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Agenda webinaru

Ewolucja klienta na przestrzeni lat. 

Opracuj strategię zgodną z filozofią Customer Experience.

Słuchaj swoich pracowników.

Sprawdzaj opinie klientów i wdrażaj plan naprawczy.

Spraw, żeby klient poczuł się zaopiekowany.

Słuchaj klienta, wejdź w rolę doradcy.

Badanie CES.

Sesja Q&A.



Ewolucja klienta na 
przestrzeni lat



Klient 1.0 (przed 1950 rokiem)

Miał niewielki wybór i kupował produkty, które 
były dostępne i najlepsze jakie można było 

dostać w tamtych czasach.



Klient 2.0 (1950-2000)

Rozwój konsumpcjonizmu i marketingu. Pojawia 
się pierwsza koncepcja marki, a popyt klientów 
na produkty i usługi jest silnie napędzany przez 

marketing.



Klient 3.0 (2000-2015)

Eksplozja globalizacji i internetu. Utrzymanie 
klienta i lojalność to kluczowe aspekty.



Klient 4.0 (2015-2020)

Szerokim wybór platform internetowych oraz 
pojawienie się nowego typu klienta. W swoich 

wyborach w większym stopniu kieruje się osobistymi 
celami i preferencjami. W mniejszym stopniu 

podatny na masowy przekaz marketingowy. Ma 
wysokie oczekiwania względem dostawców, ścieżka 

zakupowa powinna być wyjątkową podróżą.



Klient 5.0 (COVID-19)

Przyśpieszona cyfryzacja w dobie pandemii 
COVID-19. Klient przenosi się do świata online, 

ograniczając liczbę fizycznych zakupów 
w sklepach. Ceni sobie samoobsługę. Komfort 

i bezpieczeństwo są kluczowe.



Odpowiedź na potrzeby klienta w dobie COVID



Czy wiesz, że …. 

zadowolony klient poleci produkt lub usługę 
przeciętnie 5 innym osobom, natomiast 

nieusatysfakcjonowany zazwyczaj zniechęci 
aż 9 osób?



Doświadczenia i przemyślenia klienta są 
związane z wieloma działami w firmie, np.:

Dział sprzedaży  
Obsługa klienta  
Dział wdrożeń 

Marketing  
Produkcja 



Filozofia Customer Experience 

Całościowe podejście do biznesu → 
zaangażowanie większości lub nawet wszystkich 

pracowników firmy. 



Filozofia Customer Experience 

Koncentrowanie się we wszystkich działaniach 
na budowaniu pozytywnych doświadczeń 

klienta.



Budowanie pozytywnego doświadczenia 
klienta: 

• przejrzysta oferta / strona internetowa
• pomoc przed zakupem

• szybka dostawa
• usługi komplementarne
• obsługa posprzedażowa

• proces zwrotów i reklamacji 



Jak zadbać o doskonałe  doświadczenie 
klienta? 

Opracuj w firmie odpowiednią strategię



Odpowiedz sobie na 3 pytania: 

1. Jak chciałbyś, żeby czuli się Twoi klienci po 
zakupie w  Twojej firmie?  

2. Co chcesz żeby zapamiętali?  

3. Jak wywołasz uśmiech na ich twarzy? 



Wyeliminuj słabe punkty,  
wzmocnij pozytywne doświadczenia

Skoncentruj się na eliminacji wszelkiego rodzaju barier 
dla klienta we wskazanych słabych punktach 

(tzw. seamless experience) oraz wzmacnianiu 
pozytywnych emocji  dotyczących pozytywnych 

doświadczeń.



Zasady, standardy i procedury 

Cała firma powinna mówić jednym językiem. 
Wszyscy  pracownicy wiedzą, jak istotny jest 

klient.



Kultura organizacji

• Pracownicy są nastawieni proaktywnie do rozwiązywania trudnych sytuacji. 

• Pracownicy wiedzą, jak sobie radzić ze stresem. 

• Pracownicy potrafią aktywnie słuchać.  

• Pracownicy potrafią szukać rozwiązań. 

• Managerowie wspierają aktywnie swoich pracowników w trudnych  
sytuacjach.



Otwartość na zmiany

• Pracownicy mają przestrzeń na to, żeby cyklicznie 
zgłaszać swoje pomysły, inicjatywy, ale też 

błędy operacyjne.  

• Mają ogromne doświadczenie, znają dobrze 
produkt/usługę i potrzeby klientów.



Czy wiesz, że...

Organizacje skupione na pracy nad Customer 
Experience, działają efektywniej i szybciej. 

Obserwują wzrost przychodów firmy 
o 10-15%, wzrost satysfakcji klienta o 20%, 

a także notują optymalizację kosztów o 15-20%.

Źródło: McKinsey, 2016, Customer Experience



„Zaopiekuj się” swoim klientem

• Oprócz naturalnej potrzeby rozwiązania 
problematycznej sprawy, klienci oczekują przede 

wszystkim słowa „przepraszam”.  

• First Contact Resolution.



Ścieżka klienta

Można ją dokładnie prześledzić, ale też zaprojektować.

Kontakt z klientem powinien być relacją,
a nie jednostronnym przekazem. 

Relacja wiąże się z emocjami, zadbaj o to, 
aby były pozytywne. 



Zadbaj o odpowiednie zapakowanie przesyłki



Zadbaj o odpowiednie zapakowanie przesyłki



Tego nie rób ;) 



Dodaj kartkę lub słodki upominek



Chcesz dowiedzieć się więcej o pakowaniu przesyłek? 

Sprawdź bezpłatny 
kurs w Akademii 
Allegro

https://allegro.pl/akademia/pakowanie-paczek-a-zero-waste-katarzyna-wagrowska


Budowa relacji i atmosfery rozmowy 
z klientem

• Personalizacja i dostosowanie języka oraz stylu do 
tego, którym posługuje się klient.  

• Dowartościowanie klienta przez użycie „głasków  
komunikacyjnych”. 



Badanie poziomu zadowolenia klienta

W e-commerce nie ma możliwości, aby na bieżąco 
pytać o potrzeby klienta (bezpośrednia rozmowa / 

wywiad z klientem w sklepie stacjonarnym).

Wprowadź system opinii i komentarzy. 



Regularna weryfikacja opinii klientów 
i działania naprawcze

•  Przypisywanie konkretnym opiniom priorytetu (np. skala od 1 do 5).

• Wyciągnięcie wniosków dla siebie i pracowników.  
• Omówienie na spotkaniu z całym zespołem wprowadzanych  

rekomendacji.  
• Wpisanie tych o wysokim priorytecie do planu naprawczego,  

który polegać będzie na wdrożeniu konkretnych zmian.



Wygrana bitwa o klientów

Bardzo istotna jest umiejętność skutecznego 
zarządzania doświadczeniami klienta.

Wymaga to zrozumienia czynników kształtujących 
motywację klienta i sposób podejmowania przez niego 
decyzji, jak również umiejętnego wdrażania rozwiązań, 

które efektywnie poprawiają jego doświadczenia.



Dostosowanie produktu/usługi do klienta

Zacznij od poznania potrzeb swojego klienta, 
a następnie dąż do realizacji tych potrzeb. 



Rozwiązania przedsprzedażowe

Działania promocyjne nastawione na treści, które są 
atrakcyjne w odbiorze dla klienta.

Docieranie z promocją do osób zainteresowanych –
nie SPAMuj. 



User Experience

Użytkownik ma się dobrze czuć na Twojej stronie. 
Powinna być ona intuicyjna dla klienta.

Jak to osiągnąć? Najlepiej przez testy. 



Rozwiązania posprzedażowe

Bądź doradcą, przedstaw kilka porad dotyczących 
Twojego produktu, usługi. 

Obsługa zwrotów i reklamacji.

Stała kontrola jakości produktu/usługi i rozwój.



Treści w ofercie / na stronie internetowej

Merytoryczne i w możliwie jak największym stopniu 
wyczerpujące temat.

Konkretne – bez waty słownej.

W miarę możliwości poparte badaniami. 



Treści w ofercie / na stronie internetowej

Przedstawione w zrozumiały sposób, jasny dla laika. 
Unikaj branżowego słownictwa.

Zadbaj o przejrzystość – nagłówki, akapity, sekcje, 
dobrej jakości zdjęcia. 



Jaki jest związek między wysiłkiem, 
a lojalnością klienta?

• 96% klientów, którzy zgłaszali zastrzeżenia do 
„wysiłkowości” zamówienia, wykazało potem niski poziom 

lojalności w stosunku do marki. Wielu z nich odeszło 
(w przypadku usług abonamentowych) albo nie ponowiło 

zamówienia.
• Podobne tendencje miały miejsce tylko u 9% klientów 

z niskim wskaźnikiem CES. 



Badanie CES (ang. Customer Effort Score)

• Skupienie uwagi na wysiłku klienta. 

• Pytanie o konkretny punkt styku w trakcie podróży 
klienta z Twoją firmą



Przykładowe pytanie w ankiecie CES

https://www.interankiety.pl/blog



Pamiętaj! 

Badanie CES musi zostać zrealizowane jak najszybciej 
po sfinalizowaniu transakcji z klientem. 

Im lepiej pamięta on szczegóły realizacji zamówienia, 
tym lepiej.



Trendy w Customer Experience

Wielokanałowa obsługa klienta.

Dostosuj swoją stronę i kanały kontaktu do urządzeń 
mobilnych. 

Narzędzia automatyzujące sprzedaż i sztuczna inteligencja 
(np. chatboty – skrócenie czasu odpowiedzi).



Chcesz dowiedzieć się więcej o Efekcie WOW 
w obsłudze klienta?

Sprawdź bezpłatny 
kurs w Akademii 
Allegro

https://allegro.pl/akademia/efekt-wow-w-obsludze-klienta


Q&A



Dziękuję za uwagę

Agnieszka Lewczyk

Poznań, 26  sierpnia 2021 roku
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