

natomiast częściej niż inni, wyrażając opinię, zechcą wyrazić swoje zadowolenie (37%). 
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Wykres 44 - Powody dzielenia się opiniami wg metodologii Structogram Polska „3 kolory 
mózgu”,  

Raport Customer Listening, N=579, dzielący się opiniami
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3 typy konsumentów
Współpraca z marką

Skłonność do współpracy z marką jest podobna niezależnie, czy mamy do czynienia ze smart-, 

now- czy social shopperem. Około 1/3 konsumentów jest skłonna pomóc marce, „niebiescy” nieco 

częściej niż „czerwoni” (+8 p.p.) i „zieloni” (+4 p.p.). Podobnie, niezależnie od „koloru”, od 16% do 22% 

konsumentów zdarzyło się zgłosić marce już jakiś pomysł, przy czym - również niezależnie od 

„koloru” - 3/4 nie wie jak to zrobić. 
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Wykres 45 - Skłonność do współpracy z marką, wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=1062, wszyscy badani
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Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy spytamy o dzielenie się opinią lub pomysłem od razu  
w momencie zakupu. To opcja zdecydowanie dla „czerwonych” czyli impulsywnych  
i zdecydowanych now shoppers, którzy są zdania, że tylko takie opinie są szczere i wartościowe. 

Konsumentom „zielonym”, a szczególnie „niebieskim”, marki powinny stworzyć także warunki do 

podzielenia się opinią po przeanalizowaniu sytuacji, w spokojniejszych warunkach, np. wysyłając 

zaproszenie mailowe do wypełnienia ankiety w zaciszu domowym. 
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Wykres 46 - Dzielenie się opiniami od razu z momencie i miejscu zakupi wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=1062, wszyscy badani
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Wykres 47 - Powody dzielenia się opiniami od razu z momencie i miejscu zakupi wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=1062, wszyscy badani
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3 typy konsumentów
Opinie i biznes

59% Polaków przyznaje, że kieruje się zdaniem znajomych, którzy zaopiniowali produkt pozytywnie. 

47% deklaruje, że z kolei zniechęcają ich do zakupu opinie negatywne. To około połowa 

konsumentów, na których zakupy opinie mają bezpośredni wpływ. Patrząc na kolory, stosunkowo 

najrzadziej z opinii skorzystają now shoppers, natomiast dla 2/3 social- i smart shoppers to, jak się 

wydaje, jeden z podstawowych czynników decyzyjnych. 
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Wykres 48 - Czy kupując sugerujesz się pozytywnymi opinia znajomych? wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=1062, wszyscy badani
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Jeśli chodzi o opinie negatywne, znów znacznie większy wpływ będą one miały na konsumentów 

„zielonych” i „niebieskich”, aczkolwiek do ich wpływu na decyzję zakupową przyznaje się też 43% 

impulsywnych i podążających za prestiżem now shoppers. 
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Wykres 49 - Czy kupując sugerujesz się negatywnymi opinia znajomych? wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=1062, wszyscy badani
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38% Polaków kupiło też produkt konkretnej marki ze względu na rekomendację i pozytywną opinię 

znajomego. Takie zjawisko w największym stopniu dotyczy konsumentów analitycznych 

„niebieskich” i kierujących się bezpieczeństwem i doświadczeniem „zielonych”, ale nawet 

impulsywni now shoppers w 1/3 przyznają się do zmiany decyzji zakupowej i zakupu konkretnej, 

polecanej marki. Warto mieć zatem takie opinie na uwadze jako poważny czynnik decyzyjny. 

Podobnie, opinie potrafią sprawiać, że konsumenci rozważą zakupowo produkt, którego wcześniej 

nie zauważali, a nawet nie potrzebowali. Do takiego zachowania przyznaje się 42% konsumentów,  
a 47% social- i 46% smart shoppers.

Wykres 50 - Zakup konkretnej marki pod wpływem opinii wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=1062, wszyscy badani
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Wykres 51 - Zakup nie rozważanego wcześniej / nieznanego produktu pod wpływem opinii wg metodologii Structogram Polska „3 
kolory mózgu”,  

Raport Customer Listening, N=1062, wszyscy badani
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W zależności od „koloru” konsumenta różny jest też stosunek do tego, jak marka zachowa się  
w razie reklamacji lub zgłoszenia innego problemu. Jak się okazuje, złe doświadczenie z daną marką 

najbardziej niekorzystnie wpłynie na smart- i social shopperów, którzy zmniejszą 

prawdopodobieństwo ponownego zakupu. „Czerwoni” konsumenci natomiast częściej stwierdzą,  
że „to zależy od marki”. Wygląda na to, że wierność danej marce i zaufanie do niej jest w przypadku 

now shoppers największe. Jak się jednak okazuje, gdy „czerwony” konsument straci już to zaufanie, 

najtrudniej jest je odzyskać. Najwięcej „grzechów” wybaczą marce, która postanowi się poprawić  
i zareaguje właściwie, konsumenci „niebiescy”.

Wykres 52 - Czy właściwa reakcja marki na problem jest w stanie wpłynąć na opinię o marce i decyzję o ponownym zakupie jej 
produktów? wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  

Raport Customer Listening, N=1062, wszyscy badani
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3 typy konsumentów
Opinie i wizerunek

To, czy marka bada opinie konsumentów jest ważne dla 91% Polaków. Taką markę uważamy za 

godną zaufania (26%), przyjazną (25%) i dobrze zarządzaną (22%), a także za lidera kategorii (21%). 

Marka zaś, która nie liczy się z opiniami swoich klientów, jest według konsumentów przede 

wszystkim zamknięta, nie dostosowana do ich potrzeb (26%) i nieatrakcyjna (25%) oraz zacofana 

(25%). To poważne zarzuty. A jak zapatrują się na to konsumenci w zależności od „koloru”? Badanie 

opinii będzie miało dla konsumentów podobne znaczenie niezależnie czy są to smart-, now- czy 

social shoppers, natomiast smart shoppers zdecydowanie najbardziej docenią takie działania, 

wskazując najwięcej przymiotów proaktywnej marki. „Czerwoni” konsumenci natomiast cześciej niż 

inni uznają taką markę za dobrze zarządzaną.
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Wykres 53 - Marka, która bada opinie klientów jest… wg metodologii Structogram Polska „3 kolory mózgu”,  
Raport Customer Listening, N=820, badani o dominującej charakterystyce kolorystycznej
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Wykres 54 - Marka, która nie bada opinii klientów jest… wg metodologii Structogram Polska „3 kolory 
mózgu”,  

Raport Customer Listening, N=820, badani o dominującej charakterystyce kolorystycznej
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już w tym momencie przegrana

nieatrakcyjna

nieprzyjazna bo nie liczy się  
ze zdaniem najważniejszych dla siebie osób

zacofana

żadne z powyższych
6%

33%

19%

23%

23%

24%

36%

5%

27%

35%

23%

32%

28%

22%

7%

27%

18%

32%

22%

24%

34%

niebieski (smart shopper) zielony (social shopper) czerwony (now shopper)

Markę, która nie bada opinii klientów, najbardziej surowo oceniają konsumenci smart, dla nich 

będzie zdecydowanie cześciej nieprzyjazna (35%) i niedostosowana do potrzeb nowoczesnych 

konsumentów (28%). Konsumenci social i now uznają ja natomiast częściej za zamkniętą i 

nieatrakcyjną (szczególnie „czerwoni”). Zdania w tym temacie nie ma natomiast, niezależnie od 

„koloru” tylko od 5 do 7% konsumentów, a więc niewiele. Wygląda zatem na to, że badanie opinii 

staje się wizerunkowo niezbędnym elementem codziennego działania marek. 



3 typy  
konsumentów  
- wskazówki
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smart shopper („niebieski”)
32% konsumentów
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• ważna jest dla niego fachowość, eksperckość i jakość -> pamiętaj aby produkt miał zawsze 
właściwy, szczegółowy opis i gwarantował dobrą jakość tj. wytrzymywał porównania różnych 
parametrów z konkurencją 

• analizuje wiele miejsc zakupu -> dopilnuj, żeby Twoja oferta była atrakcyjna w każdym kanale 
sprzedaży 

• porównuje różne oferty -> zapewnij narzędzia wygodnego wyszukania i porównania ofert według 
parametrów   

• potrzebuje czasu na przemyślenie decyzji -> nie naciskaj na szybki zakup, pozwól mu się 
zastanowić, w sklepach stacjonarnych zapewnij profesjonalną obsługę znających produkt 
sprzedawców 

• zawsze zrobi tzw. „double-check” -> dopilnuj, żeby Twoja oferta była dostępna w kanale online  
i mobile, pozwól też na sprawdzenie jej na smartfonie (tzw. show-rooming) podczas wizyty  
w stacjonarnym sklepie     

  

chcesz wiedzieć jak kierować 
ofertę do „niebieskich”? 

anna@structogram.pl 
kasia@mobileinstitute.eu

mailto:kasia@mobileinstitute.eu?subject=
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social shopper („zielony”) 
29% konsumentów
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• kupując kieruje się opiniami bliskich i znajomych -> daj mu czas na skonsultowanie decyzji, 
pozwól zrobić i wysłać zdjęcie produktu, zadzwonić, „zalajkować” i zapamiętać produkt  

• lubi kupować w towarzystwie -> stwórz warunki, w których może dzielić się informacjami  
i korzyściami zakupowymi z bliskimi, rozważ programy lojalnościowe i promocyjne oferty 
dedykowane dla grup konsumenckich i społeczności 

• kieruje się doświadczeniem i przyzwyczajeniem -> jeśli nie zawiedziesz jego zaufania, będziesz 
mieć długi czas lojalnego klienta 

• czuje się niepewnie kupując coś po raz pierwszy, wtedy najbardziej liczą się dla niego opinie -> 
pamiętaj o wsparciu Twoich nowych klientów, wygodna nawigacja po stronie, opcja kontaktu 
telefonicznego, bądź czatu będzie bardzo istotna w przypadku zakupów online, a porada 
sprzedawcy - w przypadku zakupów stacjonarnych  

   

chcesz wiedzieć jak kierować 
ofertę do”zielonych”? 
anna@structogram.pl 

kasia@mobileinstitute.eu

mailto:kasia@mobileinstitute.eu?subject=
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now shopper („czerwony”) 
20% konsumentów
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• lubi prestiż  -> spraw by niezależnie od kanału sprzedaży czuł się wyjątkowo, efekt „wow”  
i personalizacja mają tu ogromne znaczenie   

• lubi kupować szybko, jeśli coś przykuje jego uwagę -> pamiętaj, żeby każda komunikacja  
kierowała do miejsca gdzie możliwy jest od razu zakup, niezależnie, czy jest to klasyczna 
reklama prasowa, aplikacja mobilna, czy social media  

• opinia znanych osób i ekspertów ma dla niego znaczenie -> pamiętaj, żeby Twój produkt 
rekomendowały takie osoby 

• aktywnie pyta o opinie o produktach w social media -> śledź opinie o swoich produktach, bądź 
włączaj się w dyskusję 

• jeśli chce coś zakupić, chce to tu i teraz -> dopilnuj aby zawsze dostał informację, gdzie jest 
dostępny produkt, szybka dostawa z e-sklepu, „same day delivery” i wygodne formy odbioru, 
jak odbiór w sklepie „click-to-colect”, czy paczkomacie, są kluczowe  

• często chce mieć produkt jako pierwszy -> pamiętaj, żeby poinformować go, gdy wprowadzasz 
coś nowego     

chcesz wiedzieć jak kierować  
ofertę do „czerwonych”? 

anna@structogram.pl 
kasia@mobileinstitute.eu

mailto:kasia@mobileinstitute.eu?subject=


Jak marki  
prowadzą dialog  
z konsumentami?
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Podstawy strategii 
biznesowej
Na czym firmy opierają strategię rozwoju?

Najczęstszym elementem, na którym polskie firmy opierają strategię rozwoju, okazały się cele 

sprzedażowe, a drugim co do ważności - monitoring konkurencji. Własne badania rynku, reporty 

rynkowe i dane o konsumentach, np. w postaci reklamacji, uwag, pomysłów, znalazły się znacznie 

niżej w rankingu, choć na ich uwzględnianie wskazała prawie każda badana firma. Czy zatem raczej 

oglądamy się na konkurencję niż próbujemy stworzyć własne rozwiązania służące konsumentom? 

Być może, tym bardziej, że taki czynnik jak rozwój technologiczny znalazł się na przedostatnim 

miejscu jeśli chodzi o wpływ na strategię rozwoju firm (jedno „oczko" nad badaniami). Z drugiej 

strony firmy uznają, że informacje od konsumentów mogą być źródłem cennej i przydatnej wiedzy. 

Stwierdzenia takie jak „należy systematycznie monitorować opinie klientów dotyczące firmy”, 

„opinie klientów są ważnym źródłem przydatnych insightów, pomysłów i uwag” oraz „opinie 

powinny być brane pod uwagę w planowaniu strategii firmy, bądź marki” uzyskały ocenę ponad  
4 w skali 0-5. Dodatkowo, jeśli firma realizuje własne badania, to wtedy są one w większości 

przypadków (74%) brane pod uwagę przy tworzeniu strategii rozwoju, nie jako najważniejsze,  
ale jednak. 
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filary strategii rozwoju
1 cele sprzedażowe

2 monitoring konkurencji

3 dane konsumenckie (np. telefony, maile, reklamacje)

4 raporty rynkowe (np. ogólnodostępne lub płatne)

5 rozwój technologiczny

6 realizowane badania

Tabela 2 - Na czym firmy opierają strategię rozwoju?,  
Raport Customer Listening, N=104, wszystkie badane firmy

polskie firmy nie opierają 
 strategii rozwoju  

na własnych 
 badaniach konsumentów
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Dialog z konsumentami
Czy i w jaki sposób firmy słuchają rynku?

Potrzebę realizowania badań konsumenckich dostrzega prawie połowa badanych firm (49%). 

Najczęściej są to firmy większe, powyżej 250 pracowników. Realizację różnego rodzaju badań rynku 

zadeklarowało natomiast 40% badanych firm. Jeśli już badamy, to najczęściej naszych klientów 

(56%). Co ciekawe, w tej grupie zwykle badani są obecni klienci i nowi klienci, a nie klienci utraceni. 

Tego ostatniego segmentu nie wskazała jako przedmiot zainteresowania żadna badana firma. 
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Wykres 55 - Znaczenie badań w firmie,  
Raport Customer Listening, N=104, wszystkie badane firmy

w firmie dostrzegamy potrzebę badań konsumenckich

w firmie realizujemy badania konsumenckie 12%

20%

48%

31%

40%

49%

tak nie nie wiem
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Najczęściej badane w firmach są: poziom zadowolenia klientów ze świadczonych usług (76%), 

bezpośrednie uwagi, czy reklamacje klientów (67%), a także poddawane ocenie nowe i obecne 

produkty (63%). Znacznie rzadziej przedmiotem zainteresowania są obszary potencjalnego rozwoju 

(54%), czy testy reklam (20%). Badania firmy prowadzą raczej „ad hoc”, czyli w razie pojawienia się 

potrzeby badawczej, np. związanej z jakimś projektem (44%). Badania stale prowadzi tylko 23% 

realizujących badania rynkowe firm. 
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Wykres  56 - Obszar badawcze w firmach,  
Raport Customer Listening, N=47 firmy prowadzące badania

poziom zadowolenia klientów  
ze świadczonych usług

sugerowane przez klientów  
zmiany / ulepszenia

ocena produktów

obszary potencjalnego rozwoju

poziom zadowolenia klientów  
z komunikacji klient - marka

testowanie przekazów reklamowych

żadne z powyższych

nie wiem 0%

0%

20%

35%

54%

63%

67%

76%

Badania prowadzone są najczęściej w postaci monitoringu mediów, co deklaruje 40% badanych 

firm realizujących badania rynku, a także ankiet na miejscu, np. w punktach sprzedaży (40%)  
oraz ankiet na stronie www (38%). Organizowanie akcji testowania produktów deklaruje co trzecia 

badana firma prowadząca badania. Dość dużą popularność zyskał już także stały monitoring opinii  
i wpisów konsumentów w Internecie. Jego prowadzenie deklaruje 1/4 badanych firm realizujących 

badania, przy czym połowa z nich prowadzi takie działania już kilka lat, a kolejne 19% od ponad 

roku. Najczęściej wskazywanym konkretnym narzędziem do badania opinii w formie tzw. social 

listening jest Brand24. Jest to spójne z faktem, że firmy w mediach społecznościowych upatrują 

obecnie najważniejszego źródła wiedzy o opiniach konsumenckich, być może zaniedbując nieco 

własne kanały jak www, mailing, czy aplikacja mobilna. Jako istotne źródło opinii konsumenckich 

social media wskazało 57% badanych firm, serwisy internetowe 38%, a fora internetowe 30%.  
Co ciekawe, dedykowane serwisy z opiniami znalazły się na ostatnim miejscu uzyskując jedynie 

5% wskazań. 
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Firmy mają dość podzielone zdania odnośnie nagradzania badanych konsumentów, chociaż 

większość akceptuje to jako naturalną formę współpracy i są skłonne takowe stosować.  
67% w różny sposób gratyfikuje konsumentom poświęcony na rzecz firmy i marki czas. 

Najczęściej firmy udzielają zniżek na konkretne produkty bądź usługi (41%), wydają nagrody 

rzeczowe (30%), a 8% preferuje wynagrodzenie w formie pieniężnej. Co ciekawe, już 1/4 firm  
w zamian za udział konsumentów w badaniu, wspiera wybrane przez nich instytucje lub projekty 

charytatywne. Najbardziej popularne nagrody charytatywne są w największych firmach powyżej 

250 pracowników, wśród których 40% deklaruje skłonność ich wykorzystywania oraz w firmach 

faktycznie badania realizujących. Najmniejsze firmy i firmy nie badające się zdecydowanie 

preferują zniżki. 
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Wykres  57 - Preferowane formy gratyfikacji,  
Raport Customer Listening, N=104 wszystkie badane firmy

udzielając zniżek na konkretne produkty / usługi

za pomocą nagród rzeczowych,  
np. produktów/usług mojej firmy

wsparciem dla wybranej przez konsumenta akcji  
charytatywnej lub społeczności lokalnej

za pomocą nagród pieniężnych

inne

nie zakładamy nagradzania konsumentów
33%

0%

3%

16%

25%

43%

25%

2%

16%

34%

41%

39%

31%

2%

9%

24%

30%

41%

wszystkie firmy firmy prowadzące badania firmy nie prowadzące badań
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Znaczenie badań
Jak oceniają badania firmy?

Prawie 80% firm, niezależnie od tego czy same realizują badania czy nie, uznało, że badania 

rynkowe mogą przynieść wiele korzyści biznesowych. Przede wszystkim biznes upatruje w nich 

możliwości reakcji i dostosowania do potrzeb klientów (47%) i zidentyfikowania obszarów działania 

w firmie, jakie wymagają usprawnienia, a więc wskaźnika do ustalenia priorytetów (43%).  
1/3 badanych firm zgodziła się też, że są wsparciem dla planowania strategicznego i operacyjnego. 

Firmy, które badania prowadzą, wskazują znacznie więcej ich zalet niż pozostali uczestnicy rynku. 

Tu wskazania na zalety badań w takie jak umożliwienie reakcji na potrzeby klientów, czy 

modyfikacja obszarów działania, zyskują aż 80%. 
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Wykres 58 - Dostrzegane zalety badań rynkowych,  
Raport Customer Listening, N=104, wszystkie badane firmy

wszystkie firmy firmy prowadzące badania firmy nie prowadzące badań

36%

2%

23%
20%

48%

30% 29%

43%

31%

23%

67%

41%

30%

60%

43%

29%

81%

47%

badania umożliwiają reagowanie na potrzeby klientów
wyniki badań pozwalają zidentyfikować obszary działania firmy, które wymagają usprawnienia
dostarczają wiedzy na temat obecnych i potencjalnych klientów naszej firmy
wspierają planowanie strategii marketingowej firmy
badania ułatwiają komunikację klient - marka
żadne z powyższych
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Wyniki realizowanych badań otrzymują najczęściej członkowie zarządów, a więc osoby  
o najwyższej randze. Dość często, aczkolwiek dwukrotnie rzadziej, otrzymuje je także dział obsługi 

klienta. Tylko 1/5 firm deklaruje przekazywanie wyników badań wszystkim pracownikom. Dość duży 

odsetek badanych (a byli to głównie właściciele, członkowie zarządu i dyrektorzy) wskazał, że nie 

wie, gdzie trafiają wyniki prowadzonych badań. Pozytywne jest to, że aż 3/4 osób w firmach 

potwierdziło, że są przekonani, iż badania mają wpływ na realizowaną strategię marketingową. Dość 

wysoko jest też oceniany wpływ realizowanych badań na wizerunek firmy (3,9 w skali 0-5) oraz  
na sprzedaż (3,7 w skali 0-5). Firmy realizujące badania ten wpływ oceniają jeszcze wyżej - 

odpowiednio na 4,1 i 4,0.
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Wykres  59 - Działy otrzymujące wyniki badań,  
Raport Customer Listening, N=47 firmy prowadzące badania

Zarząd

Dział Obsługi Klienta

wszyscy pracownicy firmy

Dział Strategii

Dział Badań

Inne

nie wiem 13%

5%

15%

18%

21%

23%

59%
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Firmy oceniają podmioty gospodarcze, które prowadzą badania bardzo pozytywnie, a najczęściej 

jako dobrze zarządzane (50%), przyjazne (33%) i godne zaufania (31%). Opinie są dość spójne  
z konsumenckimi, a nawet w pewnych obszarach, lepsze. Wysokie wskazania na dobre zarządzanie 

w takich podmiotach wynika zapewne z tego, że jako jeden z głównych problemów związanych  
z prowadzeniem badań (oprócz kosztów), firmy wskazują brak czasu na realizację projektów 

badawczych (32%), brak wydzielonych osób odpowiadających za badania (31%), a także,  
co ciekawe, brak czasu na wdrożenie wniosków (16%). 
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Wykres 60 - Marka, która bada opinie klientów jest…,  
Raport Customer Listening, N=579, dzielący się opiniami, N=104, wszystkie badane firmy

konsumenci

firmy

11%

8%

3%

8%

2%

12%

31%

17%

23%

19%

21%

19%

12%

21%

50%

22%

33%

25%

31%

26%

godna zaufania przyjazna dobrze zarządzana
liderem wartościowa doświadczona
warta, żeby być jej lojalnym klientem zagubiona zagrożona
żadne z powyższych
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Jeśli chodzi o wskazywane bariery, czy też problemy z wykorzystywaniem badań, firmy realizujące 

badania najczęściej wskazują cenę, natomiast te, które badań nie realizują - brak znajomości 

odpowiednich narzędzi, a następnie brak czasu i cenę. Wskazanie przez firmy aktywne badawczo 

na cenę jako główny problem, jest nieco zastanawiające, biorąc pod uwagę liczbę nowych, 

niedrogich rozwiązań badawczych i analitycznych, jakie pojawiają się cały czas na rynku.
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Wykres 61 - Bariery badawcze dostrzegane w firmach,  
Raport Customer Listening, N=104, wszystkie badane firmy

wszystkie firmy

firmy realizujące badania

firmy nie realizujące badań

19%

7%

14%

11%

19%

14%

9%

10%

11%

11%

21%

16%

36%

24%

28%

32%

36%

32%

32%

33%

32%

30%

31%

31%

brak wydzielonych w firmie osób odpowiedzialnych za badania
brak czasu na realizację badania
cena
brak znajomości odpowiednich narzędzi
brak czasu na wdrożenie wniosków
problem z połączeniem danych pochodzących z różnych źródeł
żadne z powyższych
nie wiem
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Bezpośredni kontakt
Jak firmy rozmawiają z klientami?

3/4 firm twierdzi, że konsumenci kontaktują się z nimi bezpośrednio przy pomocy dostępnych 

kanałów, przy czym prawie 90% firm, z którymi konsumenci mają bezpośredni kontakt, wskazuje, 

że odpowiada na uwagi i reaguje na pytania konsumenckie. Szczególnie jest to widoczne  
w przypadku firm realizujących badania, wśród których w zasadzie każda zadeklarowała, że zwraca 

uwagę i odpowiada na takie aktywności konsumentów. Warto jednak podkreślić, że i dla firm nie 

realizujących badań ten odsetek jest bardzo wysoki (82%).
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Wykres 62 - Bezpośredni kontakt konsumentów , 
Raport Customer Listening, N=104, wszystkie badane firmy

wszystkie firmy

firmy realizujące badania

firmy nie realizujące badań 8%

3%

7%

19%

28%

25%

50%

28%

39%

23%

41%

29%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

Wykres 63 - Reakcja na bezpośredni kontakt konsumentów , 
Raport Customer Listening, N=104, wszystkie badane firmy

wszystkie firmy

firmy realizujące badania

firmy nie realizujące badań 6%

3%

12%

9%

42%

38%

38%

40%

62%

50%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie
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Na pytania i uwagi konsumenckie najczęściej firmy odpowiadają w ciągu kilku godzin, co jest nieco 

poniżej konsumenckich oczekiwań. Odpowiedzi w takim czasie oczekuje owszem - 24% 

konsumentów - ale co piąty chce jej od razu, a kolejne 18% w ciągu 1-2 godzin. efektem tego 

mamy 50% konsumentów oczekujących odpowiedzi maksymalnie w ciągu 2 godzin. Tymczasem 

co piąta badana firma odpowiada w ciągu 1-2 dni, a standardowego czasu na odpowiedź nie była  
w stanie określić co dziesiąta. Najszybciej na uwagi klientów odpowiadają firmy realizujące badania.
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Wykres 64 - Czas odpowiedzi na bezpośredni kontakt konsumenta,  
Raport Customer Listening, N=104, wszystkie badane firmy

wszystkie firmy

firmy realizujące badania

firmy nie realizujące badań 13%

6%

10%

20%

15%

21%

9%

17%

11%

36%

32%

35%

11%

19%

14%

11%

11%

9%

maksymalnie w kilka-kilkanaście minut do godziny w ciągu kilku godzin
w ciągu kilkunastu godzin 1-2 dni nie wiem



Marki słuchające 
konsumentów



Customer Listening. Dlaczego warto słuchać klientów? | Październik 2016

116

Bank Zachodni WBK prowadzi wiele projektów 
badawczych. Jakie są motywy tego, że Bank zaczął 
intensywnie badać swoich klientów?  

Badania są bardzo ważnym elementem rozwoju bankowości mobilnej i internetowej Banku 

Zachodniego WBK, dlatego postanowiliśmy włączyć je na stałe w nasze działania na tym 

najważniejszym - strategicznym - poziomie przez stworzenie Strategii Customer Experience. 

Wszystkie nasze najważniejsze projekty i nowe produkty podlegają wcześniejszemu testowaniu 

przez klientów Banku. Nie boimy się eksperymentować. Weryfikacja produktów na wczesnym 

etapie, owszem - wymaga często redefiniowania własnych przekonań i pomysłów - ale pozwala  
za to unikać poważniejszych błędów. Wierzymy, że innowacja to proces ciągły - zbliżanie się na 

drodze tworzenia i testowania prototypów, czyli właściwie prób i błędów, do produktu, który będzie 

najbardziej satysfakcjonujący dla naszych klientów.  

W jakich okolicznościach najczęściej prowadzone są 
badania? Rozwój w nowych segmentach rynku czy 
może utrzymanie i zwiększenie satysfakcji lub 
potencjału obecnych klientów? 

Badania prowadzimy w obydwu obszarach, jednakże i w jednym i w drugim przypadku kluczowa 

jest dla nas wiedza i doświadczenie naszych klientów. To oni są naszymi najlepszymi 

nauczycielami. W końcu na co dzień wykorzystują efekty naszej pracy.  

Krzysztof Gabruk 
Koordynator ds. zarządzania doświadczeniem klienta  
Bank Zachodni WBK

CUSTOMER 
FRIENDLY 
CASE



Customer Listening. Dlaczego warto słuchać klientów? | Październik 2016

117

Czy BZ WBK prowadzi jakieś badania cyklicznie,  
np. monitoring satysfakcji?  

Zdecydowanie tak. W ciągu tygodnia od skorzystania z danej usługi kontaktujemy się z naszymi 

klientami i pytamy o wrażenia i ocenę. Wskaźniki NPS i ocena satysfakcji w konkretnych obszarach 

są elementem stałego zainteresowania Zarządu Banku. 

Czy badania są prowadzone i zintegrowane per klient 
czy per produkt / kanał, np. klienci w aplikacji mobilnej? 

Zawsze mamy na uwadze klienta, niezależnie z jakiego typu usługi czy kanału korzysta. Traktujemy 

go jako jedną, konkretną osobę, niezależnie od tego czy przychodzi do oddziału, czy korzysta tylko 

z aplikacji mobilnej. Natomiast na poziomie zarządczym i projektowym prowadzimy badania per 

kanał i produkt lub usługa. Łączymy także dane o satysfakcji z danymi behawioralnymi  
i biznesowymi i dopiero to daje nam pełny obraz. 

Jakie metody badawcze są stosowane? Jakie uważa 
Pan za najbardziej skuteczne?  

Stosujemy bardzo różne metody badawcze. W ramach badań ilościowych prowadzimy cykliczny 

monitoring poziomu satysfakcji klientów. Realizujemy też różnorodne badania jakościowe, 

ponieważ to one pozwalają na lepsze poznanie motywacji i zwyczajów osób korzystających  
z naszych usług. W ten sposób wdrażamy nowe produkty na rynek. Prowadzimy IDI czyli 

indywidualne wywiady, obserwujemy wykorzystanie naszych produktów w realnym życiu, czyli 

realizujemy obserwacje i badania etnograficzne, np. niedawno testowaliśmy płatności telefonem  
w jednej z poznańskich kawiarni albo udostępniliśmy pewne nowe funkcjonalności do 

tygodniowych testów naszym klientom. Często też organizujemy tzw. warsztaty co-creation,  
gdzie wspólnie z klientami „w pocie czoła” i przy niejednej kawie opracowujemy nowe rozwiązania. 

Najbardziej skuteczne w mojej opinii są takie formy badań, gdzie możliwa jest dłuższa wymiana 

zdań z klientem, dłuższy dialog, gdzie buduje się relacja i zaufanie. W ten sposób można dojść do 

nieoczekiwanych insightów. 

łączymy dane o satysfakcji  
z danymi behawioralnymi  
i biznesowymi i dopiero to 

 daje nam pełny obraz 
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Dysponujecie też dość unikalnym rozwiązaniem 
umożliwiającym ścisłą współpracę z klientami, czymś 
na kształt „bulletin board”. Czy może Pan powiedzieć  
o tym więcej?  

Jest to serwis dedykowany do zgłaszania pomysłów i uwag przez klientów, tzw. Bank Pomysłów. 

Tu możemy zadawać różne pytania, a także obserwować najróżniejsze zgłoszenia i naturalne 

dyskusje klientów. Tutaj także organizujemy atrakcyjne konkursy dla klientów. Można powiedzieć, 

że to rozwiązanie to platforma wymiany opinii z elementami gamifikacji i crowdsourcingu. Szybko 

się też okazało, że niektórzy klienci zgłaszają tak ciekawe pomysły, że zaprosiliśmy ich do jeszcze 

ściślejszej współpracy. To właśnie dla nich funkcjonuje grupa dyskusyjna, w której rozmawiamy na 

bieżąco o korzystaniu z naszych usług, omawiamy nasze zamiary projektowe oraz opiniujemy 

wczesne wersje rozwiązań. Największą wartością z tej współpracy jest niesamowite 

zaangażowanie i szczerość uczestników, a także silna identyfikacja z naszą marką. Co ciekawe, 

wiele z tych osób funkcjonuje w swoim środowisku jako swojego rodzaju mentor, który edukuje 

swoich bliskich i znajomych, pokazuje jak najlepiej korzystać z usług naszej bankowości 

elektronicznej i tym samym wspiera naszą markę.  

 
Jak wygląda zainteresowanie wynikami badań w Banku 
i wdrażanie potem zmian? Kto jest odbiorcą wyników? 

Wyniki monitoringu satysfakcji, jak wspominałem, interesują osoby na najwyższym szczeblu.  
Na ich podstawie wyznaczane są także cele, tzw. KPI w obszarze satysfakcji klientów. Natomiast 

jeśli chodzi o badania rozwojowe, to przeważnie wnioskuje o nie menedżer odpowiedzialny za dany 

produkt czy usługę. Badania są w BZ WBK stałym elementem procesu innowacji i rozwoju nowych 

produktów. Najpierw staramy się zrozumieć potrzeby klientów, potem tworzymy i testujemy 

prototypy, a na końcu weryfikujemy czy efekt naszych prac spełnia oczekiwania rynku.   

Jaki najciekawszy insight badawczy Pan pamięta? Coś, 
co okazało się ważne, wręcz przełomowe? 

Jest takich przykładów sporo, aczkolwiek nie o wszystkim mogę mówić, bo to nowinki.  
Ale niedawno testowaliśmy z klientami płatności zbliżeniowe telefonem. Grupa współpracujących 

stale z nami klientów płaciła telefonem w realnych sytuacjach i w naturalnym środowisku,  
np. za zakupy w sklepie. My prowadziliśmy obserwację, a potem pytaliśmy o szczegóły i napotkane 

trudności. Okazało się, że entuzjaści nowych rozwiązań zachowują się zupełnie inaczej niż osoby 

podchodzące do zadań bardziej analitycznie, tzw. pragmatycy. Dotyczyło to kobiet i mężczyzn oraz 

osób w różnym wieku. Wtedy zrozumieliśmy, że klasyczna segmentacja demograficzna być może 

nie jest już podstawową, a na pewno strategicznie nie najistotniejszą.   

na podstawie wyników 
monitoringu  

wyznaczane są cele, tzw. KPI  
w obszarze satysfakcji 

klientów 
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Czy może Pan zdradzić jakie jeszcze badawcze 
innowacje szykujecie?  

Na pewno chcemy silniej włączyć w proces testowania produktów i zgłaszania pomysłów naszych 

pracowników z różnych działów. Wierzymy, że wspólne warsztaty co-creation klientów  
i pracowników pomogą wypracować naprawdę ciekawe i zasadne rynkowo rozwiązania,  
a pracownikom spojrzeć na zarządzane przez nich obszary okiem klienta. 

Jakie widzicie zmiany w zachowaniu konsumentów? 
Technologia / wymagania / zachowania? Co się 
zmieniło?   

Na pewno dostrzegamy coraz szersze wchodzenie ludzi w cyfrowe usługi niemal w każdym 

obszarze codziennego życia i oczekiwanie, że technologia pomoże załatwić powtarzalne i mało 

atrakcyjne sprawy, tak aby mogli się skupić na tych bardziej przyjemnych lub ważnych. 

Technologia powoduje także demokratyzację usług, tj. umożliwia dostęp szerszej grupie odbiorców 

do usług, które kiedyś były uważane za elitarne.   

Jakie wyzwania stoją przed podmiotami działającymi na 
rynku, firmami, bankami w kontekście tego, że 
konsumenci mają szeroki dostęp do informacji, 
nierzadko coraz większe wymagania i znacznie częściej 
dzielą się opiniami, także w social media?  

Wyzwaniem jest w mojej opinii przyjęcie odpowiedniej postawy wobec tego faktu. Idealna w tym 

wypadku będzie postawa partnerska, otwarta na sugestie i współpracę oraz stawiająca na 

zachowania fair i długotrwałe relacje, a nie szybkie zarobienie pieniędzy. Jest to o tyle trudne,  
że wymaga zmian mentalnych oraz zmian w procesach wewnętrznych organizacji, które działają  
od bardzo wielu lat.  

- Krzysztof Gabruk 

powszechne jest oczekiwanie,  
że technologia pomoże załatwić  
powtarzalne i mało atrakcyjne 

sprawy 
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Czy Allegro prowadzi badania konsumentów? W jakich 
okolicznościach najczęściej prowadzone są badania? 
Rozwój w nowych segmentach rynku, czy może 
utrzymanie i zwiększenie satysfakcji lub potencjału 
obecnych klientów? 

Obecnie Allegro to największa w tej części Europy baza danych o zakupach przez Internet.  
14 milionów użytkowników odwiedzających miesięcznie platformę to nie tylko miliony transakcji, ale 

także o wiele więcej wyszukiwań i potwierdzeń preferencji. Dlatego mamy ten komfort, że pracując 

nad konstrukcją serwisu możemy kierować się na prawdziwymi zachowaniami klientów, a nie 

estymacjami. W Allegro opieramy się na danych z kilku powodów. Przede wszystkim wiedza, którą 

zdobywamy wykorzystując różne metody, sprawia, że podejmujemy uzasadnione i pewne decyzje. 

Nie poruszamy się po omacku, lecz patrzymy na drogowskazy w postaci wyników badań i analiz. 

Dzięki badaniom poznajemy, kim jest użytkownik serwisu - jakie są jego potrzeby, problemy  
i potrafimy na nie kompleksowo odpowiedzieć. Monitorujemy, czy idziemy w dobrym kierunku, czyli 

jak to, co oferujemy jest wykorzystywane i czy jest zrozumiałe. Co więcej, na podstawie danych 

możemy projektować nowe rozwiązania i wyznaczać standardy rynkowe, jak na przykład  
w przypadku wielokanałowości i mobilności. Chcemy, żeby zarówno kupowanie jak i sprzedaż na 

Allegro satysfakcjonowały obecnych oraz nowych użytkowników.  
Prowadzone przez nas badania dotyczą różnych obszarów działań: biznesu, marketingu, produktu, 

czy też obsługi klienta. Metoda jest drugorzędna, najważniejsze jest to, żeby dobrze sformułować 

pytanie, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi. Pytań oczywiście pojawia się wiele, zaczynając 

od tego, jak kształtuje się rynek e-commerce w Polsce i na świecie aż do bardziej szczegółowego 

poziomu dotyczącego rozwiązań produktowych, na przykład o formularz wystawiania oferty .  
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Jakie metody badawcze są stosowane przez Allegro? 
Jakie uważasz za najbardziej skuteczne? 

Pozyskując wiedzę o użytkownikach, korzystamy z różnych metod i narzędzi badawczych. Mamy 

podejście mieszane, to znaczy ilościowo-jakościowe. Na co dzień analizujemy zachowania 

użytkowników w serwisie, a także poznajemy motywy tych zachowań i niewypowiedziane dotąd 

potrzeby użytkowników. Metody dobieramy w zależności od etapu, na którym się znajdujemy.  
Jeśli jesteśmy na samym początku procesu projektowego, wówczas wykorzystujemy metody 

ekspolaracyjne, na przykład badania w kontekście, ankiety, zapoznajemy się z dostępnymi 

opracowaniami, przeprowadzamy wywiady pogłębione i warsztaty współtworzenia. Kiedy projekt 

jest już gotowy, przed wdrożeniem, testujemy go. Wdrożony produkt czy usługę utrzymujemy  
i rozwijamy za pomocą testów użyteczności, dzienników, testów A/B.  
Skuteczna metoda to taka, dzięki której w odpowiednim czasie odpowiemy na nurtujące nas 

właściwie zadane pytania. Najchętniej korzystamy z metod, które pokazują zachowania 

użytkowników, a nie bazują tylko na ich deklaracjach.  

Jak wygląda w Allegro zainteresowanie  wynikami 
różnych badań? Kto jest odbiorcą wyników? 

W procesie badawczym biorą udział wszyscy interesariusze skupieni wokół danego tematu. 

Interesariuszami są osoby z różnych obszarów, w zależności od zagadnienia, nad którym 

pracujemy. Z pozoru wymaga to poświęcania czasu większej liczby osób, jednak takie podejście 

owocuje lepszym zrozumieniem problemu i ostatecznie szybszym wyciągnięciem wniosków  
z obserwacji. Dodatkowo pojawiają się pierwsze pomysły rozwiązań. Ważne jest więc 

zaangażowanie wszystkich osób w przygotowanie, przebieg i podsumowanie badań. 

najważniejsze jest to,  
żeby dobrze sformułować 

pytanie,  
na które będziemy  

poszukiwać odpowiedzi  
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Jakie wyzwania stoją obecnie przed firmami w 
kontekście zwiększonej aktywności konsumentów jeśli 
chodzi o opiniowanie? Czy opinie konsumenckie to 
zagrożenie czy szansa na rozwój? 

Badania są ważne, ponieważ dzięki nim zdobywamy wiedzę o aktualnych i przyszłych potrzebach 

konsumentów. Jakikolwiek produkt czy usługę tworzymy, robimy to dla kogoś. Jeśli nie poznamy 

dobrze odbiorcy naszej pracy, to nie spotka się ona z pozytywnym odbiorem. Zmarnujemy czas  
i pieniądze, które moglibyśmy zainwestować w bardziej korzystne dla nas przedsięwzięcie. 

Wyzwaniem jest jednak umiejętne wykorzystanie wiedzy o konsumencie (kliencie, użytkowniku). 

Odnoszę wrażenie, że mamy ostatnio w Polsce modę na generowanie raportów, które niekoniecznie 

przekładają się na konkretne rozwiązania. Przykładem są raporty przedstawiające sztywne 

segmentacje oparte jedynie na danych demograficznych, które niewiele mówią, czego ludzie chcą, 

a czego potrzebują. Demografia sama w sobie nie tłumaczy dlaczego ludzie zachowują się w taki,  
a nie inny sposób.  

- Alina Magowska 

najważniejsze jest to,  
żeby dobrze sformułować 

pytanie,  
na które będziemy  

poszukiwać odpowiedzi  
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Rafał Staszkiewicz 
CEO Pralniomatów Hi’Shine 
przedsiębiorca, ekspert nowoczesnego  
marketingu i brandingu

Czy marka prowadzi Pralniomaty badania 
konsumentów? W jakich okolicznościach najczęściej 
prowadzone są badania? Rozwój w nowych segmentach 
rynku czy może utrzymanie i zwiększenie satysfakcji 
lub potencjału obecnych klientów?  

Prowadzimy badania konsumenckie w kilku obszarach, a wyniki wykorzystujemy zarówno w ujęciu 

strategicznym, jak i do poprawy procesów biznesowych i customer experience. Przynajmniej 1-2 

razy w roku realizujemy ogólnopolskie badania konsumenckie, których celem jest szukanie 

ciekawych insightów oraz budowanie bazy wiedzy do innych działań marketingowych (np. content 

marketing). W zeszłym roku, jesienią (2015) badaliśmy opinie Polaków na temat obowiązków 

domowych. W tym roku zrealizowaliśmy pierwsze w Polsce badanie dot. „smart living”. Badania 

konsumenckie są ściśle związane z tożsamością marki i jej „big idea”. Badania klientów prowadzimy 

w sposób ciągły. Służą nam do pomiaru satysfakcji z usługi, ciągłej poprawy jakości produktu, 

procesów biznesowych (np. logistyki). Jednym z naszych strategicznych celów jest „customer 

excellence” - w przypadku tak innowacyjnego i zaawansowanego technologicznie produktu jak 

Pralniomaty (serwis 24/7, „next day delivery” itp.), musimy reagować na bieżąco na pojawiające się 

opinie i zgłoszenia klientów. 

Czy wyniki badań mają wpływ na strategię rozwoju 
Hi’Shine? Są uwzględniane w procesie planowania?  

Badania są wpisane w proces zarządzania biznesem i marką. Wnioski z badań konsumenckich 

wykorzystujemy do planowania zmian oraz usprawnień procesów i organizacji.
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Pralniomaty Hi’Shine to innowacyjne, 

interaktywne urządzenia, służące do 

nadawania i odbierania prania z realizacją usługi 

w pralniach chemicznych 5àSec. Sieć 

Pralniomatów Hi’Shine to obecnie ponad 150 

lokalizacji w Warszawie i Krakowie. Jest to 

jedyna taka usługa w Polsce, największa sieć 

urządzeń w Europie i jedno z najbardziej 

zaawansowanych rozwiązań w skali światowej. 
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Czy monitorujecie stale poziom satysfakcji swoich 
klientów? W jaki sposób?  

Prowadzimy badania satysfakcji w sposób ciągły. Po każdej transakcji klient otrzymuje SMS’a  
i email z podziękowaniem oraz linkiem do ankiety satysfakcji. W celu maksymalnego uproszczenia 

badania, pytamy wyłącznie o satysfakcję z ostatniej transakcji (ew. obszary, które zostały 

ocenione negatywnie) oraz skłonność do rekomendacji (zgodnie z metodologią NPS). Reagujemy 

na każdą negatywną opinię zgodnie z regułą „closing the loop” i kontaktujemy się (najczęściej 

telefonicznie) z klientami w celu wyjaśnienia sprawy. Badamy także jakość samej obsługi klienta. 

Po każdej sprawie zgłoszonej przez klienta (np. reklamacja) wysyłany jest email z pytaniem  
o ocenę jakości obsługi. Monitorujemy te oceny wspólnie z działem Contact Center. Osoby 

odpowiedzialne za obsługę klienta mają wyznaczone cele KPI ściśle związane z szybkością  
i jakością obsługi. 

Czy prowadzone badania koncentrują się na osobie 
klienta, danym produkcie czy np. kanale komunikacji?  

Badania klientów koncentrują się na satysfakcji i ocenie najważniejszych elementów „customer 

experience”, która jest wypadkową najważniejszych „momentów prawdy” w procesie świadczenia 

usługi, takich jak np. proces nadawania prania, logistyka, jakość prania, odbiór, komunikacja  
z klientem (np. wydłużenie czasu trwania usługi). Każda firma doskonale wie jakie są najważniejsze 

„momenty prawdy” czyli miejsca interakcji klienta z marki i powinna je monitorować.  

Jakie metody badawcze są stosowane przez Hi’Shine? 
Jakie uważasz za najbardziej skuteczne?  

W ogólnopolskich badaniach konsumenckich wykorzystujemy praktycznie wyłącznie badania 

CAWI, ze względu na szybkość i koszty. Czasami „podłączamy się” do omnibusów. Korzystamy 

głównie z niezależnych, nowoczesnych firm badawczych, jak.m.in. Mobile Institute, które dobrze 

czują technologię oraz współczesnego „smart konsumenta”. Do badania satysfakcji klientów 

wykorzystujemy email i narzędzia CRM, a komunikacja zwrotna odbywa się przeważnie 

telefonicznie ze względu na szybkość i skuteczność w dotarciu (wysoki odsetek kontaktów  
i odpowiedzi). W ten sposób też efektywnie zarządzamy zarówno akcjami inbound jak i outbound 

realizowanymi przez contact center. Uważam, że badania online doskonale sprawdzają się  
w badaniach konsumenckich, natomiast jeżeli chcemy dotrzeć skutecznie do własnej bazy 

klientów często okazuje się, że najlepszy jest kontakt telefoniczny. 

badania klientów koncentrują 
się na satysfakcji z usługi 

w tzw. momentach prawdy,  
jak nadawanie prania, 

logistyka, odbiór  
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Jak wygląda w Hi’Shine zainteresowanie wynikami 
różnych badań? Kto jest odbiorcą wyników? 

Wyniki są dostępne dla wszystkich pracowników zaangażowanych w proces obsługi klienta. 

Przynajmniej raz w tygodniu analizujemy wspólnie opinie z badania satysfakcji z usługi oraz obsługi 

klienta. Wnioski z badań strategicznych są zwykle opracowywane w formie raportów oraz 

infografiki. Wykorzystujemy je także do komunikacji marketingowych (działań PR i content 

marketingowych). Wnioski opracowujemy także do szkoleń i coachingu pracowników 

odpowiedzialnych za logistykę oraz proces prania. Osobiście stosuję zasadę, że każdy pracownik 

powinien znać najważniejsze założenia strategiczne firmy, aby lepiej rozumiał swoje miejsce  
w organizacji i osobiste cele. Częścią tej polityki jest także znajomość potrzeb klientów. 

Jaką największą zmianę udało się wprowadzić pod 
wpływem badań, a która przyczyniła się do sukcesu 
marki?  

Oferta Pralniomatów jest stosunkowo krótko obecna na naszym rynku. Badania pozwalają nam na 

bieżąco monitorować jak klienci reagują na naszą ofertę i ciągle ją optymalizować. Jest to raczej 

metoda małych kroków niż dużych, radykalnych zmian. Jak każdy start-up dostosowujemy ofertę, 

komunikację i organizację firmy do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Jako innowatorzy 

tworzymy zupełnie nowy rynek usług, zmieniamy postawy konsumentów, ich dotychczasowe 

nawyki. Badania pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. 

Jaki najciekawszy, czy najbardziej cenny, insight 
badawczy bądź odkrycie badawcze pamiętasz?  

Sporo insightów pochodzi z ogólnopolskich badań konsumenckich. W zeszłym roku bardzo 

zainteresował nas wniosek z badania obowiązków domowych. Okazało się, że 45% Polaków 

wskazuje na prasowanie jako najbardziej nielubiany obowiązek domowy, a co trzeci przeżył stres 

związany z praniem odzieży (m.in. pofarbowanie, skurczenie i zniszczenie ubrań). Potwierdziły się 

nasze przypuszczenia dotyczące najważniejszych korzyści naszej usługi (dostępność, wygoda, 

szybkość działania). Kopalnią wiedzy o współczesnym konsumencie jest nasz raport z badania 

„Smart living. Portret Smart Polaka”. Okazuje się, że już 22% Polaków korzysta z zasad smart living, 

a 5% można uznać za smart innowatorów.  Dzięki badaniu zrealizowanemu na reprezentatywnej 

grupie internautów wiemy jaki odsetek Polaków zna i deklaruje, a jaki żyje godnie z ideą smart living 

i w czym przejawia się życie w sposób „mądry, bystry, sprytny”. Są to bardzo istotne wnioski dla 

marki, która jest ambasadorem smart living i powstała niejako w konsekwencji nowych potrzeb 

współczesnego konsumenta.

przynajmniej raz w 
tygodniu  

analizujemy wspólnie  
opinie z badania 

satysfakcji  
z usługi oraz obsługi 

klienta   
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Czy planujecie w najbliższym czasie jakieś innowacje  
w zakresie dialogu marka-konsument? Jakie?  

Planujemy systematyczną poprawę skuteczności i szybkości zbierania feedbacku od klientów  
i reakcji na opinie i zgłoszenia. Jednym z celów  biznesowych jest operacyjna doskonałość  
i „customer excellence”. Chcemy dokonać rewolucji w dostępie klientów do usług pralniczych  
i zbudować zupełnie nowy rynek usług. Wierzymy, że to co wydarzyło się na rynku usług 

kurierskich dzięki Paczkomatom, możliwe jest także w przypadku Pralniomatów. Na naszych 

oczach zmieniają się zachowania klientów. 

Jakie wyzwania stoją obecnie przed firmami w 
kontekście zwiększonej aktywności konsumentów jeśli 
chodzi o opiniowanie? Czy opinie konsumenckie to 
zagrożenie czy szansa na rozwój?  

Myślę, że w ciągu ostatnich kilku lat firmy i marketerzy dość dobrze poradzili sobie z wdrożeniem 

narzędzi do monitoringu opinii o markach w social media. Potrafimy dość skutecznie śledzić opinie 

o marce, zwłaszcza w popularnych serwisach społecznościowych. W dalszym ciągu wyzwaniem 

jest szybkość reakcji na opinie, wdrożenie mechanizmów „closing the loop” oraz wykorzystanie 

informacji i danych do lepszego zrozumienia klienta i poprawy samego produktu, czy customer 

experience. Firmy mają problemy z zarządzaniem komunikacją z klientem w wielu różnych 

kanałach (tak popularny ostatnio omnichannel), z wykorzystaniem różnych narzędzi, w sposób 

zintegrowany. Widać to doskonale np. w sposobie komunikacji z klientami, którzy przestali 

korzystać z oferty danej marki. Opinie konsumenckie traktuję jako szansę na możliwość 

doskonalenia produktu, oferty, procesów i rozwój biznesu. Jednak ich zbieranie powinno być 

częścią zintegrowanego systemu komunikacji z klientami i zapewnienia im wartości dodanej. 

Powinniśmy wziąć sobie mocno do serca zasadę promowaną przez Martina Lindstroma „over 

delivery, under promise” - wtedy opinie o marce będą wyłącznie pozytywne. 

- Rafał Staszkiewicz 

zachowania klientów  
zmieniają się na naszych oczach,  

ich poznanie jest konieczne,  
żeby zbudować doświadczenie  

na poziomie „customer 
excellence”   
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Czy Centrum Wina prowadzi badania konsumentów?  
W jakich okolicznościach najczęściej prowadzone są 
badania? Rozwój w nowych segmentach rynku czy 
może utrzymanie i zwiększenie satysfakcji lub 
potencjału obecnych klientów? 

W Centrum Wina prowadzimy badania konsumenckie w dwóch obszarach. Pierwsze to cykliczne 

monitorowanie poziomu zadowolenia klientów, pozwalające trzymać rękę na pulsie realizacji 

standardów obsługi oraz dopasowania portfolio produktowego. Składają się na to badanie 

zadowolenia z naszego programu konsumenckiego Kocham Wino oraz badanie satysfakcji klientów 

połączone z określeniem wskaźników skłonności do polecania innym naszych usług. W tym 

obszarze poddajemy także nasze standardy obsługi i merchandisingu szczegółowej ocenie  
w ramach projektu Tajemniczy Klient. Drugi obszar, który nas interesuje to celowe i pogłębione 

badania, mające nam pomóc w podjęciu strategicznych decyzji. Dotyczy to przede wszystkim 

modelu działań i rozwiązań handlowych oraz metod zwiększenia wykorzystania potencjału relacji  
z konsumentami. W tym zakresie prowadzimy między innymi badania dotyczące nowych kanałów 

dotarcia do klienta, sposobów korzystania przez nich z zakupów stacjonarnych i internetowych, 

kwestii logistyki tzw. ostatniej mili czy sposobów uzyskiwania przez konsumentów informacji 

produktowych. 

Krzysztof Pogorzelec 
Manager Marketingu  
Sprzedaży Detalicznej  
Centrum Wina i Winezja.pl.
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Czy wyniki badań mają wpływ na strategię rozwoju  
w Centrum Wina? Są uwzględniane w procesie 
planowania? 

Wyniki badań mają duży, choć nie wyłączny wpływ na projektowanie i egzekucję naszej strategii.  
Z jednej strony służą do poszukiwania nowych obszarów rynku, na których możemy się rozwijać,  
a z drugiej do weryfikowania naszych pomysłów strategicznych, powstałych po zdefiniowaniu tych 

obszarów, ocenie ich potencjału oraz wstępnym przygotowaniu propozycji biznesowych.  
A ponieważ proces zarządzania strategicznego nigdy się nie kończy służą także, jako jeden  
z elementów oceny skuteczności strategii.  

Czy Centrum Wina monitoruje stale poziom satysfakcji 
swoich klientów? W jaki sposób? 

Prowadzimy cykliczne badania satysfakcji naszych klientów metodą badania ankietowego z analizą 

kroczącą i narastającą wyników. Badanie odgrywa istotną rolę w zarządzaniu operacyjnym przede 

wszystkim kierowaniu punktami sprzedaży z wykorzystaniem Balanced Scorecard. Wyniki są 

przedmiotem comiesięcznych podsumowań pracy sklepów i stanowią podstawę do wyznaczania 

celów na kolejne okresy. Stałe badanie pozwala nam nie tylko na dokonanie „zdjęcia” tego jak 

odbierają nas osoby odwiedzające nasze placówki w danym momencie, ale co ważniejsze, dla oceny 

średnio- i długookresowej, na zobaczenie i przeanalizowanie tego, jak stosunek klientów do 

naszych doradców, naszych sklepów i naszej komunikacji zmienia się w czasie. Jest to tym bardziej 

istotne, gdy weźmie się pod uwagę procesy szkolenia personelu oraz działania marketingowe.  
Dla czystości procesu i sprawności jego przeprowadzenia zdecydowaliśmy się na zlecenie tych 

badań dwóm zewnętrznym firmom badawczym. 

Czy prowadzone badania koncentrują się na osobie 
klienta, danym produkcie czy np. kanale komunikacji? 

Obecnie badania koncentrują się na osobie klienta i pozwalają lepiej zrozumieć jego doświadczenie 

w miejscu sprzedaży. Chcemy miedzy innymi dowiedzieć się, w jaki sposób, na jakim poziomie  
i z jakim efektem zachodzą interakcje z marką w obszarze merchandisingu oraz kontaktu  
z doradcą / sprzedawcą. To daje solidną porcję informacji na temat miejsca sprzedaży także, jako 

kanału komunikacji. W naszej branży jest to szczególnie istotne gdyż gros decyzji zakupowych  
co do ostatecznego wyboru produktu zachodzi właśnie w sklepie lub podczas kontaktów  
z doradcami klientów biznesowych. Analiza drzew decyzyjnych konsumentów z naszego obszaru 

rynku pokazała, że poznając klienta otrzymujemy także bardzo dużo informacji dotyczących 

kanałów komunikacji z nim. Ale na dziś pierwszym i najważniejszym celem badawczym jest 

zrozumieć osobę klienta jako takiego oraz umieszczonego w kontekście naszego biznesu i naszej 

marki.  

monitoring odgrywa  
istotną rolę  

w zarządzaniu operacyjnym 
 i kierowaniu  

punktami sprzedaży  
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Jak wygląda w firmie zainteresowanie wynikami 
różnych badań? Kto jest odbiorcą wyników? 

Z wieloletniej praktyki wiem, że najczęściej wynikami badań są zainteresowani pracownicy działów 

marketingu oraz w bardziej ograniczonym stopniu osoby z wyższej kadry zarządzającej. Tym 

bardziej cieszę się, że w Centrum Wina chęć posiadania i praktycznego wykorzystania wyników 

badań jest bardzo silna na wszystkich szczeblach. W obszarze badania satysfakcji Klienta oraz 

Tajemniczego Klienta zainteresowanie schodzi aż do poziomu kierowników sklepów, a nawet 

samych doradców w punktach sprzedaży, którzy co miesiąc czekają na wyniki oceny ich pracy.  
I nie chodzi tu tylko o proste pytanie: „ogólnie dobrze czy źle?”, ale o rzeczywiste sprawdzenie,  
co konkretnie zadziałało, a co nie. Stanowi to przedmiot comiesięcznych rozmów Kierowników 

Operacyjnych zarówno z dyrektorem całego pionu detalicznego jak i z szefami poszczególnych 

sklepów. W efekcie powstają cele miesięczne, plany szkoleniowe i ćwiczenia z naszych Standardów 

Obsługi Klienta. Natomiast wszelkie pogłębione badania o znaczeniu strategicznym są 

przedmiotem zainteresowania zarządu i grupy managerów działów wspierających.  
W wyselekcjonowanej formie odbiorcami wyników tych badań są także pracownicy obszarów front  
i back office. Po prostu wierzymy, że lepsze poznanie klientów i otoczenia rynkowego pozwoli nam 

na skuteczniejszą codzienną pracę, a dzielenie się wiedzą na każdym poziomie w firmie pomaga  
w poprawie efektywności operacyjnej i stanowi element budowania zespołu.    

Jakie wyzwania stoją obecnie przed firmami w 
kontekście zwiększonej aktywności konsumentów jeśli 
chodzi o opiniowanie? Czy opinie konsumenckie to 
zagrożenie czy szansa na rozwój? 

Największym wyzwaniem jest samo zwiększenie aktywności konsumentów w obszarze 

opiniowania. Przez to staje się zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla rozwoju firmy. Szansą na 

rozwój, bo opinie kształtują ludzkie postawy wobec marki, zarówno te dobre, jak i złe. Wyzwaniem 

staje się umiejętne podtrzymanie dobrej opinii i jednocześnie rozwiązanie kryzysowych sytuacji, 

będących konsekwencją opinii negatywnych. A to wymusza rozwój w obszarze komunikacji  
z konsumentami i odpowiedzenie sobie na kwestię jak ustosunkować się do złej opinii w racjonalny 

i skuteczny sposób. Najistotniejsze jest jednak to, aby pamiętać, że „percepcja Klienta jest naszą 

rzeczywistością”. Możemy się z nią w jednostkowych przypadkach nie zgadzać, ale pod żadnym 

pozorem nie możemy jej zignorować. A jeśli obecnie otrzymujemy coraz więcej ocen naszego 

działania, naszych produktów, usług, czy postrzegania marek, to tym bardziej powinniśmy 

analizować je pod kontem dalszego rozwoju, bo w nich są zawarte odpowiedzi na najważniejsze 

pytanie w biznesie: czego chce konsument? 

- Krzysztof Pogorzelec 

w biznesie trzeba  
zawsze pamiętać,  

że to percepcja klienta  
jest naszą rzeczywistością  
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Bartłomiej German 
E-commerce Manager   
SIMPLE CP

Czy Simple CP prowadzi badania konsumentów?  
W jakich okolicznościach najczęściej prowadzone są 
badania? 

Nasza firma prowadzi badania konsumentów. Skupiamy się obecnie na naszych klientach, 

niezależnie od tego planujemy badania dotyczące nowych segmentów. 

Czy wyniki badań mają wpływ na strategię rozwoju  
w Państwa firmie? Są uwzględniane w procesie 
planowania? 

Tak, oczywiście. Same dane i ich analiza, ale bez właściwego działania nie miałyby żadnej wartości. 

Informacja o naszych klientach, ich potrzebach i preferencjach wykorzystywana jest do stworzenia 

spersonalizowanej komunikacji marketingowej oraz sprzedażowej. 

Czy monitorujecie stale poziom satysfakcji swoich 
klientów? W jaki sposób? 

Poziom satysfakcji klientów jest stale monitorowany, pracujemy jednak cały czas nad 

usprawnieniem tego procesu i jeszcze lepszym poznaniem naszych klientów. 
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Jak wygląda w firmie zainteresowanie wynikami 
różnych badań? Kto jest odbiorcą wyników? 

Finalnym odbiorcą wszystkich naszych działań jest Klient. To on decyduje swoim „portfelem”  
o sukcesie naszej marki. Zadowolenie, zaufanie, ale też radość z zakupów, obsługi, wszystkie te 

doświadczenia są dla nas niezwykle istotne. Stale monitorujemy istotne dla nas wskaźniki, 

pracujemy również nad usprawnieniem tego procesu i jeszcze lepszym poznaniem naszych 

klientów. Wyniki (wraz z odpowiednim ich opracowaniem oraz wnioskami) są przekazywane  
do Zarządu oraz Dyrektorów poszczególnych działów. Nie zapominamy również o innych 

pracownikach naszej firmy - warto żeby spojrzeli na markę „oczyma” naszych klientów. 

Jaką największą zmianę udało się wprowadzić pod 
wpływem badań, a która przyczyniła się do sukcesu 
marki? 

Zmiany w kolekcji, zmiany koncepcji salonów, ciągłe zmiany e-sklepu zgodnie z sugestiami. 

Generalnie jest to proces ciągły, opinie są dla nas inspirujące, Klienci często zwracają uwagę na 

rzeczy, który nam umknęły a faktycznie wymagają modyfikacji. 

Czy planujecie w najbliższym czasie jakieś innowacje  
w zakresie dialogu marka - konsument? Jakie? 

Priorytetem jest dużo większa interakcja z Klientem, w salonie czy e-sklepie - chcemy żeby Klient 

jeszcze wyraźniej widział i czuł, że jego opinie są dla nas bardzo cenne. Liczymy się z nimi. 

Jakie wyzwania stoją obecnie przed firmami w 
kontekście zwiększonej aktywności konsumentów jeśli 
chodzi o opiniowanie? Czy opinie konsumenckie to 
zagrożenie czy szansa na rozwój? 

Wyzwaniem zawsze będzie właściwa analiza coraz większej liczby danych, zmiennych. Nie można 

też przegapić pewnych informacji i wprowadzić za późno zmian i sugestii klientów. Czas jest 

istotny. Istotne jest również bardzo sprawne wdrożenie oraz oczywiście sprawienie, żeby Klient 

poczuł się częścią firmy, poczuł naszą wdzięczność za jego zaangażowanie. Każda opinia jest 

szansą na rozwój. Marka, która nie prowadzi dialogu z klientem jest skazana, nawet nie w dłuższej, 

ale w krótkiej perspektywie, na porażkę. 

- Bartłomiej German 
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Metodologia
Informacje zebrane od konsumentów i biznesu

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

• Zebraliśmy opinie 1062 internautów wykorzystując responsywne ankiety CAWI (Computer-

Assisted Web Interview) emitowane na stronach www oraz w wysyłce mailowej. Dane 

zbierane były w dniach 7 - 15 czerwca 2016 roku. 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. Analiza konsumentów została wzbogacona o pytania dotyczące 

segmentacji pod kątem metodologii „3 kolory mózgu” Structogram Polska. 

• Pozyskaliśmy opinie od 104 menedżerów, czytelników mediów Gremi Business 

Communication, w tym dziennika Rzeczpospolita i serwisu rp.pl. Dane zostały zebrane  
z wykorzystaniem responsywnych ankiet CAWI (Computer-Assisted Web Interview) 

emitowanych m.in. na stronach rp.pl i w wysyłce mailowej do bazy czytelników mediów Gremi 

Business Communication. Struktura próby badawczej pokazana jest na następnej stronie. 

• Zrealizowaliśmy również wywiady i poprosiliśmy o komentarz do wyników badania 

przedstawicieli marek otwartych na opinie konsumenckie i będących często pionierami  
w zakresie dialogu z konsumentami - osoby zarządzające obszarami takimi jak marketing, 

komunikacja, doświadczenie klienta lub badania. Są to: Dorota Bachman - Prezes Zarządu 

Ravelo / Grupy PWN, Małgorzata Olszewska - Dyrektor Strategiczny i Wiceprezes Zarządu  
w Kazar, Alina Magowska - User Researcher, UX Lead w Allegro, Katarzyna Prus-Malinowska - 

Digital Banking Director w Banku Zachodnim WBK, Justyna Skorupska - eCommerce leader  
w Deloitte, Patrycja Staniszewska - Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, Joanna Stopyra - 

właścicielka agencji Beauty Management, Krzysztof Gabruk - Koordynator ds. zarządzania 

doświadczeniem klienta w Banku Zachodnim WBK, Bartłomiej German - E-commerce 

Manager w SIMPLE CP, Krzysztof Pogorzelec - Manager Marketingu Sprzedaży Detalicznej 

Centrum Wina i Winezja.pl, Rafał Staszkiewicz - CEO Hi’Shine i Maciej Tygielski - CEO 

MyShop.mobi. 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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informacje od 1062  
konsumentów 
 i 104 menadżerów  
oraz ekspertów
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Metodologia
Struktura próby menedżerów i ekspertów
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Wykres 65 - Liczba pracowników, 
Raport Customer Listening, N=104, wszystkie badane firmy

6%14%16%13%51%

1-10 osób 11-49 osób 50-249 osób >250 pracowników nie wiem

Wykres 66 - Zajmowane stanowisko, 
Raport Customer Listening, N=104, wszystkie badane firmy

Stanowisko 1%3%14%6%11%12%17%36%

prezes / właściciel specjalista
członek zarządu / dyrektor menedżer średniego szczebla / kierownik
konsultant / freelancer nie chcę odpowiadać na to pytanie
żadne z powyższych inne
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Wykres 67 - Branża, 
Raport Customer Listening, N=104, wszystkie badane firmy

inwestycje / ubezpieczenia

produkty spożywcze

bankowość / instytucje okołobankowe / płatności

kultura / edukacja

B2B

aplikacje / serwisy internetowe

wyposażenie domu / ogrodu

elektronika / gadżety

media

moda

rozrywka

sport

wycieczki / wakacje

hobby

Ho-Re-Ca

Inne

żadne z powyższych 23%

10%

0%

1%

3%

3%

3%

3%

3%

4%

5%

6%

7%

7%

7%

9%

9%



Zobacz też nasze najnowsze publikacje: 

• Lubię to czy kupuję to, Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej 

• mShopper 2.0. Polacy na zakupach mobilnych, Mobile Institute dla Allegro 

• Smart Kids, Mobile Institute dla Digital Virgo 

• Smart Living, Mobile Institute dla Hi’Shine 

• Smart Wakacje, Mobile Institute dla Allegro 

• Zrób t sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, Mobile Institute 
dla Allegro

http://www.ecommercepolska.pl/pl/dla-czlonkow/baza-wiedzy-do-rozwoju-biznesu-online/badania-i-raporty/
https://magazyn.allegro.pl/5451-wyniki-raportu-mshopper-2-0-polacy-na-zakupach-mobilnych
http://digitalvirgo.pl/pl/449/raport-smart-kids-pierwsze-badanie-w-polsce-po-wi-cone-dzieciom-w-mobilnym-wiecie
http://rewolucjawpraniu.hishine.pl/smartliving_raport/
https://magazyn.allegro.pl/2976-raport-smart-wakacje
https://magazyn.allegro.pl/6707-zrob-to-sam-czyli-cala-polska-majsterkuje-piecze-szyje-i-gotuje


dziękujemy za zainteresowanie  
raportem 
czekamy na Twoje pytania: 
kasia@mobileinstitute.eu 
anna@structogram.pl


