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adanie zostało przeprowadzone przez zewnętrzną agencję 
adawczą w pierwszym kwartale 2017 r., metodą CAWI 

(ang. Computer-Assisted Web Interview) na pró ie ponad 
000 respondentów, reprezentatywnej dla mieszka ców 

Polski w wiek  powyżej 1  rok  życia.

o analizy włączono marki świadczące sł gi l  prowadzące 
sprzedaż prod któw dla klientów detalicznych na terenie całego kraj  
l  w największych miastach. W  adani  względnione zostały te 
sektory, w których przedsię iorstwa żywające danej marki mają 
istotny wpływ na dowanie doświadcze  klientów w jak największej 
licz ie p nktów styk  na linii klient rma. o ór sektorów jest spójny 
z metodyką ada  przyjętą przez KPMG nwood w innych krajach.
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p zez zewn t zn  a enc  

adawcz  t  a  któ a 
p zep owadziła takie adania 
dla  w innyc  k a ac  
o az p licznie do t pnyc  
in o ac i  adanie iało na cel  
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Badanie miało na celu kompleksową 
analizę doświadczeń klientów 
w interakcjach z marką. Ocenie 
respondentów podlegała satysfakcja 
kupujących z punktu widzenia jakości 
obsługi na wszystkich etapach 
Customer Journey, w możliwie wielu 
punktach styku na linii klient-firma. 
Warunkiem uwzględnienia marki 
w analizie było osiągnięcie minimalnej 
wymaganej liczby odpowiedzi 
respondentów. 

Podstawą porównań pomiędzy 
markami, branżami i krajami 
jest indeks CEE (ang. Customer 
Experience Excellence). Wskaźnik 
obliczany jest na podstawie oceny 
Sześciu FilarówTM Customer 
Experience z uwzględnieniem ich 
indywidualnego wpływu na budowę 
doświadczeń klientów w danym kraju.
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Wedł g analiz KPMG z ko ca 201  r.1  cena jest głównym 
czynnikiem wy or  sprzedawcy w Polsce, jednak w do ie 
postęp jącej komodytyzacji prod któw i  sł g coraz 
ważniejszym wyróżnikiem przedsię iorstw stają się 
doświadczenia klientów. oceniając dojrzałoś  polskiego 
rynk  oraz dynamiczną cy ryzację społecze stwa, 
zdecydowaliśmy się na wykonanie nowatorskiego adania 
doświadcze  klientów (ang. Customer Experience) 
w Polsce, wedł g metodyki KPMG stosowanej od kilk  lat 
na naj ardziej rozwiniętych rynkach kons menckich. 

 przyjemnością przedstawiamy Pa stw  nasz najnowszy 
raport pt. ak dowa  pozytywne doświadczenia 
klientów. Analiza wiodących praktyk zarządzania 
doświadczeniami klientów na rynk  polskim”, 
prezent jący wnioski z analizy doświadcze  polskich 
kons mentów z markami w różnych ranżach. aport 
powstał na podstawie adania rynkowego zrealizowanego 
w pierwszym kwartale 2017 r. przez niezależną rmę 

adawczą na reprezentatywnej pró ie 000 polskich 
kons mentów. Wynikiem naszych rozważa  jest 
zestawienie op 100 rands, czyli st  marek, które zyskały 
najwyższe oceny Polaków pod względem zarządzania 
doświadczeniami klienta w Polsce. Podejście adawcze 
KPMG az je na Sześciu FilarachTM Customer Experience, 
pozwalających zroz mie  prawdziwe doświadczenia 
widziane oczami klienta w jego interakcjach z marką. 
Metodyka Sześciu FilarówTM jest szczególnie żyteczna 
dla przedsię iorstw, gdyż dzięki niej mogą zarządza  
doświadczeniami klientów w sposó  systematyczny 
i zdo y  przewagę na coraz ardziej konk rencyjnym rynk . 

ednym z kl czowych wyzwa  każdego przedsię iorstwa 
jest dostarczenie wartości klientom przy zachowani  
zrównoważonego wzrost  rmy. asadniczym pytaniem 
zadawanym przez menedżerów jest jak e ektywne 
zarządzanie doświadczeniami klientów przekłada się na 
wyniki ekonomiczne przedsię iorstwa, w szczególności 
w war nkach intensywnej konk rencji. Analizy KPMG 
w Polsce pokaz ją, że w różnych ranżach przychody 
przedsię iorstw znajd jących się w zestawieni  op 
100 rands rosną szy ciej niż  konk rencji. W o licz  
glo alizacji iznes  cieszy silna reprezentacja marek 
o polskich korzeniach, gdyż aż połowa znaków handlowych 
w zestawieni  marek została stworzona w Polsce. Po 
pierwszym okresie trans ormacji polityczno gospodarczej 
i zachwycie dostępnością prod któw zza granicy Polacy 
doceniają także rodzimych dostawców, którzy często 
sk tecznie konk r ją ze swoimi zagranicznymi rywalami.

 analiz KPMG wynika, że Filarem kl czowym dla satys akcji 
klienta w Polsce jest Wiarygodność w kontekście dowania 
za ania i dotrzymywania słowa. Polscy kons menci wysoko 
oceniają przedsię iorstwa, które dotrzym ją o ietnicy 
marki, rzetelnie in orm ją o istotnych elementach swojej 
o erty, a także działają w rzeczywistym interesie klienta i nie 
koncentr ją się wyłącznie na swoich zyskach. Krytyczne 
znaczenie Wiarygodności marki z p nkt  widzenia dowy 
doskonałych doświadcze  klientów można wytł maczy  
relatywnie niskim poziomem za ania Polaków do innych 
osó  czy podmiotów, podkreślanym w różnych adaniach 
socjologicznych.

Polacy oceniają relatywnie nisko swoje doświadczenia 
z przedsię iorstwami o er jącymi ardziej złożone prod kty 
i  sł gi, w przypadk  których interakcje na linii klient rma 
mają skomplikowany, częsty i dł goterminowy charakter. 
W tego typ  ranżach zorientowanie swoich operacji 
na kliencie i jego potrze ach wymaga złożonej cy rowej 
trans ormacji iznesowej, której nadrzędnym celem 
powinno y  podniesienie poziom  Customer Experience 
w kl czowych p nktach styk . aka trans ormacja 
wiąże się ze znaczącą prze dową procesów o sł gi, 
w szczególności w wy ranych interakcjach w ramach 
podróży klienta (ang. Customer Journey), pociągając za so ą 
koniecznoś  dokonania gr ntownych zmian w systemach 
I  i dostosowania ich do wymogów omnikanałowości. 

iez ędne jest także z dowanie z pełnie nowej k lt ry 
organizacyjnej tak, a y to klient stał się rzeczywistym 
o iektem działa  operacyjnych przedsię iorstwa.

aszą szczególną wagę przyk ł akt, że nawet w  ranżach 
wysoko ocenianych przez Polaków niewiel  markom 
daje się w pełni spełnia  pokładane w nich oczekiwania. 
arządzanie doświadczeniami to jeszcze nowy i złożony 

temat, dlatego mamy nadzieję, że niniejszy raport pozwoli 
polskim menedżerom lepiej zroz mie  perspektywę 
kons mentów i w sposó  systematyczny podejś  do 

dowy lojalności swoich klientów.

Wstęp

e zy alinow ki

partner w dziale 
sł g doradczych 

w KPMG w Polsce

1 Wyniki analiz zostały zaprezentowane w raporcie KPMG w Polsce pt. Promocje 
oczami klienta  czy aktycznie działają ”.

to zy apo t  erzy Kalinowski, Andrzej M siał, Piotr Kwiatkowski, Kamil ątka
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Streszczenie 
zarządcze1

płacalnoś  k teczne o 
za z dzania doświadczenia i 
klientów

Analiza wyników nansowych 
spółek z zestawienia op 100 rands 
pokaz je, że rmy zysk jące wysokie 
oceny pod względem doświadcze  
klienta osiągają większe średnioroczne 
wzrosty niż ich konk renci. W latach 
201 201  ich przychody rosły średnio 
o   p nktów procentowych szy ciej 
niż przychody spółek z indeks  WIG, 
notowanego na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 
W przypadk  spożywczego handl  
detalicznego średnioroczny wzrost 
przychodów przedsię iorstw 
z zestawienia op 100 rands ył aż 
o 1  p nktów procentowych wyższy 
od pozostałych spółek z  ranży.  kolei 
różnica we wzroście przychodów 
spółek z sektora sł g nansowych 
wyniosła  p nktów procentowych 
na korzyś  marek sklasy kowanych 
w naszym zestawieni .

Rola Sześciu FilarówTM Customer 
Experience w dowie 
pozytywnyc  doświadcze  w ol ce

Wiarygodność marki jest kl czem do 
dowy pozytywnych doświadcze  

Polaków. Analiza znaczenia Sześciu 
FilarówTM Customer Experience 
dla kons mentów pokaz je, że 
Wiarygodność aż w 22  decyd je 
o tym, czy polski klient poleci daną 
markę znajomym l  rodzinie, 
a w 21  o tym, czy dalej ędzie 
k pował lojalnie jej prod kty l  sł gi.

Polacy cenią też szy ką 
i  ezpro lemową o sł gę oraz 
sk tecznoś  w rozwiązywani  

pro lemów. asze analizy pokaz ją, 
że Filar Czasu i Wysiłku oraz Filar 
Rozwiązywania Problemów mają 
nie agatelne znaczenie dla polskich 
kons mentów  każdy z nich w 17  
odpowiada za skłonnoś  do polecenia 
danej marki znajomym l  rodzinie.

Filar Personalizacji odgrywa w Polsce 
nieco mniejszą rolę niż w innych 
adanych przez KPMG krajach. akże 

mniejsze znaczenie Filaru Oczekiwań 
oraz Filaru Empatii wskaz je, że 
polscy kons menci oczek ją od 
przedsię iorstw przede wszystkim 
przestrzegania podstawowych zasad 
i spełnienia ndamentalnych kryteriów 
pod względem prod któw, sł g 
i o sł gi klienta.

oświadczenia pol kic  
kon entów z ó ny i an a i

ajwyżej Polacy oceniają swoje 
doświadczenia z  rmami zajm jącymi 
się pozaspożywczym handlem 
detalicznym. irmy reprezent jące ten 
rodzaj działalności ze rały w Polsce 
najwyższe noty pod względem 
Wiarygodności i Rozwiązywania 
Problemów. o naj ardziej 
konk rencyjna ranża w Polsce, stąd 
też nat ralne dążenie podmiotów 
z tego sektora do posz kiwania 
ródeł przewagi konk rencyjnej 

w dostarczani  najlepszych 
doświadcze  klientów.

Polscy kons menci ardzo do rze 
oceniają także ranżę podróżniczą, 
która odnotowała najwyższe wyniki 
w Filarze Personalizacji, Oczekiwań 
i Empatii. W ostatnich latach Polacy 
pokochali podróże i o serw jemy, że 
w  ranży hotelarskiej kl czowe jest 

zroz mienie indywid alnych potrze  
i specy cznej syt acji każdego klienta.

Polacy oceniają relatywnie nisko swoje 
doświadczenia z przedsię iorstwami 
o er jącymi ardziej złożone 
prod kty i  sł gi, w przypadk  
których interakcje na linii klient

rma mają skomplikowany, częsty 
i dł goterminowy charakter. 

ol ka na tle innyc  k a ów

W naszym zestawieni  stos nkowo 
silnie reprezentowane są marki 
o polskich korzeniach. Połowa 
wyróżnionych przez nas znaków 
handlowych została z dowana 
w Polsce, co pokaz je, że 
polskie podmioty radzą so ie na 
konk rencyjnym rynk  coraz lepiej, 
także pod względem zarządzania 
Customer Experience. 

oświadczenia klientów w Polsce stoją 
na zdecydowanie niższym poziomie niż 
w Stanach jednoczonych, znawanych 
za światowego lidera w tej dziedzinie. 
Co zaskak jące, Polacy oceniają jednak 
lepiej niż ameryka scy kons menci 
poziom empatii prezentowany przez 
poszczególne marki.

Polscy klienci ocenili swoje 
doświadczenia na poziomie z liżonym 
do kons mentów w Czechach i na 
Słowacji. ajlepiej w naszym regionie 
oceniono jednak Słowację, której 
mieszka cy przyznali szczególnie 
wysokie noty w Filarach Personalizacji, 
Czasu i Wysiłku oraz Oczekiwań. a 
dr gim miejsc , przed Czechami, 
plasowała się Polska, która wyróżniła 

się w Filarach Wiarygodności, 
Rozwiązywania Problemów i Empatii.

ak dowa  pozytywne doświadczenia klientów 5
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PIS A

Do analizy włączono marki 
świadczące usługi lub prowadzące 
sprzedaż produktów dla klientów 
detalicznych na terenie całego 
kraju lub w największych miastach. 
W badaniu uwzględnione zostały te 
sektory, których przedsiębiorstwa 
używające danej marki mają istotny 
wpływ na budowanie doświadczeń 
klientów w jak największej 
liczbie punktów styku na linii 
klient-firma. Dobór sektorów jest 
spójny z metodyką badań przyjętą 
przez KPMG Nunwood w innych 
krajach. W rozdziale prezentującym 
wyniki poszczególnych sektorów 
przedstawiono studia przypadku 
wybranych marek, które wyróżniły 
się w ocenach lub wypowiedziach 
respondentów badania.

Cza  wolny i oz ywka
Marki żywane przez sieci kin, kl y tness, 
dostawców płatnych treści wideo na żądanie 
(ang. video on demand) oraz gier licz owych.

edia i teleko nikac a
Marki żywane przez operatorów telekom nikacyjnych 
(stacjonarnych i komórkowych) oraz operatorów płatnej 
telewizji (ka lowej i satelitarnej), działających na rynk  klienta 
detalicznego.

o tawcy ene ii elekt yczne az
Marki żywane przez sprzedawców detalicznych energii 
elektrycznej i gaz .

a t ono ia
Marki żywane przez sieci resta racji i kawiarni oraz sieci 
resta racji szy kiej o sł gi (ang. fast food). 

od ó e
Marki żywane przez przedsię iorstwa takie jak  hotele, linie 
lotnicze, i ra podróży, przewo nicy a tokarowi, przewo nicy 
kolejowi, plat ormy pośredniczące w wysz kiwani  i rezerwacji 
sł g t rystycznych, działające na rynk  klienta detalicznego.

oza po ywczy andel detaliczny
Marki żywane przez przedsię iorstwa prowadzące działalnoś  
w zakresie sprzedaży detalicznej następ jących gr p 
asortyment  odzież, iż teria, elektronika, kosmetyki, me le, 
książki i prasa, paliwa samochodowe, materiały dowlane 
i dekoracyjne.

o i tyka
Marki żywane przez rmy k rierskie i dostawców sł g 
pocztowych, działające na rynk  klienta detalicznego.

po ywczy andel detaliczny
Marki żywane przez detaliczne sieci hipermarketów, 
s permarketów, dyskontów spożywczych oraz 
sklepów typ  convenience”.

ł i nan owe
Marki żywane przez anki, rmy ezpieczeniowe, rmy 
pożyczkowe, internetowe kantory wymiany wal t, działające 
na rynk  klienta detalicznego.

ak dowa  pozytywne doświadczenia klientów 6
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Sześć FilarówTM 
Customer Experience2

ednym z kl czowych wyzwa  
w zarządzani  doświadczeniami 
klientów jest zroz mienie, co wpływa 
na sposó  w jaki klienci od ierają daną 
markę, jej prod kty i doświadczenia 
płynące z interakcji na linii klient rma. 

a podstawie ponad siedmi  lat 
szczegółowych analiz prowadzonych na 
różnych rynkach, KPMG wypracowało 
nikalne podejście do adania 

kl czowych czynników kształt jących 
doświadczenia klientów. sią metodyki 
KPMG jest Sześć FilarówTM Customer 
Experience, które stanowią podstawę 
analityczną do zroz mienia wyzwa , 
przed którymi stoi marka w relacji ze 
swoimi klientami. Analiza doświadcze  
klientów w tych Filarach pozwala 
przedsię iorstwom na e ektywne 
zarządzanie doświadczeniami 
klientów poprzez wdrożenie inicjatyw 
sprawnieniowych o największym 

wpływie na lojalnoś  klienta i jego 
skłonnoś  do rekomendacji. 

Główną zaletą podejścia KPMG 
opartego na Filarach jest jego 
zarządzalnoś ”.  wieloletnich 

analiz na różnych rynkach wynika, że 
wska niki oceniające doświadczenia 
klientów z perspektywy poszczególnych 
Filarów pozwalają wytł maczy  
w s mie ok. 2  zmienności indeksów 
lojalności i skłonności do rekomendacji 
(ang. Net Promoter Score). Pozostała 
częś  czynników wpływających 
na emocje klientów ma charakter 
niedeterministyczny i jest poza s erą 
wpływ  przedsię iorstwa. aliczają się 
do nich war nkowania tak prozaiczne 
jak pogoda, nastrój czy samopocz cie. 
Sześć Filarów M możliwia wnikliwe 
przy liżenie i zroz mienie tych 
czynników, w stos nk  do których 
przedsię iorstwa mogą podją  
konkretne działania. Celem takich 
inicjatyw może y  zarówno odpowied  
na specy czne potrze y danej gr py 
kons mentów, jak i podniesienie 
poziom  o sł gi w konkretnej interakcji 
z klientem.

ak dowa  pozytywne doświadczenia klientów 7
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pis i przykłady poszczególnych Filarów

ia y odnoś

Jak dostarczana jest 
obietnica marki?

ozwi zywanie 
o le ów

Jak „przekuć” 
problemy 

w pozytywne emocje?

Klient dokon je oceny, jak dostawca radzi so ie w tr dnych 
syt acjach we wzajemnej relacji, w szczególności gdy 
pojawi się określony pro lem. la przedsię iorstwa to 
okazja a y swoimi działaniami przekształci  negatywne 
doświadczenia w pozytywne. Kons ment, d jąc swoje 
emocje w tym wymiarze, ierze pod wagę nie tylko 
sk tecznoś  rozwiązania pro lem , ale też ezzwłocznoś  
działania czy miejętnoś  przeproszenia.

Klient dokon je oceny, jak dostawca radzi so ie w tr dnych 
syt acjach we wzajemnej relacji, w szczególności gdy 
pojawi się określony pro lem. la przedsię iorstwa to 
okazja a y swoimi działaniami przekształci  negatywne 
doświadczenia w pozytywne. Kons ment, d jąc swoje 
emocje w tym wymiarze, ierze pod wagę nie tylko 
sk tecznoś  rozwiązania pro lem , ale też ezzwłocznoś  
działania czy miejętnoś  przeproszenia.

Udało mi się kiedyś kupić bilet na dość długi przejazd 
za symboliczną złotówkę. Nie jest to szczególnie 

trudne, jednak tym razem była to wigilia i byłam jedynym 
pasażerem w całym autobusie. W efekcie pojazd nie ruszył 
w trasę, ale przewoźnik nie odwołał kursu, jak można byłoby 
się spodziewać. Kierowca autobusu zawiózł mnie do celu 
samochodem osobowym. Uważam, że jest to firma, która 
dba o klienta i mam do nich duże zaufanie.

zykład pozytywne  wypowiedzi klienta

Podoba mi się usługa rejestracji 
dowodu zapłaty, dzięki niej nie 

ma problemu z reklamacją w razie 
zagubienia paragonu. Uczciwe 
podejście sklepu do gwarancji 
i składania reklamacji, nigdy nie ma 
problemów w razie konieczności 
reklamowania zakupionego towaru.

zykład pozytywne  wypowiedzi klienta

Przedstawiciel tej firmy przedstawił mi 
ofertę nie do końca zgodną z prawdą, 

a właściwie ukrył szczegóły, które naraziły mnie 
na dodatkowe koszty. Poczułam się oszukana, 
dzwoniłam do firmy z prośbą o rozwiązanie 
umowy, ale oczywiście nikt ze mną nie chciał 
rozmawiać na temat inny niż ogromne kary 
umowne. Nikomu nie polecę tej firmy.

zykład ne atywne  wypowiedzi klienta

Gdy kupiłam w sklepie sportowym deskorolkę dla syna, 
okazało się, że ma źle ustawione kółka. Poszłam tam 

z powrotem z reklamacją. Musiałam bardzo długo czekać, 
ponieważ personel nie był w stanie ustalić jaki dział powinien zająć 
się problemem. Kiedy w końcu podeszła osoba z właściwego 
działu, to pół godziny sprawdzała paragon. Ostatecznie zostałam 
niemal wyśmiana, że sama sobie nie potrafię przykręcić kółek i bez 
żadnego słowa przeprosin naprawiono usterkę na miejscu.

zykład ne atywne  wypowiedzi klienta
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czekiwania

Czy klient wie 
czego może się 

spodziewać?

Cza  i y iłek

Jak nie utrudniać 
korzystania 

z produktów i usług?

Klient odcz wa pozytywne emocje z powod  demonstracji 
przez dostawcę zroz mienia jego oczekiwa  poprzez ich 
spełnianie i   jeśli to możliwe  wykraczanie poza nie. 

mocje w tym wymiarze są dowane przede wszystkim 
poprzez odpowiednią kom nikację na temat tego, czego 
klienci naprawdę mogą oczekiwa  w danej syt acji 
(np.  nkcjonalnoś  prod kt , czas i standard o sł gi, 
sposó  realizacji reklamacji, itp.).

Priorytetem klientów jest wygoda. latego istotne 
jest minimalizowanie ich wysiłk  na każdym krok  
relacji kons ment dostawca. en Filar w szczególności 
odzwierciedla oczekiwania kons mentów odnośnie 
wyeliminowania z ędnej i rokracji w każdym 
p nkcie styk .

Bardzo dobry bank, wystandaryzowana 
obsługa, w każdym oddziale mogę wszystko 

załatwić, nie tylko w miejscu w którym zakładałam 
konto. Wiadomo czego można się spodziewać idąc 
do placówki, obsługują równie sprawnie 
i kompetentnie w dużym oddziale jak i małym 
punkcie obsługi.

zykład pozytywne  wypowiedzi klienta

Lubię robić tu zakupy ponieważ sklep nie 
jest zbyt duży, najpotrzebniejsze produkty są 

dostępne i to w dobrej cenie. Wszystko jest 
logicznie ułożone. A do tego znajduje się blisko 
mojego miejsca zamieszkania i ma wygodny 
parking.

zykład pozytywne  wypowiedzi klienta

Utrudniony kontakt telefoniczny, brak 
odpowiedzi na pisma, brak informacji 

o harmonogramie spłat rat kredytowych. Druki 
umów są zagmatwane, przez co zasady i opłaty 
są nieczytelne.

zykład ne atywne  wypowiedzi klienta

Trudno znaleźć jakikolwiek produkt, 
niektóre przedmioty nie stoją nawet 

w swoich działach. Szczególnie czasochłonne 
jest szukanie artykułów z gazetek 
promocyjnych, w szczególności tych, które 
pojawiają się tylko na pewien okres. 
Przeszkadzają mi wiecznie długie kolejki oraz to, 
że kasjerzy ciągle proszą o drobne pieniądze.

zykład ne atywne  wypowiedzi klienta
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e onalizac a

Jak odpowiadać na 
indywidualne potrzeby?

patia

Jak wczuć się 
w specyficzną 

sytuację klienta?

Klient oczek je, że dostawca dostosow je swoje podejście 
do jego indywid alnych potrze .  p nkt  widzenia 
kons menta istotne jest odcz wanie, że dostawca roz mie 
jego specy czne potrze y i odpowiednio dopasow je 
prod kty i sposó  o sł gi, korzystając z posiadanych 
in ormacji na jego temat oraz historii wcześniejszych relacji.

 p nkt  widzenia kons menta ardzo ważne jest 
demonstrowanie przez dostawcę zroz mienia 
specy cznej syt acji klienta.

Mieliśmy początkowo wątpliwości odnośnie 
do wybrania konkretnego modelu, jednak 

z pomocą pospieszył nam doradca, który po 
wysłuchaniu naszych potrzeb dotyczących 
wymaganych parametrów pomógł nam w podjęciu 
decyzji. Zakup spełnił nasze oczekiwania, w związku 
z czym wizyta w sklepie jak i sposób obsługi przez 
personel zapisał się w naszej pamięci pozytywnie. 
W przypadku decyzji o kupnie innego sprzętu 
z pewnością rozważymy ten sklep jako opcję.

zykład pozytywne  wypowiedzi klienta

Ostatnia wizyta w placówce banku 
pozostawiła u mnie przyjemne wrażenie. Moją 

uwagę zwróciło uprzejme i cierpliwe zachowanie 
w stosunku do starszej, nieco zagubionej klientki 
oraz miłe podejście do dziecka towarzyszącego 
mamie. Dostało kredki, papier, książeczkę do 
przeglądania i nawet poczęstowano je cukierkiem.

zykład pozytywne  wypowiedzi klienta

Kurier trzy razy dostarczał przesyłkę 
w godzinach porannych, kiedy byłam w pracy. 

Firma nie reagowała na prośby telefoniczne 
o dostarczenie po południu. W końcu okazało się, że 
musimy odebrać paczkę w placówce. Na 
powiadomieniu napisano inicjały, a z mężem mamy 
takie same. Przesyłkę pojechał odebrać więc mąż, 
ale mu jej nie wydano ponieważ była zaadresowana 
jednak na mnie. Po zwróceniu personelowi uwagi na 
całą sytuację usłyszałam, że firma dopełniła 
wszystkich procedur.

zykład ne atywne  wypowiedzi klienta

Kupowałam w tej firmie parę rzeczy i były 
momenty, że czułam się lekceważona przez 

obsługę tylko dlatego, że nie znam się na 
wszystkich nowinkach technicznych, a mam 66 lat.

zykład ne atywne  wypowiedzi klienta
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a podstawie wieloletnich o serwacji 
i  ada  oraz licznych projektów 
dotyczących doskonalenia doświadcze  
klientów za ważono prawidłowoś  
związaną z istotnością poszczególnych 
Filarów dla skłonności do rekomendacji, 

d jących wska nik PS. kaz je się, 
że w praktyce Sześć FilarówTM można 
podzieli  na następ jące gr py

• Filary pod tawowe, które mają 
ndamentalną rolę dla dowania 

pozytywnych doświadcze . 
Kl czowym Filarem jest w tym 
przypadk  Wiarygodność, gdyż jej 
rak powod je całkowite załamanie 

relacji klienta z marką. a ogół 
klienci nie przewid ją komplikacji 
w codziennym korzystani  
z prod któw i  sł g, ale kiedy takowe 
wystąpią, oczek ją odpowiedniej 
reakcji i  zażegnania kryzys ”. 

latego dr gi w hierarchii ważności 
jest Filar Rozwiązywania Problemów. 

ie miejętne radzenie so ie przez 
rmę z tr dnymi syt acjami potra  

negatywnie od i  się na relacji 
z klientem i przysporzy  krytyków, 
którzy o swoim niezadowoleni  
chętnie opowiedzą w swoich 
społecznościach, w szczególności 
w świecie cy rowym.

• Filary poś ednie, które odpowiadają 
na kl czowe potrze y w  dowani  
relacji z klientem  spełnienie, 
a nawet przewyższenie oczekiwa  
i ograniczenie wysiłk  w związk  
z korzystaniem z prod kt  l  
sł gi. ostarczanie doświadcze  

zorientowanych na te Filary pozwala 
dowa  satys akcję klientów, którzy 

roz mieją czego mogą spodziewa  
się w relacji z daną marką i mają 
pocz cie, że otrzym ją korzyści 
adekwatne do swojej inwestycji. 
est to do ry ndament dla 

rozwijania lojalności, przy czym 

Filary z tej gr py mają ograniczony 
potencjał w kreowani  doświadcze  
wyjątkowych, pozostających na dł go 
w pamięci klientów.

• Filary wy ó nia ce, dające 
możliwoś  stworzenia e ektów 
wow”, czyli doświadcze , które 

przez klientów od ierane są 
jako wyjątkowe. Personalizacja 
i Empatia mają niewspółmierny 
do innych Filarów potencjał do 
wywindowania relacji klienta z marką 
na wyższy poziom, na którym 
kons menci aktywnie prom ją 
rmę w swoim otoczeni , stając 

się jej am asadorami. Powodem, 
dla którego Filary w tej gr pie mają 
tak d żą moc oddziaływania, jest 
ich koncentracja na specy cznej, 
konkretnej syt acji danego klienta 
i możliwoś  nadania indywid alnego 
i oso istego charakter  relacji 
z marką. 

Powiązanie Sześciu FilarówTM na różne poziomy skłonności do rekomendacji wykorzystywanej 
w konstr kcji wska nika PS

0      7   10 107  

ka nik N

Wiarygodnoś ozwiązywanie Pro lemów czekiwania Czas i Wysiłek Personalizacja mpatia 

Filary wy ó nia ce

Pokaż, że znasz 
potrze y, wyprzedzaj” 

pytania i pozytywnie 
zaskak j

Filary poś ednie

ąd  w stałym kontakcie 
i  praszczaj procesy

Filary pod tawowe

d j za anie i sk tecznie reag j 
w syt acjach kryzysowych
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Opłacalność 
skutecznego zarządzania 
doświadczeniami klientów

3
Plan jąc swoją strategię rozwoj , 
przedsię iorstwa m szą y  świadome 
skali inwestycji, jakiej wymaga 
podjęcie różnych inicjatyw, a także 
wiążącego się z nimi koszt  traconych 
możliwości. Stawianie klienta 
w centr m zainteresowania wszystkich 
operacji rmy to kl czowy trend 
w walce o klienta na konk rencyjnych 
rynkach. ednak zasadniczym 
celem każdego przedsię iorstwa 
jest dł goterminowy wzrost ich 
wartości, dlatego pożądane są przede 
wszystkim inicjatywy podnoszące ich 
konk rencyjnoś  na rynk , zarówno 
poprzez zwiększenie e ektywności 
kosztowej, jak i przychodów.  tego 
względ  spełnienie oczekiwa  klientów 
poprzez dostarczenie najlepszych 
doświadcze  i idąca za tym poprawa 
wyników nansowych jest jednym 
z kl czowych wyzwa  na coraz ardziej 
konk rencyjnym rynk .  o serwacji 
KPMG wynika, że sk teczne 
zarządzanie doświadczeniami klientów 
pozytywnie przekłada się nie tylko na 
wysokie wyniki w poszczególnych 
Sześciu FilarachTM, ale może mie  
również pozytywny wpływ na wyniki 
nansowe. 

asze analizy pokazały, że całościowo 
spółki, które zyskały w  adani  
najwyższe oceny pod względem 
doświadcze  klientów w Polsce, 
odnotowały średnioroczny wzrost 
przychodów o osiem p nktów 
procentowych wyższy w porównani  
do zagregowanego wynik  
przedsię iorstw wchodzących w skład 
indeks  WIG notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie 
(w zakresie sektorów o jętych 
adaniem). W niektórych ranżach 

dystans dzielący przedsię iorstwa 
z zestawienia op 100 rands od 
przedsię iorstw wchodzących w skład 
indeks  WIG jest jeszcze większy, 
jak np. w spożywczym handl  
detalicznym (1  p. p.). Przeciętną 
różnicę w dynamice wzrost  
wykazały instyt cje nansowe (  p. 
p.), a w sektorze pozaspożywczego 
handl  detalicznego, który z  wagi 
na ardzo d żą konk rencyjnoś  
oraz wyjątkowo silną presję cenową 
cechował się spadkiem przychodów, 
spółki z zestawienia op 100 rands 
odnotowały spadki o   p. p. niższe.

ak dowa  pozytywne doświadczenia klientów 12
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Cho  różnica w dynamice przychodów 
waha się w zależności od sektora, to 
o serw jemy, że wyniki nansowe 
osiągane przez rmy z zestawienia 
op 100 rands są lepsze niż 

pozostałych przedsię iorstw. irmy, 
które w naszym adani  zyskały 
ponadprzeciętne wyniki w ocenie 
poszczególnych Filarów, odnotowały 
ezpośrednią korzyś  w postaci 

większej dynamiki przychodów ze 
sprzedaży l  ograniczonego spadk  
w przypadk  d żej konk rencyjności 
sektora. ektywne zarządzanie 
doświadczeniami klientów nie polega 
jednak na przewyższani  oczekiwań 
wszystkich k p jących w każdej 
możliwej interakcji z  rmą, gdyż 
generowało y to znaczące koszty, na co 
zazwyczaj nie pozwalają ograniczenia 

dżetowe. ie wszystkie p nkty 

styk  na linii klient  przedsię iorstwo 
mają jednakowe znaczenie dla 

dowania doświadczenia klienta, 
dlatego w pierwszej kolejności należy 
koncentrowa  się na interakcjach 
o kl czowym charakterze.  tego 
powod  metodyka zarządzania 
doświadczeniami klientów 
wypracowana przez KPMG pozwala 
zidenty kowa  momenty prawdy”, 
czyli zdarzenia o decyd jącym wpływie 
na lojalnoś  klientów i ich skłonnoś  do 
rekomendowania marki. irmy stos jące 
takie podejście wiedzą kiedy spełnia  
i przewyższa  oczekiwania klientów 
tak, że y przynosi  im maksymalną 
wartoś , jednocześnie zapewniając 
so ie zrównoważony wzrost. Podejście 
KPMG do trans ormacji Customer 
Experience jest opisane szerzej pod 
koniec niniejszego raport .

rednioroczna zmiana przychodów ze sprzedaży w latach 201 201  (CAG , zmiana ) 
 porównanie wyników spółek wchodzących w skład indeks  WIG z wynikami spółek, 

których marki znalazły się w zestawieni  op 100 rands

rednioroczna zmiana przychodów ze sprzedaży w latach 201 201  (CAG , zmiana ) 
 porównanie wyników spółek z danego sektora wchodzących w skład indeks  WIG z wynikami 

spółek z tego samego sektora, których marki znalazły się w zestawieni  op 100 rands

WIG vs. Top 100 Brands -5% +3%

a e owane wyniki półek wc odz cyc  w kład indek  
w zak e ie ekto ów o tyc  adanie

a e owane wyniki półek  któ yc  a ki znalazły i  w ze tawieni  op  and

sł gi nansowe -2% +6%

-4% +11%

-9%

+16% +24%

-6%

Spożywczy handel detaliczny

Pozaspożywczy handel detaliczny

Media i telekom nikacja

a e owane wyniki półek wc odz cyc  w kład indek  
w o aniczeni  do dane o ekto a

a e owane wyniki półek  któ yc  a ki znalazły i  w ze tawieni  op  and
w o aniczeni  do dane o ekto a

W analizie dokonano porównania 
dynamiki przychodów ze 

sprzedaży spółek notowanych 
na GPW, wchodzących 

w skład indeksu WIG oraz 
zestawienia Top 100 Brands. 

W przypadku spółek notowanych 
na GPW wzięto pod uwagę 

skonsolidowane sprawozdania 
finansowe, natomiast 

w przypadku zestawienia Top 
100 Brands sprawozdania 
jednostkowe, kierując się 

przynależnością danej marki. 
W przypadku braku dostępności 

danych spółka została pomięta 
w analizie. Część podmiotów 

znalazła się równolegle 
w obu grupach. 
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Komentarz 
o rynku polskim4

oświadczenia klientów decyd  
o wy o ze p zedawcy

Prawie 0 lat po trans ormacji 
strojowej Polacy mogą cieszy  się 

korzyściami płynącymi z wolnego 
rynk  w wiel  ranżach. esteśmy 
ene cjentami konk rencji pomiędzy 

prod centami, sł godawcami 
i sprzedawcami, którzy sz kając 
ródeł przewagi rynkowej zaczynają 

stawia  klienta w centr m swojego 
zainteresowania i wszystkich operacji. 

ża dostępnoś  towarów i  sł g 
sprawia, że możemy prze iera  
w o ercie rynkowej posz k jąc 
prod któw i marek jak najlepiej 
dopasowanych do naszych potrze , 
oczekiwa  i możliwości nansowych. 
e ostatnie, mimo że wciąż ardzo 

ważne dla podjęcia decyzji o zak pie, 
nie są jedynym czynnikiem ranym 
pod wagę przez klientów. koło 
0  Polaków cy rowych wy iera 

sprzedawcę kier jąc się po dkami 
pozacenowymi, w tym do rymi 
doświadczeniami z poprzednim 
zak pem2.

ie we wszystkich ranżach cena 
może stanowi  wyróżnik o erty 
rynkowej. płaty za korzystanie z  sł g 
telekom nikacyjnych w wynik  silnej 
konk rencji pomiędzy operatorami 
komórkowymi spadły do jednego 
z najniższych poziomów w całej 

ropie. Przedsię iorstwa logistyczne 
czy dostawcy energii o er ją 
z kolei sł gi o tak standardowym 
charakterze, że tr dno im przedstawi  

o ertę znacząco odróżniającą się 
od konk rencji. Właśnie między 
innym z powod  podo ie stwa 
o erty rynkowej 0  klientów rm 

ezpieczeniowych deklar je, że 
to wcześniejsze doświadczenia 
z  ezpieczycielem pomagają im 
w wy orze ezpieczenia3. awet 
jeśli nie mamy własnych doświadcze  
z daną marką, to przed zak pem 
sz kamy o iektywnej opinii na jej temat 
 ro i tak aż 2  Polaków cy rowych4, 

na przykład rozmawiając z rodziną 
i znajomymi, czytając komentarze 
na stronach internetowych czy 
przeglądając media społecznościowe.

Wiarygodność a ki p io ytete  
pol kic  klientów

Metodyka KPMG w zakresie pomiar  
i trans ormacji doświadcze  klientów 
az je na Sześciu FilarachTM, których 

indywid alne znaczenie dla całkowitej 
oceny marki jest zróżnicowane. óżnice 
są wypadkową wiel  czynników, 
o ejm jących m. in. zaawansowanie 
rynk , poziom konk rencji, specy kę 
ranży, war nkowania społeczno

k lt rowe czy też indywid alne 
pre erencje pojedynczego klienta. 

ndamentem do rych doświadcze  
klientów w Polsce jest Wiarygodność 
 jej samodzielny wpływ na skłonnoś  

do polecenia marki przez Polaków 
to aż 22 . otrzymywanie słowa 
i wz dzanie za ania to cechy, które 
powinny charakteryzowa  każde 
przedsię iorstwo nkcjon jące na 

rynk , ale wyniki naszego adania 
podkreślają, że dowa za ania 
do marki się opłaca. dowa 
wiarygodnego i spójnego wizer nk  
jest szczególnym wyzwaniem w do ie 
cy ryzacji. Podczas gdy coraz więcej 
czynności związanych z k powaniem 
i  żywaniem prod któw i  sł g 
wykon jemy za pośrednictwem 
kanałów elektronicznych, podstawą 
wiarygodności dla prawie 2  
Polaków cy rowych jest możliwoś  
od ycia ezpośredniej rozmowy 
z pracownikiem i ra o sł gi klienta, 
czy to przez tele on, czy w placówce 
rmy. 

olacy ceni  zy k  
i ezp o le ow  o ł  
o az k teczne ozwi zywanie 
p o le ów

r gim priorytetem w  dowie 
do rych doświadcze  Polaków jest 
Czas i Wysiłek. Samodzielny wpływ 
tego Filaru na skłonnoś  do polecenia 
to 17 . est on szczególnie istotny 
dla rm o er jących prod kty i  sł gi, 
które zarówno na etapie zak p , jak 
i  żytkowania wymagają wiel  interakcji 
ze sprzedawcą. Klienci oczek ją, że 
wszystkie czynności ędą od ywały 
się w sposó  ezpro lemowy, 
ezstresowy i nieangaż jący czasowo. 
a pomoc przedsię iorstwom 

przychodzi internet i  rządzenia mo ilne 
 7  Polaków cy rowych deklar je, 
że wygoda i oszczędnoś  czas  to dla 
nich nadrzędne zalety załatwiania spraw 
przy życi  kanałów elektronicznych. 

2 Promocje oczami klienta – czy faktycznie działają? KPMG w Polsce, 2017.
3 Jeden klik od ubezpieczenia – czy Polacy są gotowi na kanały cyfrowe? KPMG w Polsce, 201 .
4 adanie KPMG w Polsce, 2017.
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Internet daje szerokie możliwości 
o sł giwania klientów w dogodny dla 
nich sposó , np. przy wykorzystani  
aplikacji mo ilnych, dedykowanych 
inter ejsów do zarządzania sł gami, 
płatności z liżeniowych czy nawet 
rozszerzonej rzeczywistości. 

resztą nie tylko sł godawcy 
korzystają na cy ryzacji  w wirt alnym 
świecie doskonale odnalazła 
się ranża handl  detalicznego, 
a ogromną pop larnoś  zak py 
on line zawdzięczają właśnie m.in. 
swojej wygodzie. Wedł g ostatniego 
glo alnego raport  KPMG he tr th 
a o t on line cons mers”, do głównych 
zalet sklepów internetowych należy 
m.in. możliwoś  ro ienia zak pów ez 
względ  na godzinę i dzie  tygodnia 
(  respondentów), oszczędnoś  
czas  ( 0  respondentów) oraz rak 
konieczności wychodzenia z dom  
(  respondentów).

rzecim priorytetem dla do rych 
doświadcze  Polaków jest 
Rozwiązywanie Problemów, 
które w 17  odpowiada za naszą 
chę  do rekomendowania marki. 

Wysoka pozycja tego Filaru jest 
częściowo konsekwencją d żej 
wagi przywiązywanej przez nas 
do Wiarygodności oraz Czasu 
i Wysiłku. W przypadk , gdy podczas 
zak p  l  korzystania z prod kt  
l  sł gi pojawiają się pro lemy, 
ich odpowiednie rozwiązanie jest 
konieczne, a y marka zachowała 
swój wiarygodny wizer nek. est 
to jednocześnie znakomita okazja, 
a y przedsię iorstwo o róciło złe 
doświadczenia we wspaniałe. Klienci 
potra ą wykaza  się d żą dozą empatii, 
dlatego kiedy rma wykaże zroz mienie 
dla ich pro lemów, a syt acja zostanie 
rozwiązana w satys akcjon jący 
sposó , to w e ekcie ich lojalnoś  
i zadowolenie może j ż po wszystkim 
znale  się na poziomie jeszcze 
wyższym, niż przed zaistnieniem 
tr dnej syt acji. Wyjście z nietypowej 
syt acji powinno przy tym nastąpi  
w możliwie szy ki i sk teczny sposó , 
tak a y klient mógł jak najszy ciej 
cieszy  się pełną nkcjonalnością 
prod kt  l  sł gi i a y nie wymagało 
to z yt d żego wysiłk  z jego strony.

Przygotowane na podstawie wyników adania opinii kons mentów w Polsce zrealizowanego przez zewnętrzną rmę adawczą na zlecenie KPMG.

Wpływ Sześciu FilarówTM na skłonnoś  do polecenia i lojalnoś  klientów w Polsce

22% 21%Wiarygodnoś

Personalizacja 14% 15%

15% 15%Oczekiwania

Czas i Wysiłek 17% 17%

17% 16%ozwiązywanie Pro lemów

15% 16%mpatia

Nazwa Filaru pływ na kłonnoś  do polecenia pływ na lo alnoś
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Personalizacja nie liczy i  dla 
olaków tak a dzo  ak dla 
ie zka ców innyc  k a ów

Pozostałe Filary do rych doświadcze  
klienta mają dla Polaków nieco 
mniejsze znaczenie  zarówno Empatia 
jak i Oczekiwania w 1  odpowiada 
za naszą skłonnoś  do polecania marki, 
natomiast Personalizacja  w 1 . 
o dla przedsię iorstw ważny sygnał 

wskaz jący, że Polacy oczek ją od 
nich przede wszystkim spełniania 
pewnych ndamentalnych kryteriów 
i przestrzegania podstawowych zasad. 

o nieco inne podejście niż w Stanach 
jednoczonych  kraj  chodzącym 

za lidera pod względem doświadcze  
klientów, gdzie Wiarygodność jest j ż 
dr ga na liście priorytetów. Kl czowym 

Filarem dla ameryka skich klientów 
jest Personalizacja, a jej pojedynczy 
wpływ na całokształt postrzegania 
marki (2 ) jest jeszcze większy, niż 
Wiarygodności w Polsce. Częściowo 
wynika to z ol rzymiej konk rencji 
na rynk  SA  Amerykanie na co 
dzie  legają znacznej ekspozycji 
na różne marki, prod kty i  sł gi. 
Mogą z tego względ  oczekiwa , a y 
przedsię iorstwa wychodziły do nich 
z propozycjami skrojonymi specjalnie 
na miarę ich potrze  i nie marnowały 
ich czas  kompletnie nieinteres jącą 
dla nich o ertą. akże mieszka cy 
innych krajów z region  ropy 

rodkowo Wschodniej mają nieco 
inne pre erencje niż Polacy  Słowacy 
stawiają Personalizację na pierwszym 
miejsc , a Czesi  na dr gim.

Wpływ Sześciu FilarówTM na doświadczenia klientów w różnych krajach

18%Wiarygodnoś 22% 22% 20%

egion ropy rodkowo Wschodniej

Stany
jednoczone

 Całkowity wpływ na doświadczenia klientów*Nazwa Filaru

Polska Czechy Słowacja

Personalizacja 23%15% 19% 25%

15%czekiwania 15% 16% 13%

Czas i Wysiłek 17%17% 16% 14%

15%ozwiązywanie
Pro lemów

16% 16% 15%

13%Empatia 15% 11% 13%

 Całkowity wpływ oznacza łączne oddziaływanie danego Filaru na skłonnoś  do polecenia oraz na lojalnoś  
klienta w poszczególnych krajach. Przygotowano na podstawie wyników adania opinii kons mentów 
w prezentowanych krajach, zrealizowanego przez zewnętrzną rmę adawczą na zlecenie KPMG.
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an a poza po ywcze o andl  
detaliczne o zy kała na wy ze 
oceny klientów ol ce

Marki związane z pozaspożywczym 
handlem detalicznym w Polsce 
osiągnęły najwyższe oceny w  adani  
KPMG i tym samym plasowały 
swoją ranżę na pierwszym 
miejsc  w zestawieni . andlowcy 
okazali się najlepsi pod względem 
Wiarygodności i Rozwiązywania 
Problemów, czyli Filarów kl czowych 
dla Polaków. o częściowo 
zasł ga ardzo d żej konk rencji 
w  ranży oraz dynamicznego 
rozwoj  konk rencyjnych cenowo 
sieci sklepów on line, które 

zm szają sklepy stacjonarne 
do odkrycia na nowo wartości, 
którą mogą dostarczy  klientom 
i sz kania nowych ródeł przewagi 
konk rencyjnej. a dr gim miejsc  
w naszym adani  plasowała się 

ranża podróżnicza, która odnotowała 
najwyższe oceny aż w trzech Filarach 
- Personalizacji, Oczekiwaniach 
i Empatii. ie wystarczyło to jednak 
do zajęcia pierwszego miejsca 
w zestawieni  ze względ  na 
nieco mniejszą wagę tych Filarów 
w priorytetach Polaków. Podi m 
zamyka ranża gastronomiczna, 
która odnotowała najwyższe oceny 
w Filarze Czasu i Wysiłku.

Wyniki adania dla poszczególnych ranż

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

+3%

0%

+2%

-1%

+1%

Gastronomia

Czas wolny i rozrywka

ogistyka

Spożywczy handel detaliczny

sł gi nansowe

Media i telekom nikacja

ostawcy energii elektrycznej gaz

-5%

-7%

-3%

óżnica indeks  Customer Experience Excellence dla średniej oceny ranży i średniej wartości tego wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem.
Prezentowana kolejnoś  ranż została opracowana na podstawie średniej wartości indeks  Customer Experience Excellence dla danej ranży. 
Przygotowane na podstawie wyników adania opinii kons mentów w Polsce zrealizowanego przez zewnętrzną rmę adawczą na zlecenie KPMG.
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Pozaspożywczy handel detaliczny 
z iera wysokie noty nie tyko w naszym 
kraj , z ierając najwyższe oceny 
również na Słowacji, a w Czechach 
i Stanach jednoczonych plas jąc 
się odpowiednio na 2. i  . miejsc . 
Wysoko oceniana w innych krajach 
jest także gastronomia, której tylko 
na Słowacji nie dało się wskoczy  
na podi m. goła inaczej jest j ż 
w  ranży podróżniczej, która ani 
w naszym regionie, ani za oceanem 
nie osiągała j ż tak wysokich wyników 
jak w Polsce. oś  odległą szóstą 
pozycję zajęła za to  nas ranża handl  
spożywczego, która ze rała najwyższe 
oceny w Stanach jednoczonych, 
a na Słowacji i w Czechach zajęła 
odpowiednio 2 i   miejsce.

Pozycje poszczególnych sektorów w wy ranych krajach

1 3

2 6

3 2

4 5

5 7

6 1

7 9

8 4

9 8

2

4

1

5

8

3

7

6

9

1

5

6

4

3

2

8

7

9

Podróże

Pozaspożywczy
handel detaliczny

Gastronomia

Czas wolny
i rozrywka

ogistyka

Spożywczy
handel

detaliczny

sł gi
nansowe

Media
i telekom nikacja

ostawcy
energii

elektrycznej gaz

egion ropy rodkowo Wschodniej

Stany
jednoczonePolska Czechy Słowacja

Przygotowane na podstawie wyników adania opinii kons mentów w prezentowanych krajach zrealizowanego 
przez zewnętrzną rmę adawczą na zlecenie KPMG.
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Pozycje poszczególnych sektorów w wy ranych krajach ystans do lidera pod względem Filarów i ogółem

Wiarygodnoś -5% -6%-6%

Personalizacja -11% -6%-12%

Oczekiwania -10% -11%-14%

Czas i Wysiłek -7% -1%-6%

ozwiązywanie
Problemów

-4% -4%-6%

Empatia -4%-8% -2%

-6% -8%-5%gółem

egion ropy rodkowo Wschodniej

Stany
ZjednoczonePolska Czechy Słowacja

Przygotowane na podstawie wyników adania opinii kons mentów w prezentowanych krajach zrealizowanego 
przez zewnętrzną rmę adawczą na zlecenie KPMG.

ol ka wypadła do ze w woi  
e ionie  ale do światowe o lide a 

dzieli na  e zcze d y dy tan

Polskie marki ze rały do re oceny 
klientów względem innych krajów 
w naszym regionie, gdzie plas jemy 
się pomiędzy najwyżej ocenioną 
Słowacją, a Czechami. Polska wygrywa 
pod względem Wiarygodności, 
Rozwiązywania Problemów i Empatii, 
podczas gdy Słowacy osiągnęli 
najwyższe wyniki pod względem 
Personalizacji, Czasu i Wysiłku oraz 
Oczekiwań. 

Wyniki adania pokaz ją, że pomimo 
zadowalających wyników na tle 
naszych sąsiadów, mamy jeszcze d ży 
dystans do nadro ienia względem 
światowych liderów doświadcze  
klientów. Stany jednoczone osiągnęły 
najwyższe wyniki w pięci  z Sześciu 
FilarówTM, wyprzedzając kraje z region  

ropy rodkowo Wschodniej 
średnio o 7 . Wyjątek stanowi t  
Filar Empatii, w którym to Polska 
wyprzedziła Czechy, Słowację i Stany 

jednoczone.

znaczenie stosowane w przypadk , gdy dany kraj osiągnął najwyższą ocenę w danym Filarze na tle 
pozostałych krajów.
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Marki wyróżnione 
w ocenach 
respondentów badania

5
edna z proklienckich praktyk stosowanych przez markę Adidas 

dotyczy o sł gi zwrotów zamówie  internetowych. azem 
z zamówionymi prod ktami do klienta przychodzi gotowy 
orm larz, w którym należy zaznaczy  prod kty podlegające 

zwrotowi. o zamówienia dołączony jest gotowy list 
przewozowy, który wystarczy mieści  na opakowani . Paczka 
zostaje odesłana ezpłatnie po przekazani  jej do jednego 
z licznych p nktów nadawczych.

dida

Miła i szybka obsługa, 
w sklepach jest zawsze czysto 

i pachnąco, a produkty są atrakcyjnie 
wyeksponowane. Ostatnio mój mąż 
kupił buty, które niestety po miesiącu 
zaczęły przemakać. Poszedł do sklepu, 
aby je zareklamować, buty zostały 
wymienione na nowe - problem nigdy 
się nie powtórzył i mąż używa ich do 
dziś. To się nazywa pozytywne 
doświadczenie.

Klienci sklep  internetowego ike mogą zamówi  o wie 
spersonalizowane pod kątem ich oso istych pre erencji. 

zięki int icyjnej aplikacji on line można łatwo do ra  wzór 
i kolorystykę poszczególnych elementów zamawianych tów, 
a e ekty nanoszonych zmian wida  od raz  na wielowymiarowej 
wiz alizacji przedstawiającej nasz projekt. o tów można też 
doda  indywid alną etykietę o wy ranej przez sie ie treści.

Nike

Z marką Nike wiążą się w moim 
wypadku głównie pozytywne 

doświadczenia. Ilekroć dokonywałem 
jakiegokolwiek zakupu, wszystko szło 
jak najbardziej poprawnie – obsługa jest 
miła i pomocna, sklepy fajne, produkty 
super, a ewentualny system reklamacji 
nigdy nie sprawiał problemów. 
W przypadku zamówień internetowych 
towary dostarczano do mnie bardzo 
szybko i bez żadnych problemów. 
Wiarygodna i poukładana firma.
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koło połowa prod któw k powanych w Swarovskim jest 
przeznaczona na prezent, dlatego marka koncentr je się na 
o sł dze klienta. właszcza w przypadk , gdy iż teria jest 
k powana w ramach podar nk  przez oso ę nie posiadającą 
sprecyzowanych pre erencji, achowe doradztwo może zaważy  
na wy orze sprzedawcy.  tego względ  Swarovski przywiąz je 
szczególną wagę do odpowiedniego przeszkolenia i do or  
personel , który cech je pasja do marki i własnej pracy.

wa o ki

Ostatnio szukałem naszyjnika 
dla dziewczyny w ramach 

prezentu walentynkowego. Chodziłem 
po wielu sklepach nie mogąc się 
zdecydować, dopiero w Swarovskim 
przemiła i bardzo profesjonalna pani 
z obsługi pozwoliła mi dobrać 
odpowiedni prezent w mgnieniu oka.

Sposó  świadczenia sł g serwisowych przez iSpot pokaz je 
głę oką empatię dla oso istej syt acji osó , których sprzęt 
legł awarii. Czas naprawy rządze  elektronicznych potra  się 

przeciąga , a nierzadko po wielokrotnych ekspertyzach i pró ach 
s nięcia sterki okaz je się, ze konieczna jest wymiana na nowy 

egzemplarz. W do ie cy ryzacji rządzenia mo ilne i komp tery 
sł żą nam nie tylko do kom nikacji, ale też do załatwiania wiel  
codziennych spraw, dlatego coraz tr dniej wyo razi  so ie ez 
nich życie. latego wszystkim klientom, którzy zak pili tele ony, 
ta lety i komp tery marki Apple w sklepie iSpot na czas naprawy 
przysł g je ezpłatne rządzenie zastępcze.

i pot

Odwiedziłam iSpot w celu 
obejrzenia sprzętu przed jego 

zakupem. Obsługa wyczerpująco 
i kompetentnie odpowiedziała na 
wszystkie moje pytania, sam salon 
również wzbudził we mnie 
pozytywne odczucia – ekspozycja 
jest dobrze zaprojektowana, salon 
nowoczesny, a pobyt w nim to 
przyjemność.

ooking.com jest plat ormą istotnie zmieniającą sposó , w jaki 
wysz k jemy i k p jemy sł gi hotelowe. Portal dostępnia 
szeroką azę miejsc noclegowych w jednym miejsc , elimin jąc 
koniecznoś  analizowania pojedynczych o ert różnych o iektów. 
aawansowane algorytmy pozwalają na spersonalizowanie wyników 

wysz kiwania, a ponadto plat orma zapewnia wygodny dostęp do 
zarządzania rezerwacją za pomocą rządze  mo ilnych. Szczególną 
zaletą ooking.com jest prezentowanie in ormacji o rzeczywistej 
dostępności pokojów i apartamentów w danym terminie, dzięki 
czem  nie ma potrze y wchodzenia w czasochłonne interakcje 
z o sł gą hotel  w cel  potwierdzenia możliwości rezerwacji. 
e wszystkie nkcjonalności portal  sprawiają, że cały proces 
względniający wysz kanie miejsca, potwierdzenie rezerwacji 

i przedpłatę może zają  nie więcej niż kilka min t.

ookin co

Korzystamy z usług tej firmy od 
kilku lat i mamy do niej pełne 

zaufanie. Często za jej pośrednictwem 
rezerwujemy hotele lub apartamenty za 
granicą i nie zdarzyło się nam żeby coś 
było nie tak. Bardzo pozytywne oceniamy 
łatwość obsługi, szybkość działania 
wyszukiwarki z elastycznymi kryteriami 
wyszukania, możliwość odwołania 
i zmiany rezerwacji, porównywanie bardzo 
dużej liczby obiektów i ich podgląd na 
mapie oraz dostępność opinii gości, które 
bardzo ułatwiają wybór obiektu. Można 
znaleźć coś w rozsądnych cenach.
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ak py iż terii zwykle wiążą się ze znacznymi kwotami, 
w związk  z czym kons menci oczek ją adekwatnie wysokiego 
poziom  o sł gi, pierwszorzędnej jakości prod któw, 
a w przypadk  wystąpienia jakichkolwiek pro lemów  ich 
natychmiastowego rozwiązania. W przypadk  iż terii 
szczególnie łatwo o nietra ony prezent al o nieodpowiedni 
rozmiar, zwłaszcza gdy klienci k p ją ją okazyjnie. ak p 
iż terii często wiąże się też ze szczególnym zaangażowaniem 

emocjonalnym k p jącego i jej żytkownika, dlatego najwyższe 
oceny otrzym ją j ilerzy, którzy potra ą wykaza  szczególne 
zroz mienie syt acji klienta.

pa t

Wybieraliśmy z narzeczoną 
rozmiary obrączek w salonie 

Apart. Dla mnie było to trudne zadanie, 
ponieważ nigdy wcześniej nie nosiłem 
niczego na palcu. Okazało się, że wzornik 
stosowany w salonie leży na palcu trochę 
inaczej, niż moja obrączka zamówiona 
w takim samym rozmiarze. Po miesiącu 
noszenia zdecydowałem, że konieczna 
jest wymiana na mniejszą – Apart zrobił to 
szybko i całkowicie bezproblemowo, 
zgodnie z obietnicą złożoną mi przy zakupie.

es stos je proklienckie standardy o sł gi klientów sklep  
internetowego, możliwiając zwrot zak pionych prod któw 
nawet po okresie ponad dw krotnie dł ższym, niż wymagają 
tego reg lacje prawne. Ponadto rma wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom k p jących zapewniając dogodne war nki 
zwrot   oso iście w salonie sieci l  poprzez zamówienie 
k riera pod wskazany adres. arówno wysyłka zamówienia, jak 
i jego zwrot są ezpłatne.

e

Wybrałam swój wymarzony 
pierścionek na stronie 

internetowej, ale na wszelki wypadek 
poszłam do sklepu, aby potwierdzić 
rozmiar. Bardzo pomocna obsługa, 
miła atmosfera podczas zakupu, 
duże zainteresowanie personelu, 
przedstawiono mi wiele propozycji. 
Chętnie skorzystałam i kupiłam dwa 
pierścionki na miejscu, a w internecie 
kolejny. Z wielką przyjemnością 
polecam tę firmę.

Pandora wierzy, że najlepszą wizytówką są jej klienci, dlatego 
stara się wcz  w oso istą syt ację każdego z nich i otoczy  
ich możliwie d żą troską. ie yło y to możliwe gdy y nie 
zaangażowani pracownicy, którzy pełniąc rolę am asadorów 
marki, jednocześnie są wiernymi ent zjastami jej prod któw. 

że oddanie personel  przekłada się na tworzenie oddolnych 
inicjatyw mających na cel  poprawę doświadcze  klientów, 
w wynik  których podnoszone są standardy o sł gi 
przenoszone na całą sie  sprzedaży. Pandora roz mie jak d żą 
wartoś  sentymentalną mają dla żytkowników jej prod kty, 
dlatego wszelkie pro lemy i reklamacje związane z  iż terią 
stara się rozpatrywa  na ieżąco, nie dł żej niż w ciąg  do y.

ando a

Dostałam modułową 
bransoletkę Pandory od mojej 

zmarłej babci na swoje 25 urodziny. 
Noszę ją z ogromnym sentymentem 
i dumą, a w trudnych momentach 
zwątpienia i niemocy budzi we mnie 
pozytywne emocje, przypomina 
zapach dzieciństwa i beztroskę.
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nderpromise, overdeliver” to jeden z do rych sposo ów na 
dowę pozytywnych doświadcze  klientów. awet skromny 

pominek dodawany do zamówienia może pozytywnie 
zaskoczy  klientów i ociepli  wizer nek marki, dlatego k p jący 
w sklepie internetowym ves ocher mogą liczy  na przyjemne 
niespodzianki przy różnych okazjach. 

e  oc e

Marka która sprawia mi 
mnóstwo niespodzianek. Często 

robię zakupy w sklepie internetowym 
Yves Rocher. Do każdego zamówienia 
dostaję jakieś upominki, niektóre bardzo 
wartościowe. Bardzo ich cenię zarówno 
za jakość oferowanych produktów, 
jak i właśnie za te dodatki. A do tego 
zawsze pamiętają o moich urodzinach.

Merc re jest marką łączącą w so ie siłę glo alnej sieci ze 
znaczącym zaangażowaniem lokalnym. Projekt i wystrój każdego 
hotel  opowiada a tentyczną i inspir jącą historię kraj  l  
region . ącząc klasyczną dekorację z nowoczesnym wzornictwem 
i dziedzictwem, hotele Merc re stanowią o ietnicę inspir jącej 
cieczki. Misją Merc re jest dostarczanie inspirowanych lokalnie 

spersonalizowanych sł g spełniających oczekiwania klienta, których 
poziom gwarant ją pełni ent zjazm  hotelarze oraz o ietnica samej 
marki. Sie  stawia również na innowacje, pozwalając zarządza  
rezerwacją za pomocą rządze  mo ilnych oraz dostępniając 
możliwoś  zameldowania i wymeldowania on line.

e c e

Jestem bardzo zadowolona 
z usług Mercure, pobyt w ich 

hotelach jest zawsze przyjemny. Miła 
i profesjonalna obsługa, nowoczesny wystrój, 
piękne pokoje i niesamowity komfort. 
Ciekawym doświadczeniem była, możliwość 
degustacji wybranego wina przed złożeniem 
zamówienia w restauracji hotelowej. Z uwagi 
na to, że moje spotkanie się przedłużyło, 
kelner zaproponował przygotowanie talerza 
zakąsek, co zostało bardzo pozytywnie 
odebrane przeze mnie i gości.
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Marki prezentowane w niniejszym rozdziale wyróżniły 
się w  adani  najwyższymi wartościami wska nika 
Customer Experience Excellence. 
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Analiza sektorowa6
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Pozaspożywczy 
handel detaliczny

Pozaspożywczy handel detaliczny 
został oceniony przez polskich 
kons mentów najwyżej z p nkt  
widzenia doświadcze  klienta. Sektor 
został szczególnie wysoko oceniony 
pod względem dwóch najważniejszych 
Filarów w Polsce  Wiarygodności 
i Rozwiązywania Problemów  
dystans jąc inne ranże w tych Filarach 
o średnio , co zadecydowało 
o otrzymani  najwyższej oceny 
w zestawieni .

ednym z kl czowych ródeł tak 
do rych wyników tej ranży jest 
ardzo wysoki poziom konk rencji. 
awdzięczamy go przede wszystkim 

relatywnie niskim arierom wejścia, 
które w czasach rewol cji cy rowej 
pozwalają prowadzi  działalnoś  
handlową praktycznie każdem   
wystarczy r chomi  własny sklep 
internetowy na jednej z  ezpłatnych 
plat orm dostępnych w chm rze 
o liczeniowej. ecnie prowadzenie 
tego typ  działalności nie wymaga 
nawet posiadania żadnego lokal  
na potrze y magazynowania 
prod któw, gdyż czynności związane 
z przechowywaniem, pakowaniem 
i wysyłaniem prod któw można 
podda  o tso rcingowi na korzystnych 
war nkach.

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

+3%

0%

+2%

-1%

+1%

Gastronomia

Czas wolny i rozrywka

ogistyka

Spożywczy handel detaliczny

sł gi nansowe

Media i telekom nikacja

ostawcy energii elektrycznej gaz

-5%

-7%

-3%

PIS S K A

óżnica indeks  Customer Experience Excellence dla średniej oceny ranży i średniej wartości tego wska nika 
dla wszystkich marek o jętych adaniem.

yniki an y w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  

adanyc  a ek 

a ki ocenione na wy e  p zez e pondentów adania

+3%

+2%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między średnią oceną ranży i średnią 
oceną wszystkich marek o jętych adaniem.

+3%

+2%

+2%

+3%
ża licz a podmiotów na rynk , 

dynamiczny wzrost skali zak pów 
on line, łatwy dostęp do in ormacji 
w postaci serwisów opini jących 
i porównywarek cenowych doprowadził 
do wojny cenowej pomiędzy 
handlowcami, której ene cjentami są 
ostatecznie kons menci. ży wkład 
w tym zakresie ma działalnoś  portal  
Allegro, który znalazł się w czołówce 
marek ocenionych najwyżej pod 
względem atrakcyjności cen. Korzystna 
i  ardzo ogata o erta, a także int icyjne 
mechanizmy pozwalające wysz kiwa  
interes jące prod kty i  sł gi sprawiają, 
że Allegro ze rało najwyższe oceny 
pod względem lojalności klientów i ich 
skłonności do rekomendacji. 

znaczenie stosowane w przypadk , gdy 
dany sektor osiągnął najwyższą ocenę 
w danym Filarze na tle pozostałych ranż.

a ka Podgr pa w  ranży pozaspożywczego handl  detalicznego

dida dzież

wa o ki iż teria

i pot lektronika

e  oc e Kosmetyki

lle o Plat orma e commerce

Zalando dzież (e commerce)

kea Me le

at a Książki i prasa

len Paliwo

ol kie kłady dowlane Materiały dowlane i dekoracyjne
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Konk rencja cenowa to niejedyna 
korzyś  wynikająca z d żej licz y 
podmiotów w  ranży. a rynk  nie ma 
miejsca dla nie czciwych sprzedawców 
 przed podjęciem decyzji o zak pie 
klienci posz k ją opinii o handlowcach, 
a in ormacje o złych praktykach 
i negatywne rekomendacje rozchodzą 
się w świecie cy rowym łyskawicznie. 
Stąd właśnie tak wysoki wynik 
ranży w Filarze Wiarygodności, który 

ostatecznie zadecydował o najwyższej 
ocenie w  adani .

o prawdziwej rewol cji w  ranży 
pozaspożywczego handl  detalicznego 
doprowadził postęp technologiczny 
w postaci powszechnego dostęp  
do internet  za pomocą rządze  
stacjonarnych i mo ilnych. ozpoczęcie 
działalności przez sklepy elektroniczne 
to tylko początek wielkich zmian 
 dzięki ogromnej pop larności 

smart onów Polacy mogą ro i  
zak py 2  godziny na do ę przez 7 
dni w tygodni . la handlowców to 
ol rzymia szansa, ponieważ mogą 
wchodzi  w interakcję z potencjalnymi 
klientami praktycznie w dowolnym 
momencie, a jedynym ograniczeniem 
jest ich kreatywnoś  w angażowani  
kons mentów. Cho  wedł g ostatnich 
ada  KPMG skala zak pów mo ilnych 

jest jeszcze ograniczona5, to analizy 
KPMG prowadzone w Wielkiej 

rytanii pokaz ją, że zak py ro ione 
przy pomocy smart ona l  ta let  
mogą stanowi  realną przeciwwagę 
dla laptopów i wizyt w sklepach 
stacjonarnych. Prawdziwy s kces 
rynkowy odniosą sprzedawcy, 
którzy dzięki rządzeniom mo ilnym 
zroz mieją i wykorzystają specy czny 
kontekst syt acyjny danego klienta 
oraz przyniosą m  wartoś  dodaną 
w stos nk  do zwykłego przeniesienia 

nkcjonalności sklep  internetowego 
na ekran smart ona.

Postęp technologiczny przyniósł 
nam jednak nie tylko zak py 
elektroniczne, ale rodzi też potencjał 
do zrewol cjonizowania handl  
w placówkach stacjonarnych. Sieci 
wi , eacony czy nawet rozszerzona 
rzeczywistoś  to technologie j ż 
wykorzystywane przez wiodące sklepy 

stacjonarne. Ich implementacja pomaga 
kreowa  z pełnie nowe doświadczenia 
klientów i może przyczyni  się do 
zahamowania odpływ  zak pów do 
internet , łącząc o line i on line. 

zięki wykorzystani  inteligentnych 
l ster w przymierzalniach sklepowych 
klienci mogą wyświetla  dodatkowe 
in ormacje o przymierzanych raniach 
i otrzymywa  rekomendacje kolejnych 
zak pów, np. dopasowanych 
do sylwetki czy karnacji klienta. 
W razie potrze y l stro możliwia 
kontakt z o sł gą i poproszenie 
o przyniesienie innych rozmiarów 
czy kolorów. W dowane aparaty 
i mod ły dostępowe do internet  
pozwalają natychmiastowo zro i  
zdjęcie i  mieści  je w mediach 
społecznościowych, np. w cel  
zasięgnięcia porady przyjaciół co do 
wy or  najlepszego egzemplarza. 
Innowacyjny sposó  pogodzenia 
świata wirt alnego z rzeczywistym 
wykorzyst je marka Komp tronik. 
W jednym z jej sklepów stacjonarnych 
klienci przed zak pami zamiast 
tradycyjnego wózka sklepowego 
wypożyczają ta let. Przy pomocy 
rządzenia mogą łatwo znale  

dodatkowe in ormacje o prod ktach 
znajd jących się na półkach oraz 
przeczyta  o iektywne opinie 
żytkowników. W przypadk  decyzji 

o zak pie wystarczy, że klient zeskan je 
ta letem kod prod kt  z półki i doda 
go do wirt alnego koszyka, a gotowe 
zamówienie od ierze po zako czeni  
wizyty i opłaceni  rach nk  w kasie.

W o licz  postęp  technologii 
i dynamicznego rozwoj  kanałów on line 

ndamentem do rych doświadcze  
klientów jest omnikanałowoś , czyli 
współistnienie różnych kanałów 
kontakt  możliwiające żytkownikom 
płynne przełączanie się pomiędzy 
nimi ez potrze y zaczynania proces  
zak p  od nowa. zieje się tak, 
ponieważ podejm jąc decyzję o zak pie 
klienci posz k ją in ormacji w wiel  
ródłach i  żywają w tym cel  różnych 
rządze  w zależności od syt acji, 

w jakiej w danej chwili się znajd ją. 
ierzadko korzystają także z kilk  

kanałów kontakt  jednocześnie, np. 
wykorzyst jąc smart on do sprawdzenia 

5 Promocje oczami klienta – czy faktycznie działają? KPMG w Polsce, 2017 oraz The truth about online consumers, KPMG International, 2017.
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opinii o prod kcie podczas ro ienia 
zak pów w sklepie stacjonarnym. 
o zjawisko dostrzegł i wykorzystał 

iSpot, którego rozwiązania w zakresie 
omnikanałowości zostały doceniane 
przez klientów w  adani . iSpot 
wykorzyst je synergię wszystkich 
kanałów sprzedaży, zostawiając 
klientom swo odę w wy orze 
kanał , w którym ostatecznie zak pią 
posz kiwane prod kty. ierzadko klienci 
po raz pierwszy zapoznają się z o ertą 
iSpot w internecie, a y następnie da  
się do sklep  stacjonarnego, gdzie 
o ejrzą, dotkną i przetest ją wy rane 
prod kty oraz podejmą ostateczną 
decyzję o zak pie. o innych wiodących 
praktyk omnikanałowych w  ranży 
pozaspożywczego handl  detalicznego 
należą np. elastyczne opcje wysyłki 
i zwrot  prod któw, możliwiające 
klientom sklepów internetowych 
od iór i ewent alną mody kację 
zamówienia w sklepie stacjonarnym czy 
zwrot prod kt  przysłanego k rierem 
w dowolnej placówce handlowej 
sprzedawcy.

ie agatelny wpływ na otrzymanie 
przez ranżę najwyższej oceny 
w  adani  mają także reg lacje prawne, 
które zo owiąz ją sprzedawców 
do przyjmowania zwrot  towarów 
zak pionych przez internet w ciąg  
1  dni ez podawania przyczyny 
z zachowaniem prawa do zwrot  
pieniędzy.  p nkt  widzenia 

kons mentów jest to ardzo korzystny 
przepis, gdyż nie naraża ich na ryzyko 
zak p  prod kt  niespełniającego 
ich oczekiwa  w przypadk  gdy nie 
mieli wcześniej okazji go dotkną  
l  przetestowa  na żywo. Cho  
z perspektywy sprzedawców on
line tworzy to dodatkowe o ciążenia 
operacyjne związane z o sł gą 
zwrotów, to w praktyce działa to na 
ich korzyś  motyw jąc klientów do 
ro ienia zak pów on line i podnosząc 
Wiarygodność handlowców. 

Wiele przedsię iorstw w  ranży idzie 
nawet o kilka kroków dalej. alando, 
sklep internetowy specjaliz jący się 
w handl  odzieżą i o wiem, możliwia 
klientom zwrot niesatys akcjon jących 
prod któw do 100 dni po zak pie. 

odatkowo, niezależnie od wartości 
zamówienia koszt wysyłki zamówienia 
l  przesyłki zwrotnej jest ponoszony 
przez alando, całkowicie przejm jąc 
ryzyko niechcianych zak pów od 
klientów sklep  i podnosząc ich 
lojalnoś . W przypadk  zak pów 
w sklepach stacjonarnych możliwoś  
zwrot  ez podania przyczyny nie jest 
j ż zagwarantowana kons mentom 
przez prawo i zawsze zależy od do rej 
woli i praktyki stosowanych przez 
sprzedawcę. ednakże, a y sk tecznie 
konk rowa  ze sklepami internetowymi, 
wiodące placówki stacjonarne niekiedy 
o er ją klientom nawet korzystniejsze 
war nki zwrot . Przykładem tego typ  

działania jest IK A, która roz mie, 
że jej największym wyzwaniem jest 
podążanie za tym, jak żyją i czego chcą 
kons menci. godnie ze stosowaną 
przez markę zasadą awsze możesz 
zmieni  zdanie”, klienci mogą zwróci  
nie żywany prod kt kiedy tylko zechcą, 
ez żadnych ogranicze  czasowych.

a ranżę pozaspożywczego handl  
detalicznego mają także wpływ trendy 
społeczne związane z Personalizacją 
żywanych prod któw, dzięki której 

klienci mogą zaspokoi  potrze ę 
wyróżnienia się oraz ycia oryginalnym, 
a także mogą lepiej identy kowa  się 
z marką. Przykładem wykorzystania 
Personalizacji jest Pandora, która 
osiągnęła pod tym względem 
wynik o   wyższy od pozostałych 
marek. godnie z  lozo ą tej rmy, 
klienci sami mogą projektowa  
k powaną iż terię, d jąc ją 
z wy ranych przez sie ie elementów 
mod łowych. Szeroki wy ór koralików 
pozwala na stworzenie ransoletki 
odzwierciedlającej oso owoś  jej 
żytkownika i reprezent jącej jego 

pasje, marzenia, cechy charakter  czy 
ważne wydarzenia z życia. rend ten 
doskonale wykorzyst je także marka 
Adidas. Klienci sklep  internetowego 
Adidasa mogą k pi  kosz lki sportowe 
w  arwach reprezent jących l iony 
kl  z nadr kiem swojego nazwiska, 
n mer  i wy ranymi przez sie ie 
wszywkami.
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Zalando

Studium przypadku

+4%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+2% +4%

+4% +4%

+3% +3%

alando to marka sklep  
internetowego specjaliz jącego się 
w handl  odzieżą i o wiem, która 
w krótkim czasie odniosła s kces na 
polskim rynk . Wyróżnikiem marki 
jest ez wątpienia Czas i Wysiłek, 
Filar ardzo ważny dla polskich 
klientów, pod względem którego 

alando plas je się w czołówce 
wszystkich marek. alando czerpie 
z  ndamentalnej przewagi sklepów 
on line  możliwości k powania ez 
względ  na porę dnia i dzie  tygodnia 
 połączonej z całkowitym przejęciem 

na sie ie ryzyka nie danych wy orów 

swoich klientów. Wysyłki zamówienia 
w sklepie internetowym marki są 
ezpłatne niezależnie od wartości 

zak pów. Klienci mają 100 dni na 
ewent alną rezygnację z k pionego 
prod kt  i w takim wypadk  koszt 
wysyłki zwrotnej jest ponoszony 
również przez alando. Klienci nie 
m szą więc mie  żadnych o aw 
co do tego, czy zamówione towary 
spełnią ich oczekiwania, ponieważ 
w przypadk  zwrot  nie ponoszą 
żadnych kosztów związanych 
z transakcją.

Zamówienia z Zalando zawsze są 
dostarczane w podanych terminach, 
nigdy nie mam problemów 

z kurierami oraz z ewentualnymi zwrotami 
produktów. Ostatnio kupowałam tam 
bardzo ładne, letnie buty w promocyjnej 
cenie. Zakupy dostarczono niemal z dnia 
na dzień, a ja jestem zadowolona zarówno 
z zamówionego obuwia, jak i czasu realizacji.

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani
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lle o

Studium przypadku

+4%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+5% +5%

+6% +3%

+5% +4%

Allegro to jeden z czołowych 
e tailerów” na polskim rynk . 

Prod kty o erowane na plat ormie 
marki należą do wiel  różnych kategorii 
zak powych i segmentów cenowych. 
Możliwoś  zak pienia prod któw 

żywanych, powystawowych 
czy nawet a rycznie nowych 
w  ardzo konk rencyjnych cenach 
sprawiają, że Allegro należy do 
ścisłej czołówki adanych marek 
pod względem atrakcyjności o erty 
cenowej. Wiarygodność zak pów 
za pośrednictwem portal  znacząco 
podnosi transparentny system 

oceniania transakcji i kontrahentów. 
Poza do rymi war nkami handlowymi 
klienci doceniają także ogactwo 
asortyment  oraz łatwoś  
nawigowania po serwisie, co 
pomogło zdo y  marce wysokie noty 
w kategorii Czas i Wysiłek.  tych 
powodów Allegro ze rało najwyższe 
oceny w całym adani  pod względem 
lojalności klientów oraz ich skłonności 
do rekomendacji.

Z Allegro mam same dobre 
skojarzenia, kupuje się szybko 
i wygodnie. Oferują mnóstwo 

produktów w atrakcyjnej cenie bez 
wychodzenia z domu, można bardzo prosto 
i przyjemnie wyszukać potrzebne produkty.

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani
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kea

Studium przypadku

+2%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+2% +2%

+3% +1%

+1% +1%

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, Ikea rozwija rozwiązania 
omnikanałowe skoncentrowane na 
optymalizacji Czasu i Wysiłku klientów. 
Przeglądając asortyment on line, tak 
jak w typowym sklepie elektronicznym 
klienci mogą doda  prod kt do 
koszyka a następnie zamówi  go 
z dostawą do dom  l  ode ra  
w p nkcie od ior . eśli jednak chcą 
najpierw o ejrze  prod kt na żywo, to 
mogą mieści  go na wygenerowanej 
liście zak pów, którą następnie za iorą 
ze so ą do sklep . o listy zak pów 
a tomatycznie dodają się in ormacje 

łatwiające szy kie odnalezienie 
prod kt  w sklepie, mianowicie jego 
zdjęcie, podstawowe parametry, 
n mer artyk ł  oraz jego lokalizacja 
w wy ranej placówce handlowej. 
Ponadto, w Ikei o owiąz je zasada 

awsze możesz zmieni  zdanie”, 
dzięki której klienci mogą zwróci  
nie żywany prod kt ez ogranicze  
czasowych, co przekłada się na 
ardzo wysoką lojalnoś  klientów 

i ich skłonnoś  do rekomendacji oraz 
trzym je Wiarygodność na wysokim 

poziomie.

Bardzo duży wybór różnego rodzaju 
produktów idealnie pasujących do 
moich potrzeb i ciekawa aranżacja 

przykładowych pomieszczeń. Wszystko 
w jednym miejscu i logicznie ułożone 
- uporządkowane regały magazynowe 
z symbolami towaru, łatwe do znalezienia 
i zakupu. Obsługa jest bardzo kompetentna, 
uśmiechnięta i zawsze chętna do pomocy.

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani
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n lot

Studium przypadku

+4%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+4% +3%

+3% +3%

+5% +4%

Marka Inglot prowadzi sprzedaż 
kosmetyków na całym świecie 
i jest jednym z przykładów s kces  
rynkowego osiągniętego przez polskie 
przedsię iorstwa. Szczególnie do rze 
wypada pod względem Wiarygodności 
i Personalizacji, zarówno na tle 
wszystkich marek, jak i w swojej 

ranży, co w rez ltacie zapewniło 
jej wysoką pozycję w zestawieni . 

istorie klienckie opowiadane przez 
kons mentów wskaz ją na ardzo 
wysoki poziom o sł gi w salonach 

rmowych marki. Pracownicy 
Inglot charakteryz ją się nie tylko 

głę oką znajomością sprzedawanych 
prod któw, ale też miejętnością 
dopasowania odpowiednich 
kosmetyków do specy cznych 
potrze . Inglot ma d ży wpływ na 
kształtowanie doświadcze  klientów, 
ponieważ nie współprac je z sieciami 
sklepów i sprzedaje swoje prod kty 
wyłącznie w salonach rmowych. 
Pozwala to marce na zachowanie 
całkowitej kontroli nad wystrojem 
i organizacją salonów, sposo em 
o sł gi, sprzedaży oraz prezentowania 
prod któw.

Podczas zakupów Panie pochwaliły mój 
makijaż i zapytały czy nie potrzebuję pomocy. 
Zaproponowano mi fluid dopasowany do 

mojej karnacji. Spodziewałam się tylko rady, a zostałam 
zaproszona na krzesło i pomalowana. Dodatkowo 
uzyskałam wskazówki co do reszty makijażu i informacje 
o kosmetykach przeznaczonych specjalnie do mojej skóry 
i urody. Wyszłam pięknie pomalowana, a dzięki miłej 
obsłudze oraz ładnemu, eleganckiemu wnętrzu marka budzi 
we mnie pozytywne uczucia.

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani
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ranża podróżnicza zajęła dr gie 
miejsce w  adani  KPMG, osiągając 
wyniki średnio o   wyższe od 
wszystkich adanych marek. irmy 
z tego sektora zyskały najwyższą 
ocenę w Filarze Personalizacji, 
Oczekiwań oraz Empatii. iderzy 

ranży wdrażają innowacje w zakresie 
technologii cy rowych i mo ilnych, 
zmieniając sposó , w jaki klient 
kontakt je się z przedsię iorstwami. 

zięki łatwej adaptacji nowych 
technologii przez podróżnych proces 
o sł gi klientów lega przyspieszeni  
i  proszczeni . W do ie rewol cji 
technologicznej ranża t rystyczna 
m si kłaś  szczególny nacisk na 
Personalizację oraz jakoś  o sł gi, 
gdyż są to czynniki znacząco 
wpływające na lojalnoś  klientów 
w tym sektorze. Przykładem 
innowacyjnych praktyk w  ranży 
hotelarskiej jest wręczanie gościom 
smart ona w roli kl cza, który 

łatwia odnalezienie i otwarcie drzwi 
zarezerwowanego pokoj , przekaz je 
dodatkowe in ormacje i wskazówki 
dotyczące korzystania z o iekt  oraz 
pozwala sterowa  oświetleniem, 
temperat rą i zamówi  dodatkowe 

sł gi. Ponadto coraz więcej o iektów 
o er je możliwoś  zameldowania 
się on line przed przyjazdem czy 
a tomatycznego wymeldowania po 
zako czeni  po yt .

ziś goście hotelowi oceniają markę 
na podstawie jakości doświadcze  
w każdym p nkcie styk , zarówno 
cy rowym, za pośrednictwem 
komp tera czy smart ona, jak 
również przy okazji kontakt  

ezpośredniego. Przedsię iorstwa 
zarządzające doświadczeniami 
w sposó  całościowy mogą liczy  
na lepsze wyniki z  wagi na większą 
lojalnoś  klientów i ich skłonnoś  
do rekomendacji. Motorem zmian 
w  ranży hotelarskiej są plat ormy 
pośredniczące w wysz kiwani  
i rezerwacji nocleg , takie jak 

ooking.com, rivago czy Air n , 
które znacząco wpłynęły na sposó  
dokonywania rezerwacji miejsc 
hotelowych oraz zarządzania nimi. 

zięki algorytmom personaliz jącym 
serwisy znacząco łatwiają i skracają 
proces wysz kiwania hoteli, 
a o szerna aza o iektów o ejm je 
różne kategorie i segmenty cenowe 
noclegów. 

Podróże
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+1%
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óżnica indeks  Customer Experience Excellence dla średniej oceny ranży i średniej wartości tego wska nika 
dla wszystkich marek o jętych adaniem.

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między średnią oceną ranży i średnią 
oceną wszystkich marek o jętych adaniem.

+3%

+4%

+3%

+2%
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yniki an y w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  

adanyc  a ek 

znaczenie stosowane w przypadk , gdy 
dany sektor osiągnął najwyższą ocenę 
w danym Filarze na tle pozostałych ranż.
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 W zeszłym roku byłam 
na wczasach w Portugalii, 

pierwszy raz z tą firmą. Podróż była 
bardzo pozytywnym doświadczeniem 
– dobra opieka rezydenta, bardzo 
ciekawe wycieczki, standard całego 
pobytu zgodny z ofertą i obietnicami 
personelu firmy. Wyszukując kolejnej 
oferty na odpoczynek na pewno 
wezmę ich pod uwagę.

Ostatnio leciałam samolotem 
tej linii. Załoga była bardzo 

miła, lot odbył się o wyznaczonej 
godzinie i punktualnie dotarł do celu, 
co jest dla mnie istotne i wzbudza 
pozytywne odczucia.

Wyjazd był dobrze 
zorganizowany, jednak pokój 

w hotelu nie spełniał standardu 
z oferty. Poprosiliśmy obsługę 
o zmianę pokoju i nasza prośba 
została spełniona.

Kilka razy rezerwowałam 
przejazdy z tym 

przewodnikiem i mam same dobre 
doświadczenia. Rezerwacja biletów 
przez internet jest łatwa, bilety są 
często tańsze niż w innych liniach, 
dużo ciekawych kierunków. Podróż 
jest komfortowa, a autobusy mają 
dostęp do wifi.

Latam z nimi od wielu lat. 
Na pokładzie jest zawsze 

czysto, personel jest uprzejmy, 
a przygotowanie do lotu i serwis 
stoją na wysokim poziomie. Minus to 
mało miejsca na nogi.

ceny doświadcze  kons mentów 
w przypadk  rm z  ranży 
podróżniczej są silnie nacechowane 
wspomnieniami, emocjami 
i oczekiwaniami osó  podróż jących. 

o kl czowych Filarów doświadcze  
klientów należą Oczekiwania oraz 
Rozwiązywanie Problemów, gdy takie 
pojawią się podczas wymarzonej 
podróży. Przedsię iorstwa, które 
znalazły się w zestawieni  op 100 

rands kładą na nie szczególnie d ży 
nacisk.

Klienci pozytywnie oceniają też 
swoje doświadczenia z tanimi liniami 
lotniczymi, takimi jak WizzAir i  yanair. 
Pomimo ograniczonego kom ort  
podróży, związanego np. z małą ilością 
miejsca na nogi oraz koniecznością 
dopłaty za wszystkie dodatkowe sł gi, 
te marki znalazły się w zestawieni  
op 100 rands. e rmy świadomie 

zarządzają oczekiwaniami 
podróż jących, a dzięki odpowiedniej 
kom nikacji marketingowej klienci od 
samego początk  mają świadomoś , 
że kom ort podróżowania i zakres 
świadcze  na pokładzie mogą 
y  ograniczone ze względ  na 

konk rencyjne ceny. Ponadto tanie linie 
przywiąz ją d żą wagę do per ekcyjnej 
o sł gi klienta, co dodatkowo podnosi 
satys akcję ze świadczonych sł g.

Podo nie jak tanie linie lotnicze, 
także dżetowe marki a to sów 
daleko ieżnych potra ą z dowa  
pozytywne doświadczenia klientów 
pomimo ograniczonego kom ort  
podróży. o ią to między innymi 
dzięki sk tecznem  zarządzani  
oczekiwaniami klientów oraz 
wykorzystani  kanałów cy rowych do 
samoo sł gi pasażerów.

Potencjał do podniesienia doświadcze  
występ je jeszcze w przypadk  
transport  kolejowego, gdyż żaden 
z  adanych przewo ników nie 
zakwali kował się do zestawienia 
op 100 rands. Pomimo inwestycji 

w nowe ta ory kolejowe oraz dworce, 
respondenci mają jeszcze stos nkowo 
mało pozytywnych odcz  związanych 
z podróżowaniem pociągiem. Klienci 
wskaz ją na możliwoś  poprawy 
w zakresie p nkt alności pociągów, 
kom ort  podróży czy poziom  o sł gi 
przez personel.

pinie kons mentów wyrażone w  adani
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Studium przypadku

+2%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+1% +1%

+6% +1%

+2% +1%

Air n  to portal internetowy łączący 
właścicieli o iektów noclegowych 
z podróż jącymi, możliwiając 
krótkoterminowy wynajem pokoi, 
mieszka , domów jednorodzinnych 
i innych miejsc noclegowych. 
Serwis rozwija się dynamicznie 
zarówno w Polsce, jak i na świecie, 
dyspon jąc o ecnie trzema 
milionami o ert w prawie 200 krajach. 

ałożyciele portal  dodatkowo 
o er ją gospodarzom ezpłatną sesję 
otogra czną ich o iekt , podnosząc 

jego atrakcyjnoś . aletą plat ormy są 
także konk rencyjne ceny dostępnych 
miejsc noclegowych, w porównani  
z innymi graczami ranży t rystycznej. 
Pop larnoś  serwis  Air n  wpis je 

się w trend ekonomii dzielenia się 
(ang. sharing economy), która polega 
na wymianie dó r i  sł g przez 
członków społeczności. owoczesna 
technologia możliwiła wykorzystanie 
tego zjawiska w d żej skali dzięki 
łatwieni  i przyspieszeni  kom nikacji 

przez internet. akres sł g możliwych 
do na ycia przez portal rozszerza 
się o nowe doświadczenia, takie jak 
zwiedzanie okolicy rowerem, rejs 
jachtem, warsztaty z projektowania, 
otogra i, ta ca czy k rs gotowania. 

Pozwala to podróż jącym na odkrycie 
ciekawych miejsc, poznanie nowych 
l dzi, ich historii, k lt ry i lokalnych 
zwyczajów.

Bardzo dobry portal do wyszukiwania 
noclegów na całym świecie, 
znakomicie spisuje się w Tokio czy 

też w Chorwacji. Ceny lokali są niezwykle 
atrakcyjne, sama transakcja przeszła 
sprawnie, a gospodarze robią wszystko, co 
w ich mocy, żeby jak najbardziej umilić pobyt. 
Zdecydowanie poleciłbym go każdej osobie 
wyjeżdżającej poza dom bądź za granicę.

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani
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Gastronomia zajęła trzecie miejsce 
pod względem doświadcze  klientów, 
osiągając wyniki o 2  wyższe od 
przeciętnej. ednym z powodów, dla 
których wy ieramy resta rację zamiast 
jedzenia w dom  jest rak czas  
i wygoda. serw jemy, że najwyżej 
ocenione marki z tego sektora 

zyskały wysokie oceny w Filarze Czas 
i Wysiłek, a czołowi resta ratorzy d ają 
o czas o sł gi zarówno w resta racji, 
jak i podczas dostawy do dom . 
Wyjście do resta racji to jednak nie 
tylko oszczędnoś  czas , ale też chę  
zaspokojenia wysz kanych potrze  
k linarnych i wydarzenie o charakterze 
socjalnym, dlatego liderzy ranży 
zarządzają doświadczeniami klientów 
w sposó  kompleksowy.

edną z innowacyjnych praktyk znacząco 
przyczyniających się do polepszenia 
doświadcze  pod względem Czasu 
i Wysiłku jest wprowadzenie kiosków 
samoo sł gowych w resta racjach. a 
ich pomocą klienci mogą samodzielnie 
komponowa  zamówienie za pomocą 
d żego ekran  dotykowego, zapłaci  
kartą, a następnie ode ra  gotowy 
posiłek w okienk .

ynek gastronomiczny cech je się 
d żą dynamiką, a głównym motorem 
zmian są trendy kons menckie. 

osną wymagania kons mentów co 
do smak  i jakości potraw, a także 
ich oczekiwania co do pochodzenia 
żywności oraz technologii prawy 
i hodowli. mieniające się nawyki 
kons mpcyjne klientów oraz nie stanne 
zmiany w styl  życia społecze stwa 
sprawiają, że dotychczasowa o erta 
szy ko traci na atrakcyjności i trze a ją 
nieprzerwanie akt alnia . ża licz a 
podmiotów na rynk  oraz niskie ariery 
wejścia sprawiają, że niedopasowanie 
o erty do potrze  kons mentów oraz 
rak konk rencyjności względem 

prod któw innych resta ratorów 
może szy ko doprowadzi  do traty 
dotychczasowych k p jących. o 
trzymania pozycji na rynk  konieczny 

jest wysoki poziom o sł gi i atrakcyjna 
o erta, ale prawdziwą przewagę 
konk rencyjną dają oryginalne 
rozwiązania d jące najlepsze 
doświadczenia klientów. 

Gastronomia

Podróże
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 Najczęściej kupuję gotowe 
jedzenie właśnie w tej 

pizzerii, zarówno na miejscu jak 
i na wynos. Ich pizza jest pyszna, 
często wychodzimy na nią z moim 
chłopakiem lub znajomymi. 
W dostawie do domu zawsze 
przychodzi w bardzo krótkim 
czasie lub na umówioną wcześniej 
godzinę, obsługa telefoniczna jest 
świetna, tak samo jej dostawcy.

yniki an y w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  

adanyc  a ek 

a ki ocenione na wy e  p zez 
e pondentów adania

+3%

+2%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między średnią oceną ranży i średnią 
oceną wszystkich marek o jętych adaniem.

+2%

+2%

+2%

+2%
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óżnica indeks  Customer Experience Excellence dla średniej oceny ranży i średniej wartości tego wska nika 
dla wszystkich marek o jętych adaniem.

pinia kons menta wyrażona w  adani

znaczenie stosowane w przypadk , gdy 
dany sektor osiągnął najwyższą ocenę 
w danym Filarze na tle pozostałych ranż.
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Szczególny potencjał do polepszenia 
doświadcze  w polskich lokalach 
gastronomicznych wiąże się 
z Personalizacją, np. poprzez możliwoś  
mody kacji składników potraw. 
Potrze y klientów w tym zakresie 
często wynikają z indywid alnych 
war nkowa , takich jak alergia na 

wy rane składniki, nietolerancja 
gl ten  l  laktozy, ale ich ródłem 
mogą y  także własne pre erencje, 
moda czy styl życia. większenie 
poziom  wrażliwości i empatii 
społecze stwa wiąże się na przykład 
z rosnącym odsetkiem klientów 
pre er jących dania wegetaria skie 
l  wega skie. ez ltatem tych zmian 
jest z jednej strony pojawienie się na 
rynk  lokali całkowicie zorientowanych 
na nowe potrze y kons menckie, 
a z dr giej  działania dostosowawcze 
resta ratorów działających na rynk  
masowym.  tego względ  dziś nikogo 
j ż nie dziwi, że klienci najlepszych 
kawiarni do l ionej kawy dodają 
mleko sojowe, migdałowe czy nawet 
kokosowe.

Przykładem zaawansowanej 
personalizacji jest sie  resta racji 
Mc onald s, która pozwala na 
mody kację swoich agowych 
prod któw, a w wy ranych lokalach 
nawet na skomponowanie własnej 
kanapki z pełnie od podstaw. ie 
jest to z pełna nowoś  w sieciach 
szy kiej o sł gi, gdyż d ża dowolnoś  
w komponowani  swojego dania yła 
podstawą o sł gi w resta racjach 
S way, ale o ecnie możemy 
o serwowa  znaczące nasilenie tego 
trend . Mc onald s łączy przy tym 
ideę indywid alnego podejścia do 
klienta z samoo sł gą wykorzyst jąc 

nowoczesną technologię  cały proces 
zamówienia, od wy rania rodzaj  łki 
i dodatków, poprzez jego nalizację 
i opłacenie, można łatwo zrealizowa  
w kiosk  samoo sł gowym.

Personalizacja podejścia do klienta 
przejawia się nie tylko w dopasowani  
o erty do zmieniających się oczekiwa  
kons menckich. istoria zatoczyła koło 
i klienci nie chcą y  dł żej anonimowi 
dla rm, z których sł g korzystają. 
W naj ardziej podstawowym wymiarze 
przekłada się to na nawiązanie 
personalnej relacji klienta z o sł gą, 
dzięki której nie doś , że personel 
zna imiona swoich stałych klientów, 
to pamięta co zazwyczaj zamawiają 
i może o sł ży  ich praktycznie ez 
słów. awet sym oliczne gesty, takie 
jak napisanie imienia zamawiającego 
na k k  kawy w kawiarni mogą 
z dowa  pozytywne doświadczenie 
i  tkwi  w pamięci klientów.

Przewagę rynkową mogą zdo y  ci 
resta ratorzy, którzy do personalizacji 
wykorzystają najnowszą technologię. 
Przy masowym rynk  i rotacji 
personel  nawiązanie tradycyjnych 
personalnych relacji może y  
niewykonalne, ale z pomocą 
przychodzi internet, rządzenia mo ilne 
i wykorzystanie zaawansowanych 
kompetencji analitycznych do poznania 
i zroz mienia potrze  swoich klientów. 

zięki znajomości specy cznego 
kontekst  danego klienta, 
względniającego zarówno jego 

oso iste pre erencje, zwyczaje czy 
podo ania, jak i akt alną lokalizację, 

porę dnia czy dzie  tygodnia, można 
przewidzie  jego potrze y i przedstawi  
o ertę spełniającą jego oczekiwania.

Każdy pobyt w tej kawiarni 
wspominam miło – 

przyjemny wystrój, bardzo miła 
atmosfera, zawsze uprzejme, 
pomocne i uśmiechnięte panie przy 
kasie. Ich przewagą jest szeroki 
wybór interesujących kaw. Miłym 
zaskoczeniem są nowe produkty 
marki, np. kawa wiśniowa.

To co najbardziej mi 
zapadło w pamięć to 

smak kawy latte macchiato, 
która jest moją ulubioną. Obsługa 
zawsze jest miła. Ostatnio byłam 
tam z koleżanką, poszłyśmy na 
kawę w centrum handlowym 
po zakupach. Podoba mi się, że 
zapisują imiona na kubkach. 

Bardzo dobra pizzeria. 
Mają ciekawe menu, ale 

składniki potraw zawsze można 
nieco zmodyfikować. Obsługa 
bardzo dobrze nastawiona do 
swoich klientów.

pinie kons mentów wyrażone w  adani
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+4% +4%

+3% +4%
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Grycan wpis je się w trend 
świadomego wy or  żywności 
przez kons mentów, wierności 
tradycji i d ałości o do ór składników 
najwyższej jakości. Cho  rodzina 
zarządzająca przedsię iorstwem 
prod k je lody od pokole , to sama 
marka została tworzona w 200  
rok  i j ż na początk  zdo yła liczne 
grono sympatyków. ecnie zarządza 
ponad 1 0 lodziarnio kawiarniami 
w całej Polsce i jest największą siecią 

tego typ  placówek w naszym kraj . 
Pomimo silnego przywiązania do 
tradycji marka wychodzi naprzeciw 
ieżącym oczekiwaniom klientów. 
mieniające się pre erencje i nawyki 

żywieniowe mają odzwierciedlenie 
z jednej strony w nowych smakach 
lodów, a z dr giej w całkowicie 
nowych liniach prod ktowych, 
takich jak zdrowe koktajle owocowe 
sporządzane na miejsc  czy prod kty 
ezgl tenowe. 

Uwielbiam chodzić do cukierni i lodziarni 
Grycan. Cenię w nich indywidualne 
podejście do każdego klienta - obsługa 

zawsze jest uśmiechnięta i chętnie pomaga 
w wyborze lodów czy deserów. Mają przepyszne 
kawy, ciasta i lody. Dodatkowo ceny jak na tak 
domowe produkty są stosunkowo niskie.

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani

znaczenie stosowane w przypadk , gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle ranży.
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a ki ocenione na wy e  p zez 
e pondentów adania

yniki an y w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  

adanyc  a ek 

ranża czas  wolnego i rozrywki 
zajęła czwarte miejsce pod względem 
doświadcze  klienta, wyprzedzając 
pozostałe marki przeciętnie o 1 . 
Przedsię iorstwa z tego sektora 
osiągnęły wyniki powyżej średniej 
w każdym z Sześciu FilarówTM. 
Korzystanie z tego typ  sł g z nat ry 
wiąże się z pozytywnymi skojarzeniami, 
gdyż dotyczy przyjemności właściwych 
dla czas  wolnego, a  rmy walcząc 
o klienta za iegają o naszą wagę 
i przedstawiają różne pomysły na 
rozrywkę. Ich s kces rynkowy często 
rozpoczyna się od złożenia o ietnicy, 
w której marka propon je określony 
sposó  spędzania czas  i wyjątkowe 
doświadczenia z tym związane. 

ietnica może przyjmowa  ardzo 
różnorodne ormy, w zależności od roli, 
jaką marka chce pełni  w codziennym 
życi  klienta. Misją jednych marek 
jest dostarczenie nadzwyczajnych 
wraże  i doświadcze , np. poprzez 
o ejrzenie lm  w domowym zacisz  
l  kinie, podczas gdy z dr giej strony 
mamy przedsię iorstwa motyw jące 
nas do d ania o własne zdrowie 
i do re samopocz cie poprzez wizytę 
na siłowni czy dział w zajęciach 
gr powych. iezależnie od wy ranej 
ormy rozrywki, kl czowym czynnikiem 

s kces  w  ranży jest spełnienie l  
przewyższenie oczekiwa , które klienci 
z dowali so ie na podstawie złożonej 
o ietnicy.

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

+3%

0%

+2%

-1%

+1%

Gastronomia

Czas wolny i rozrywka

ogistyka

Spożywczy handel detaliczny

sł gi nansowe

Media i telekom nikacja

ostawcy energii elektrycznej gaz

-5%

-7%

-3%

Ich kina to miejsce relaksu, 
gdzie można obejrzeć 

wszystkie aktualne nowości 
w świecie filmów. Obsługa 
jest zawsze uprzejma, zarówno 
podczas składania zamówienia 
przez telefon, jak i na miejscu. 
Bardzo duży plus za możliwość 
rezerwacji miejsc w kinie przez 
internet. Ogólnie nigdy nie miałem 
problemów z tą marką, zawsze 
dobrze mi się kojarzy.

PIS S K A

+1%

+1%

óżnica indeks  Customer Experience Excellence dla średniej oceny ranży i średniej wartości tego wska nika 
dla wszystkich marek o jętych adaniem.

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między średnią oceną ranży i średnią 
oceną wszystkich marek o jętych adaniem.

+1%

+1%

+1%

+1%

Calyp o

elio

ltikino

Net i

Cine a City

Czas wolny 
i rozrywka
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Istotnym Filarem w sektorze czas  
wolnego i rozrywki jest także 
Personalizacja. iezależnie od tego 
czy mamy do czynienia z kl em 
sportowym, czy na przykład dostawcą 
treści m zycznych l  lmowych, 
kons menci przykładają znaczącą 
wagę do dopasowania doświadcze  
do swoich indywid alnych potrze  
i pre erencji. iderzy Personalizacji 
analiz ją konkretne okoliczności, 
w których znajd je się klient, 
wykorzyst ją historię dotychczasowych 
interakcji i pró ją zroz mie  
specy czny kontekst i  war nkowania 
wywierające wpływ na jego 
indywid alne oczekiwania. Co więcej, 
o serw jemy, że można to osiągną  
równie do rze w świecie cy rowym, jak 
i o line.

et i  zaproponował nagrodę 
w wysokości 1 miliona dolarów za 
najlepszy algorytm rekomendowania 
spersonalizowanej treści. Inteligentny 
sposó , w jaki et i  łączy dane 
żytkowników i zaawansowane 

kompetencje analityczne gener je 
indywid alną propozycję lmową. 
Celem et i a nie jest wyświetlanie 
pełnej listy dostępnych tyt łów, ale 
kilk  doskonale dopasowanych s gestii.

Z tą marką mam 
doświadczenia od niedawna 

i jestem bardzo zadowolona z jej 
usług. Oferta seriali i filmów jest 
bardzo szeroka, podpowiedzi trafne 
i w moim guście, a zapamiętywanie, 
w którym momencie przerwałam 
oglądanie to bardzo ciekawe 
udogodnienie.

pinia kons menta wyrażona w  adani

ak dowa  pozytywne doświadczenia klientów 39

© 2017 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



Calyp o

Studium przypadku

+6%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+5% +6%

+5% +3%

+8% +7%

Moda na zdrowy try  życia trwa 
od kilk  lat i cech je się znaczną 
różnorodnością pan jących 
trendów oraz d żym zakresem 
personalizacji. Kl y sportowe typ  

tness prześcigają się w licz ie 
o erowanych aktywności, propon jąc 
coraz to nowe pomysły na aktywne 
spędzanie wolnego czas . arówno 
sport na świeżym powietrz , jak 
i w kl ie, coraz częściej idzie 
w parze z nowoczesną technologią  
przykładowo siłownie są wyposażane 
w  rządzenia pozwalające na 
synchronizację danych z aplikacjami 
na smart onach i smartwatchach. 
W rez ltacie klienci otrzym ją 
dostęp do spersonalizowanych 

sł g dodatkowych w postaci 
indywid alnych treningów, dzięki 
którym w łatwy sposó  mogą śledzi  
swoje postępy. mienia się również 

rola samego miejsca prawiania 
sport . Przedsię iorstwa angaż ją 
swoją społecznoś , zachęcając do 
różnego rodzaj  rywalizacji oraz 
p likowania zdję  czy lmików 
w mediach społecznościowych, 
motyw jąc swoich klientów 
do reg larnych wicze . akie 
działania mają szczególne znaczenie 
w  dowani  lojalności wo ec 
marki. Calypso itness to jedna 
z największych sieci kl ów tness 
w Polsce, która wpis je się w ogólny 
trend dotyczący koncentracji na 
zdrowi  i wysportowanej sylwetce. 
Wysoki poziom sł g, indywid alne 
plany treningowe dopasowane 
do potrze  i oczekiwa  klientów, 
ogata o erta zaję  gr powych oraz 

kons ltacje z dietetykiem to tylko 
niektóre elementy d jące znakomite 
doświadczenia kons menckie.

Na siłowni Calypso Ursynów trenuję 
codziennie i jest to moje ulubione 
miejsce do spędzania czasu wolnego. 

Fantastyczne zajęcia grupowe i dobra organizacja, 
do tego przemiła, pomocna i wiecznie uśmiechnięta 
obsługa oraz zainteresowani, ale nie nachalni 
trenerzy. Najbardziej lubię wprowadzone produkty 
żywnościowe - całe posiłki, owsianki, lody czy napoje 
energetyczne, które często kupuję po treningu. 

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani

znaczenie stosowane w przypadk , gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle ranży.
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a ki ocenione na wy e  p zez 
e pondentów adania

yniki an y w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  

adanyc  a ek 

PIS S K A

0%

-1%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między średnią oceną ranży i średnią 
oceną wszystkich marek o jętych adaniem.

0%

0%

-1%

0%

DPD

UPS

óżnica indeks  Customer Experience Excellence dla średniej oceny ranży i średniej wartości tego wska nika 
dla wszystkich marek o jętych adaniem.

Logistyka

Sektor logistyki plasował się na 
piątym miejsc  w całościowym 
zestawieni , a w gronie op 100 

rands znalazły się cztery rmy 
k rierskie. Klienci rm logistycznych 
najwyżej ocenili Filar Czasu i Wysiłku. 

a tle pozostałych sektorów logistyka 
nie wyróżniła się w żadnym z Filarów, 
przy czym Personalizacja i Empatia 
zostały ocenione nieznacznie poniżej 
średniej. eśli chodzi o ocenę 
postrzegania wartości do ceny, 

rmy logistyczne plasowały się za 
spożywczym handlem detalicznym 
i podróżami. 

irmy działające w sektorze mierzą 
się z d żym wyzwaniem  znajd jąc 
się w kl czowym momencie ła c cha 
wartości w e commerce, tzw. last
mile”, o sł g ją często jedyny 
p nkt, w którym klient ma stycznoś  
z dr gą oso ą, czyli k rierem. 
Stwarza to szansę, a y wyróżni  
się w oczach klientach i z dowa  
pozytywne doświadczenia, którymi 
k p jący podzieli się w gronie swoich 
znajomych i  ędzie kierował się 
w przyszłości przy wy orze dostawcy 

sł gi.

ajważniejszym czynnikiem dla 
s kces  w  ranży jest z dowanie 
za ania. oświadczenia wokół Filaru 
Wiarygodności wiążą się ze sk teczną 
dostawą, a więc terminowym 
doręczeniem przesyłki w idealnym 
stanie. ok Wiarygodności istotnym 
elementem dowania całościowego 
doświadczenia jest w przypadk  

rm logistycznych odpowiednie 
zarządzenie oczekiwaniami klientów. 
Wśród istotnych działa  wokół Filaru 
Oczekiwań znajd je się ieżące 
in ormowanie klientów o stat sie 
przesyłki i możliwoś  jej śledzenia, 
w szczególności z wykorzystaniem 
kanałów cy rowych. 

Mając na wadze różne możliwe 
warianty realizacji proces  dostawy, 
istotnym elementem dowania 
pozytywnych doświadcze  jest także 
zapewnienie możliwie dogodnego 
proces  o sł gi. Pods mowaniem 
wysiłków rm logistycznych 
w za iegani  o satys akcję klienta 
jest odpowiednie podejście 
do rozpatrywania reklamacji, 
w szczególności zważywszy na akt, 
że przypisanie odpowiedzialności za 
pro lemy związane z dostawą może 
wymaga  dodatkowych wyjaśnie  
i nie zawsze da się to jednoznacznie 
określi . 

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1
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Wypowiedzi klientów 
w odniesieni  do marek 
logistycznych, które znalazły 
się w zestawieni  op 100 

rands, wydają się potwierdza  
koncentrację tych rm wokół 
działa  w opisanych powyżej 
Filarach.

Kl czowym wyróżnikiem  na 
tle rm z sektora okazał się Filar 
Wiarygodności. zięki za ani  
z dowanym wśród swoich klientów, 

 wyróżnił się również na tle 
konk rentów najwyższym poziomem 
wska nika lojalności  klienci chętnie 
deklar ją ponowne skorzystanie 
z  sł g tego k riera. Satys akcja 
z korzystania z kanał  www rmy 

 została również najwyżej 
oceniona w porównani  do innych 
rm k rierskich. Mając na wadze 

konk rencyjnoś  cenową sektora, 
warto zwróci  wagę na akt, że 

 nie ył najwyżej ocenianą marką 
pod względem atrakcyjności cen. 
Może to świadczy  o tym, że klienci 
docenili d ałoś  marki o całościowe 
doświadczenia i przyznając oceny nie 
kierowali się wyłącznie aspektem 
cenowym. 

Szybki czas 
dostawy, 
profesjonalne 

podejście do klienta. Miła 
obsługa, bez problemów 
można nadać i odebrać 
przesyłki. Kurierzy rzeczowi, 
uprzejmi i grzeczni. Moje 
doświadczenia są jak 
najbardziej pozytywne.

Studium przypadku

Punktualnie dostarcza 
przesyłki, w przypadku 

nieobecności klienta kurier 
kontaktuje się telefonicznie.

Bardzo profesjonalna 
firma, dba o klienta. 

Przed dostawą kontakt sms 
i telefoniczny - dostawcy 
super mili.

Dostarcza przesyłki 
kompletne, dobrze 

zabezpieczone i szybko, 
formalności załatwia się od ręki 
przez kompetentnych kurierów. 

 

Sprawdza się bardzo 
dobrze. Dostarcza 

towar na czas oraz umożliwia 
śledzenie swojej przesyłki.

pinie kons mentów wyrażone w  adani

+4%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+5% +4%

+4% +4%

+3% +4%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

znaczenie stosowane w przypadk , gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle ranży.
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Studium przypadku

PIS S K A

+1%

-2%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między średnią oceną ranży i średnią 
oceną wszystkich marek o jętych adaniem.

-1%

-2%

-3%

-1%

óżnica indeks  Customer Experience Excellence dla średniej oceny ranży i średniej wartości tego wska nika 
dla wszystkich marek o jętych adaniem.

Spożywczy 
handel detaliczny

Podróże
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ied onka

idl

a and

c an

e co

Spożywczy handel detaliczny zajął 
szóste miejsce w zestawieni  
wszystkich sektorów adanych 
przez KPMG, wyprzedzając media 
i telekom nikację, sł gi nansowe 
oraz dostawców energii gaz . 

o zestawienia op 100 rands 
zakwali kowało się pię  marek 
z  ranży. ajwyżej ocenionym Filarem 
w handl  spożywczym okazała się 
Personalizacja, cho  na tle pozostałych 
sektor wypadł najkorzystniej 
pod względem Czasu i Wysiłku, 
wyprzedzając resztę średnio o 1 .

Spożywczy handel detaliczny wypadł 
ardzo do rze pod względem 

atrakcyjności cen i stawek, plas jąc się 
pod tym względem na dr giej pozycji 
zaraz za ranżą podróżniczą. o rez ltat 
silnego trend  kons menckiego 
polegającego na wywierani  presji na 
spadek cen artyk łów spożywczych, 
w którego e ekcie doszło do 
dł gotrwałej wojny cenowej pomiędzy 
największymi sieciami w latach 
201 201 .  presją de acyjną wiąże 
się też zjawisko smart shopping , 
polegającego na posz kiwani  niższej 
ceny l  lepszego stos nk  ilości  
jakości do ceny oraz na polowani  na 
promocje. 

Przykład iedronki pokaz je, że 
cho  atrakcyjne ceny nie gwarant ją 
najwyższych ocen doświadcze  
klientów, to w połączeni  z solidnymi 
wynikami we wszystkich Filarach 
mogą zaowocowa  ardzo wysoką 
lojalnością i skłonnością do polecania 
marki. Szczególnie korzystnie na 
tle sektora iedronka wypada 
pod względem Filaru Oczekiwań, 
wyprzedzając pozostałe marki z  ranży 
przeciętnie o  , co częściowo jest 
zasł gą odpowiedniej kom nikacji 
i zarządzania oczekiwaniami klientów. 
W d żych sieciach handlowych 
pojawiają się jednak opinie, że smart 
shopping przestanie dominowa  
w postawach kons menckich. 
Większego znaczenia na ierze za 
to aspekt zdrowotny i nat ralnoś  
k powanych prod któw , a także 
ich regionalny charakter. okalne 
korzenie swoich prod któw podkreśla 
na przykład idl, który promował 
niedawno markę własną Polska 
Smak je w  idl ”, a znacząca cześ  
asortyment  dostępnego w sklepach 
pochodzi od polskich prod centów.7

ardzo ważnym trendem 
kons menckim w handl  spożywczym 
pozostaje nacisk na wygodę, szy koś  
i łatwoś  zak pów, w metodyce 

 Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce, KPMG w Polsce, 201 .
7 ródło  http nanse.wp.pl
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Sześciu FilarówTM kl czowych dla 
do rych doświadcze  klienta wedł g 
KPMG odzwierciedlony przez Filar 
Czasu i Wysiłku. Wiąże się to nie 
tylko z coraz szy szym tempem życia, 
ale także ze zmianą model  rodziny 
w kier nk  mniejszych gospodarstw 
domowych. W rez ltacie detaliści 
dostosow ją się pod względem 
do or  lokalizacji i  ormat  sklepów, 
decyd jąc się na mniejsze placówki, 
położone liżej miejsca zamieszkania 
kons mentów w miejsce d żych 
powierzchni w centrach handlowych. 

ektem tych działa  jest coraz większa 
dostępnoś  dyskontów i sklepów typ  
convenience, których licz a rośnie 
w ostatnich latach w średniorocznym 
tempie rzęd  10 . a pomoc 
w polepszani  doświadcze  klientów 
przychodzi technologia  eacony, 
systemy I  czy sieci wi  pozwalają 
analizowa , w jaki sposó  por szają 
się i czym interes ją się klienci, 
a nawet wyświetla  im rozszerzone 
in ormacje o prod ktach i promocjach. 

ane ze rane w ten sposó  pozwalają 
poprawi  kład powierzchni handlowej 
i sposó  komponowania półek 
sklepowych. 

Kolejnym krokiem w  dowani  
doświadcze  klientów jest zapewnienie 
im możliwości ro ienia zak pów 
ez względ  na porę dnia i dzie  

tygodnia, najlepiej ez potrze y 
wychodzenia z dom  i stania 
w kolejkach. Powszechny dostęp do 
internet  szerokopasmowego oraz 
pop larnoś  sklepów on line w  ranży 
pozaspożywczego handl  detalicznego 
sprawiają, że kons menci coraz 
częściej korzystają z do rodziejstw 
świata wirt alnego ro iąc także 
zak py spożywcze. ertę k powania 
żywności on line kier je do swoich 
klientów na przykład marka A chan 

irect. a stronie internetowej sklep  
można złoży  zamówienie na prod kty 
dostępne w placówkach stacjonarnych, 
które zostanie dostarczone pod 
wskazany przez zamawiającego adres. 
A chan o er je proklienckie rozwiązanie 
w aspekcie Personalizacji, możliwiając 
określenie pre erowanej godziny 
dostawy towarów, która może nastąpi  
nawet tego samego dnia. zięki 
takiem  rozwiązani  klienci nie m szą 
się o awia , że dostawca pró jący 
dostarczy  towary nie zastanie nikogo 

w dom .  krok dalej idą esco 
zak py, które oprócz wy or  godziny 

dostawy o er ją opcję omnikanałową, 
pozwalającą na złożenie zamówienia 
on line, a następnie od iór oso isty 
w sklepie stacjonarnym.

Ciekawym przykładem Personalizacji 
w spożywczym handl  detalicznym 
jest program lojalnościowy marki esco 
(Cl card), w ramach którego klienci 
w zamian za zro ione zak py z ierają 
p nkty, a następnie otrzym ją k pony 
zniżkowe na określoną kategorię 
prod któw. ednak to jakie prod kty 
zostaną o jęte zniżką jest powiązane 
z historią zak pów klienta, dzięki czem  
otrzym je on promocyjną o ertę na ten 
asortyment, który może y  dla niego 
interes jący. ie yło y to możliwe 
ez zaawansowanych kompetencji 

analitycznych esco, pozwalających 
na zdo ycie in ormacji o zak pach 
poszczególnych żytkowników 
program , a następnie jej odpowiednie 
przetworzenie, przeanalizowanie oraz 
wygenerowanie spersonalizowanych 
onów zniżkowych.

że znaczenie dla doświadcze  
klientów ranży spożywczego handl  
detalicznego mają reg lacje, których 
celem jest ochrona kons mentów 
przed nie czciwymi praktykami. 
Cho  dla przedsię iorstw wiąże 
się to z koniecznością posiadania 
akt alnej wiedzy o o owiąz jącym 
prawie i podjęcia adekwatnych działa  
dostosowawczych, to w ko cowym 
rez ltacie wpływa to pozytywnie na 
ich Wiarygodność. Przepisy o ejm ją 
szereg różnych dziedzin, począwszy 
od właściwego nazywania prod któw, 
poprzez in ormowanie kons menta 
o szczegółowym składzie, aż do 
zagwarantowania odpowiednich 
war nków przechowywania i transport  
żywności. Kwestia Wiarygodności 
jest szczególnie istotna w przypadk  
zak pów on line, kiedy klienci nie 
mogą samodzielnie wy ra  najlepszych 
ich zdaniem prod któw świeżych, 
takich jak warzywa i owoce, zdając 
się na pracowników komplet jących 
zamówienie.  tego względ  A chan 

irect prowadzi politykę zgodnie 
z którą prod kty zamawiane drogą 
elektroniczną nie yły wcześniej 
dotykane przez innych klientów, 
a artyk ły z liżające się do daty 

ważności są zdejmowane z półek 
magazyn . eg lacje i otoczenie 
polityczne mogą wywiera  wpływ 
także na wygodę ro ienia zak pów. 
W polskiej de acie politycznej od 
dł giego czas  przewija się pomysł 
ograniczenia handl  w niedzielę, 
który miał y negatywny wpływ na 
Czas i Wysiłek, doprowadzając do 
wzmożonych zak pów kons mpcyjnych 
w so oty i wydł żając tym samym 
kolejki w sklepach.
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ied onka

Studium przypadku

+6%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+7% +6%

+9% +5%

+7% +7%

iedronka na tle ranży wyróżniła 
się przede wszystkim wysokim 
poziomem Oczekiwań i Personalizacji, 
wyprzedzając pod tymi względami 
pozostałe marki odpowiednio o   
i 7 . ietnica składana klientom 
przez iedronkę w kom nikatach 
marketingowych koncentr je się 
na liskości sklepów, dostępności 
podstawowych artyk łów do rej 
jakości i niskich cenach. graniczona 
licz a dostawców, zoptymalizowany 
ła c ch wartości i konk rencyjne 
marki własne sprawiają, że w percepcji 
klientów marka do rze wypada 
pod względem atrakcyjności cen. 
W odpowiedzi na oczekiwania 

kons mentów co do lokalnego 
pochodzenia żywności iedronka 
prowadzi intensywnie działania 
kom nikacyjne np. pod hasłem 
Wiemy co do re. Wspieramy 

naszych.” czy jedzcopolskie oraz 
deklar je, że zdecydowana większoś  
prod któw pochodzi od polskich 
prod centów. Marka konsekwentnie 
dąży do spełnienia pokładanych 
w niej oczekiwa  również poprzez 
rozszerzanie sieci sklepów. W samej 
Warszawie nkcjon je j ż ponad 100 
p nktów handlowych, dzięki czem  
odległoś  do naj liższego sklep  

iedronka z dowolnego miejsca 
w stolicy wynosi średnio 1 km.

Lubię robić zakupy w tym sklepie ponieważ 
nie jest zbyt duży, najpotrzebniejsze 
produkty są dostępne w dobrej cenie, 

a do tego ma świetne promocje na pieluchy, które 
obecnie kupuję w dużych ilościach. Ponadto jest 
blisko domu i zakupy robi się sprawnie.

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani

znaczenie stosowane w przypadk , gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle ranży.
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idl

Studium przypadku

+5%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+5% +5%

+6% +4%

+4% +5%

idl osiągnął ponadprzeciętne wyniki 
we wszystkich Filarach. Szczególnie 
do rze na tle konk rencyjnych 
marek wypadł pod względem 
Oczekiwań, wyprzedzając je średnio 
o  . Wysoka pozycja częściowo 
wynika ze sk tecznego zarządzania 
oczekiwaniami klientów o różnych 
misjach zak powych  znajdą tam 
coś dla sie ie klienci ro iący zarówno 
podstawowe zak py codzienne, jak 
i tygodniowe zaopatrzenie w wiele 
prod któw różnych kategorii. 

kresowo organizowane są akcje 
w ramach których idl dostępnia 
krótkie serie prod któw sezonowych 
o charakterze delikatesowym, np. 

ydzie  k chni włoskiej” czy ydzie  
k chni hiszpa skiej i port galskiej”. 
W ten sposó  zaspokajane są 

indywid alne potrze y osó  
wrażliwych cenowo, ale jednocześnie 
doceniających różnorodnoś  
i posz k jących nowych smaków. 
Marka podejm je też działania mające 
na cel  minimalizację Czasu i Wysiłku 
poprzez K chnię idla”, dzięki której 
Polacy mogą łatwo i szy ko znale  
inspirację co do posiłków możliwych 
do przygotowania z prod któw 
dostępnych w sklepie. dpowiadając 
na oczekiwania kons mentów 
w aspekcie zdrowych i świeżych 
prod któw, idl prowadzi intensywną 
promocję marki yneczek idla”, 
w ramach której kom nikowane 
są walory świeżej żywności oraz 
wysokie standardy jej przechowywania 
stosowane przez sklepy.

Robię tam systematycznie zakupy, lubię nieduży 
metraż sklepu, znam swoje produkty i podoba 
mi się, że w miarę regularnie wprowadzane są 

nowości. W sklepie zawsze jest miła i pomocna obsługa, 
a ceny niewygórowane. Czasem kupuję tam też odzież 
i obuwie, głównie dla dzieci, a gdy zdarza mi się zwrot 
z powodu źle dobranego rozmiaru, to nigdy nie ma z tym 
problemu. Dodatkowym plusem Lidla jest możliwość 
dokonania zwrotu w dowolnym sklepie sieci bez względu 
na to gdzie towar został zakupiony.

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani
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PIS S K A

-5%

-3%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między średnią oceną ranży i średnią 
oceną wszystkich marek o jętych adaniem.

-3%

-2%

-2%

-3%

óżnica indeks  Customer Experience Excellence dla średniej oceny ranży i średniej wartości tego wska nika 
dla wszystkich marek o jętych adaniem.

i in o ile

N  o ile

lay

l

Media 
i telekomunikacja

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

+3%

0%

+2%

-1%

+1%

Gastronomia

Czas wolny i rozrywka

ogistyka

Spożywczy handel detaliczny

sł gi nansowe

Media i telekom nikacja

ostawcy energii elektrycznej gaz

-5%

-7%

-3%

ranża mediów i telekom nikacji 
zajęła siódme miejsce w zestawieni  
wszystkich sektorów adanych 
przez KPMG, wyprzedzając sł gi 

nansowe oraz dostawców energii
gaz . o zestawienia op 100 

rands zakwali kowały się cztery 
marki z  ranży. Sektor mediów 
i telekom nikacji ył reprezentowany 
w  adani  przez operatorów 
telekom nikacyjnych i dostawców 
płatnej telewizji ka lowej i satelitarnej. 
Podo nie jak w innych krajach, ranża 
ta została oceniona przez polskich 
kons mentów zdecydowanie poniżej 
przeciętnej. 

Wzrost konk rencji doprowadził 
operatorów telekom nikacyjnych 
do znaczącej o niżki cen sł g, 
co w wynikach naszego adania 
jest odzwierciedlone przez 
do re oceny przyznawane przez 
polskich kons mentów stawkom 
o erowanym przez rmy z  ranży. 

dpowiedzią przedsię iorstw na 
presję cenową jest jednak agresywna 
strategia dosprzedaży sł g oraz 
programy red kcji kosztów, które 
często mają negatywny wpływ na 
jakoś  o sł gi klienta. ecyd jący 
wpływ na doświadczenia klientów 

sł g telekom nikacyjnych ma 
złożonoś  prod któw oraz dł goś  

i charakter relacji z marką. ża 
częś  polskich kons mentów ma 
kłopoty ze zroz mieniem prod któw 
telekom nikacyjnych, czem  sprzyja 
różnorodnoś  prod któw i  sł g oraz 
związanych z nimi planów tary owych 
w port olio prod ktowym operatora.

zyskanie wysokich ocen przez rmy 
z  ranży jest d żym wyzwaniem 
także ze względ  na priorytetowe 
znaczenie, jakie telekom nikacja ma 
dla kons mentów w coraz ardziej 
cy rowym świecie. ymczasowy 
rak możliwości korzystania z  sł gi 

staje się poważnym pro lemem 
dla żytkownika, stąd też każda 
interakcja związana z rozwiązywaniem 
pro lemów ma ndamentalne 
znaczenie. s nięcie pro lemów 
technicznych w o ecnych standardach 
o sł gi wymaga kilk  interakcji 
inicjowanych przez kons menta, 
co nie wpływa korzystnie na 
satys akcję klienta. Polacy na czyli 
się też, że najsk teczniejsza ormą dla 
wynegocjowania lepszych war nków 
handlowych czy rozwiązania mowy 
jest ezpośrednia wizyta w p nkcie 
sprzedaży. Konsekwencją tego stan  
rzeczy są niskie oceny w Filarach 
Czasu i Wysiłku oraz Rozwiązywania 
Problemów.

a ki ocenione na wy e  p zez 
e pondentów adania

yniki an y w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  

adanyc  a ek 
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peratorzy stoją też przed d żym 
wyzwaniem związanym z niską 
oceną w kl czowym dla Polaków 
Filarze Wiarygodności. rak za ania 
często wynika z pro lemów 
i złych doświadcze  z daną marką 
w przeszłości, a także z nieporoz mie  
mających ródło w nieprzejrzystej 
kom nikacji parametrów o erty 
i war nków mowy. Analiza 
odpowiedzi respondentów wskaz je, 
że Polacy lepiej oceniają swoje 
doświadczenia z markami o er jącymi 
nieskomplikowane prod kty oraz 
kom nik jącymi się w prosty sposó  
i wedł g naszego adania to rmy 

az jące na takim podejści  zyskały 
najwyższe oceny pod względem 
doświadcze  klienta.

ak dowa  pozytywne doświadczenia klientów 48

© 2017 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+6% +2%

+10% +8%

+4% +5%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

i in o ile

Studium przypadku

+6%
Wynik 
ogólny

irgin Mo ile wyróżnił się na tle 
sektora wysokimi ocenami w Filarze 
Oczekiwań oraz Czasu i Wysiłku, 
wyprzedzając pod tymi względami 
pozostałe marki odpowiednio o 10  
i  . perator przywiąz je ardzo 
d żą wagę do przejrzystości swojej 
o erty tak, a y żytkownicy sieci 
dokładnie wiedzieli czego mogą 
się spodziewa  korzystając z jej 

sł g. Każdy nowy prod kt jest 
poddawany szczegółowym testom 
ilościowym i jakościowym pod kątem 
zroz miałości o erty dla potencjalnych 
klientów. irma podejm je też 

różnorodne inicjatywy mające na 
cel  łatwienie i  proszczenie 
korzystania ze swoich sł g. ednym 
z takich działa  yło zaprojektowanie 
proces  o owiązkowej rejestracji 
kart SIM posiadanych przez klientów 
sł g przedpłaconych w sposó  jak 

naj ardziej przyjazny żytkownikom. 
ędąc żytkownikiem takiej karty, 

wystarczyło wprowadzi  swoje 
podstawowe dane w  orm larz  on
line, a następnie doko czy  proces 
pokaz jąc dok ment tożsamości 
k rierowi wysłanem  pod wskazany 
adres na koszt rmy.

Solidna firma, doskonała i fachowa 
obsługa, nastawiona nie tylko na 
mówienie do klienta, ale też słuchanie 

tego co ma do powiedzenia i słuchanie ze 
zrozumieniem. Oferta Virgin Mobile jest 
rzeczywiście taka, jak w reklamie i na stronie 
internetowej bez jakichkolwiek haczyków.

pinia kons menta wyrażona w  adani

znaczenie stosowane w przypadk , gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle ranży.

znaczenie stosowane w przypadk , gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle ranży.
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Usługi finansowe

Sektor sł g nansowych zajął 
ósme miejsce w zestawieni  op 
100 rands. W gronie st  najwyżej 
ocenionych marek znalazło się 
siedem anków, jeden ezpieczyciel 
oraz jeden internetowy kantor 
wymiany wal t. W analizie wyników 
poszczególnych Filarów wagę zwraca 
akt, że kl czowe wyzwania sektora 

tkwią w podstawowych i pośrednich 
Filarach, stanowiących ndament dla 

dowania dł gotrwałej relacji opartej 
na za ani  oraz sk tk jącej lojalnością 
i skłonnością do rekomendacji. 
Przypadek sektora sł g nansowych 

ardzo do rze o raz je, że starania 
wokół Filarów wyróżniających, czyli 
Personalizacji i Empatii, nie przyniosą 
oczekiwanych rez ltatów, jeśli nie 
zostaną z dowane na odpowiednich 

ndamentach. 

Kl czowym wyzwaniem ranży jest 
Wiarygodność. ala negatywnych 
zjawisk, które dotknęły kons mentów 

sł g nansowych, np. kredyty 
rankowe” w  ankowości czy 

polisolokaty” w  ezpieczeniach, 
istotnie wpłynęły na całościowe 
ograniczenie za ania do sektora. 
Kamieniem milowym dla jego 
od dowy jest szczególna d ałoś  
o  czciwoś  praktyk sprzedażowych 
tak, a y wyeliminowa  przypadki 
misselling , czyli niedopasowania 
sprzedawanej o erty do rzeczywistych 
potrze  i interes  klienta.  pomocą 

klientom przychodzą odpowiednie 
reg lacje, jak np. te dotyczące oceny 
adekwatności prod kt  w segmencie 
prod któw inwestycyjnych. akie 
działania reg lacyjne z jednej strony 
są pró ą za ezpieczenia interesów 
klientów, z dr giej strony mogą y  
wykorzystane przez liderów sektora 
do doskonalenia swoich procesów 
sprzedażowych. Mając na wadze 
specy kę proces  sprzedaży sł g 
nansowych, warto również zwróci  
wagę na akt, że sprzedaż przez 

pośredników tworzy dodatkową 
komplikację dla zarządzających 
spójnością przekaz  i o ietnicy marki, 
ponieważ tr dno jest w praktyce 
kontrolowa  i zapewni  odpowiednie 
standardy na poziomie każdego, 
pojedynczego pośrednika. 

ok samego proces  sprzedaży, 
równie istotnym etapem w podróży 
klienta korzystającego z  sł g instyt cji 
nansowych jest tzw. on oarding, 

czyli przywitanie klienta.  jednej 
strony jest to szansa na zaproszenie 
do dowania dł gotrwałej relacji, 
z dr giej tr dna do powtórzenia okazja 
do zarządzenia Filarem Oczekiwań. o 
na tym etapie instyt cje nansowe 
mają niepowtarzalną szansę 
pewni  się, czy klient dokonał 

zak p  odpowiadającego jego 
potrze om i odpowiednio zarządzi  
oczekiwaniami. Korekta oczekiwa  
k p jącego może y  konieczna 

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

+3%

0%

+2%

-1%

+1%

Gastronomia

Czas wolny i rozrywka

ogistyka

Spożywczy handel detaliczny

sł gi nansowe

Media i telekom nikacja

ostawcy energii elektrycznej gaz

-5%

-7%

-3%

PIS S K A

-5%

-4%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między średnią oceną ranży i średnią 
oceną wszystkich marek o jętych adaniem.

-5%

-5%

-3%

-5%

N  ank l ki

ank illenni

a ta

ank

Ne t ank

 ank ol ki

óżnica indeks  Customer Experience Excellence dla średniej oceny ranży i średniej wartości tego wska nika 
dla wszystkich marek o jętych adaniem.

a ki ocenione na wy e  p zez 
e pondentów adania

yniki an y w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  

adanyc  a ek 
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szczególnie w przypadk , gdy zostały 
łędnie z dowane wcześniej na 

etapie sprzedaży i mogą potem 
negatywnie rz towa  na korzystanie 
z prod kt , np. przez rak zroz mienia 
ponoszonych opłat.

Wszelkie przypadki nieodpowiedniego 
zarządzania oczekiwaniami znajdą 
swoje konsekwencje na pó niejszym 
etapie korzystania z prod któw 
i prędzej czy pó niej zaowoc ją 
zgłoszeniami reklamacyjnymi. 
ak pokaz ją wyniki adania, 

Rozwiązywanie Problemów nie 
jest w oczach klientów domeną 
dostawców sł g nansowych. o 
podo nych wniosków mógł dojś  
polski stawodawca i za ważył realną 
potrze ę reg lowania proces  
reklamacyjnego, wprowadzając 

0 dniowy okres rozpatrzenia 
reklamacji. Ponadto dokonano 
instyt cjonalnego spójnienia organów 
odwoławczych dla klientów sł g 

nansowych poprzez stworzenie 
instyt cji zecznika inansowego. 

Przykłady ada  z innych rynków 
pokaz ją, że dostawcy sł g 

nansowych mogą osiąga  wyższe 
oceny klientów. ednym z istotnych 
elementów poprawiających 
doświadczenia jest dążenie do 

praszczania procesów klienckich. 
ziałania skoncentrowane wokół 

Filaru Czasu i Wysiłku pozwalają 
minimalizowa  inwestycję czas  po 
stronie żytkownika, konieczną do 
zroz mienia specy cznych prod któw 
i  sł g oraz do zarządzania nimi.  
pomocą przychodzi t taj cy ryzacja, 
przynosząca szeroki wachlarz 
rozwiąza  ograniczających z ędną 

i rokrację i minimaliz jących 
czasochłonnoś , np. poprzez 
wykorzystanie aplikacji mo ilnych 
w zgłaszani  szkód, wypłaty 
w  ankomatach ez żywania karty 
czy chat z doradcami. iderzy sektora 
sł g nansowych wykorzyst ją 

możliwości jakie stwarza cy ryzacja 
w dostarczani  jeszcze lepszych 
doświadcze  w Filarze Czas i Wysiłek. 

Cy ryzacja jest również istotnym 
elementem dowania swojej 
przewagi konk rencyjnej w Filarze 
Personalizacji. arzędzia tzw. 
kognitywnej ankowości pozwalają 
o erowa  spersonalizowane 
porady nansowe d jące 
zaangażowanie klientów. elematyka 
jest z kolei przykładem jak ranża 

ezpieczeniowa może jeszcze 
lepiej dopasowa  o ertę do pro l  
pojedynczego klienta. Wyzwaniem 
w świecie cy ryzacji morze y  
Filar Empatii, jednak j ż dziś na 
świecie występ ją odpowiednio 
skon g rowane oty, które potra ą 
prowadzi  rozmowę z klientem 
odpowiednio dopasow jąc poziom 
empatii do jego specy cznej syt acji, 
np. przyjm jąc zgłoszenie dotyczące 
szkody kom nikacyjnej.
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N  ank l ki

Studium przypadku

Klienci sektora sł g nansowych 
wyróżnili ank I G ank ląski, 
w szczególności wysoko oceniając 
spójnoś  działa  ank  w Filarze 
Wiarygodności. ank podkreśla 
w swojej kom nikacji wygodę 
korzystania z  sł g i dopasowanie 
do różnych indywid alnych potrze  
swoich klientów, a wysokie 
oceny w Filarach Czas i Wysiłek 
oraz Personalizacja wydają się 

potwierdza , że klienci docenili 
te elementy. ank otrzymał też 
najwyższe oceny pod względem 
satys akcji z korzystania z placówek 

ankowych. Wysoko ocenione 
całościowe doświadczenie znalazło 
swoje odzwierciedlenie w d żej 
lojalności (dr gi wynik w sektorze) 
i skłonności do rekomendacji 
(najwyższy wynik w sektorze). 

Ogólnie lubię tę firmę, warto jej zaufać. 
Chyba jako jedyna nie sprawiała mi nigdy 
żadnych problemów. Obsługa w placówkach 

jest bardzo profesjonalna – można umówić się na 
konkretną godzinę - ale wszystko mogę też załatwić 
nie wychodząc z domu. Mają bardzo przydatną, 
czytelną, łatwą w obsłudze aplikację.

+10%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+13% +10%

+9% +9%

+9% +8%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani

znaczenie stosowane w przypadk , gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle ranży.

ak dowa  pozytywne doświadczenia klientów 52

© 2017 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



ank illenni

Studium przypadku

Klienci ank  Millenni m 
w szczególności podkreślili elementy 
związane z indywid alnym podejściem 
i zroz mieniem syt acji klienta 
 marka wyróżniła się w Filarach 
Rozwiązywania Problemów i Empatii. 
Wysokie oceny w Filarze Personalizacji 
wskaz ją na pozytywny od iór działa  

związanych z możliwie najlepszym 
dopasowaniem o erty do potrze  
klientów. a przykładzie ank  
Millenni m o serw jemy, że solidne 

ndamenty w Filarach podstawowych 
pozwoliły wykorzysta  Filary 
wyróżniające do wyróżnienia się na tle 
konk rencji.

Bank, któremu ufam i z którym mam 
bardzo dobry kontakt. Podczas zakładania 
konta wszystko poszło tak jak trzeba. Miła 

i kompetentna obsługa – pracownicy są bardzo 
pomocni, wyjaśniają najmniejsze szczegóły 
dotyczące swoich produktów. Super aplikacja 
mobilna, która pozwala mi utrzymać moje finanse 
w ryzach. Czuwają nad bezpieczeństwem klienta 
- jeżeli dokonuję zmian na swoim rachunku, 
natychmiast zostaję powiadomiona sms-em.

+9%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+10% +10%

+10% +7%

+9% +9%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani

znaczenie stosowane w przypadk , gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle ranży.

ak dowa  pozytywne doświadczenia klientów 53

© 2017 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



a ta

Warta to jedyny przedstawiciel rm 
ezpieczeniowych w zestawieni  

op 100 rands i jednocześnie 
jedna z najwyżej ocenionych marek 
w  ranży sł g nansowych. Warta 

zyskała wysokie oceny w Filarze 
Wiarygodności, w szczególności 
w kontekście relatywnie niskiego 
poziom za ania klientów w sektorze. 
Kons menci ardzo wysoko ocenili 
także Filar Personalizacji, co może 
wskazywa  na pozytywny od iór 
dopasowania o erty i sposo  

o sł gi do ich indywid alnych 
pre erencji. Warta zyskała w sektorze 
sł g nansowych najwyższe 

oceny satys akcji z korzystania 
z tele onicznego kanał  kontakt . 
Klienci docenili również ostatnie 
działania ezpieczyciela związane 
z wdrażaniem pionierskich na skalę 
Polski rozwiąza  cy rowych, jak np. 
zgłoszenie szkody za pośrednictwem 
aplikacji mo ilnej, przyznając wysokie 
oceny w Filarze Czas i Wysiłek.

Solidnie i uczciwie podchodzą do klienta, 
bardzo miła i kompetentna a zarazem 
doradzająca i szukająca alternatywy 

obsługa. Warta i kupione w niej ubezpieczenie 
daje mi pewność, że łatwo i bezpiecznie będzie 
się podróżować, a jakiekolwiek moje potrzeby 
będą załatwiane natychmiast. Ostatnio miałem 
stłuczkę samochodem. Wycena kosztów, wypłata 
odszkodowania przebiegła bardzo sprawnie - bez 
wychodzenia z domu dzięki aplikacji mobilnej. 
Polecam.

+8%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+9% +9%

+6% +8%

+9% +8%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani

Studium przypadku

znaczenie stosowane w przypadk , gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle ranży.
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ank

Klienci m ank  wysoko ocenili 
Filary d jące podstawy dla relacji 
opartej na za ani . Pozytywny od iór 
całościowej relacji zaowocował 
najwyższym wska nikiem lojalności 
wśród marek sektora sł g 

nansowych. aawansowane 
rozwiązania w zakresie cy ryzacji 
pozwoliły również osiągną  najwyższy 

poziom satys akcji korzystania 
z  ankowości internetowej w sektorze. 
Kontakty z wykorzystaniem kanał  
elektronicznego zostały wysoko 
ocenione również na tle wszystkich 
marek. Klienci do rze postrzegają 
też poziom relacji ceny do wartości, 
przyznając marce jedną z najwyższych 
ocen w  ranży. 

Dla mnie najlepszy bank pod względem 
obsługi klienta i dostępnych usług, jak 
również opłat z tym związanych. Mają 

atrakcyjną ofertę i korzystne warunki, a ich 
zaletami są mobilność i dostosowanie do potrzeb 
klienta. Nieoceniona jest łatwość w obsłudze 
i możliwość załatwienia wszystkiego przez internet 
lub telefonicznie.

+8%
Wynik 
ogólny

yniki a ki w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  a ek 

adanyc  w ekto ze 

+11% +8%

+9% +8%

+5% +6%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek o jętych adaniem w danym 
sektorze.

 óżnica indeks  Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wska nika dla wszystkich marek o jętych adaniem 
w danym sektorze

pinia kons menta wyrażona w  adani

Studium przypadku
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Sektor dostawców energii elektrycznej 
i gaz  plasował się najniżej 
w całościowym zestawieni .  jego 
sła ości może świadczy  akt, że 
w zestawieni  op 100 rands nie 
znalazła się żadna rma z  ranży. 

ajniżej oceniony został Filar 
Oczekiwań  klienci g ią się w gąszcz  
skomplikowanych procesów i proced r 
na różnych etapach współpracy 
z dostawcami  od procesów 
przyłączeniowych, przez codzienne 
korzystanie i płatności, do wszelkich 
zmian w  mowach i zmiany dostawcy. 
łożonoś  procesów klienckich, 

niewystarczające wyjaśnienie ich 
prze ieg  i prowadzenie kom nikacji 
w niezroz miałym język  powod ją, 
że klienci nie zawsze do ko ca 
wiedzą, czego powinni oczekiwa  od 
dostawców. 

Wyzwaniem dla dostawców są również 
niskie oceny w Filarze Wiarygodności. 
Klienci generalnie nie dostrzegają 
możliwości zmiany dostawcy energii 
elektrycznej l  gaz , względnie 
istotnych korzysci wynikajacej z takiej 
zmiany, co znajd je swój wyraz 
w najniższym ze wszystkich sektorów 
poziomie wska nika postrzeganej 
relacji ceny do wartości. W dodatk , 
skomplikowany sposó  kalk lowania 
opłat i prognoz nie łatwia dowania 
za ania klientów. Aspekty związane 
z Wiarygodnością mogą mie  kl czowe 
znaczenie w procesach zmian 
dostawcy. Klienci k szeni niższymi 
cenami nie zawsze w pełni roz mieją 
całoś  opłat i konsekwencje związane 
ze zmianą, przez co kl czowe jest 
zapewnienie odpowiedniego poziom  
czciwości w procesie sprzedaży.

Dostawcy energii 
elektrycznej/gazu

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

+3%

0%

+2%

-1%

+1%

Gastronomia

Czas wolny i rozrywka

ogistyka

Spożywczy handel detaliczny

sł gi nansowe

Media i telekom nikacja

ostawcy energii elektrycznej gaz

-5%

-7%

-3%

PIS S K A

O pracach konserwatorskich nie uprzedzają 
w prawidłowy sposób.

Przy przenoszeniu dostawcy nie wspomniano 
o dodatkowej opłacie za przesył energii 

i obiecywano aktualny odczyt, a jest raz w roku.

Przy przenosinach do tej firmy byłam 
zapewniana, że w poprzedniej z której 

zrezygnowałam nie poniosę żadnych konsekwencji 
finansowych. W rezultacie zapłaciłam karę.  

-8%

-7%

Wyniki dla poszczególnych Filarów o liczono jako 
różnicę między średnią oceną ranży i średnią 
oceną wszystkich marek o jętych adaniem.

-7%

-7%

-8%

-7%

óżnica indeks  Customer Experience Excellence dla średniej oceny ranży i średniej wartości tego wska nika 
dla wszystkich marek o jętych adaniem.

pinie kons mentów wyrażone w  adani

yniki an y w po zcze ólnyc  
Filarach na tle w zy tkic  

adanyc  a ek 
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Pro lemy wokół Filarów 
Wiarygodności i Oczekiwań sk tk ją 
w praktyce wieloma reklamacjami 
i skargami składanymi przez klientów, 
stawiając przed dostawcami wyzwania 
związane ze sprawnym działaniem 
w Filarze Rozwiązywania Problemów  
tym ardziej, że nie miejętne radzenie 
so ie z tr dnymi syt acjami może 
w praktyce spotęgowa  negatywne 
nastawienia klienta i pogorszy  
wizer nek dostawcy godnego 
za ania.

Bez jakiejkolwiek próby 
wyjaśnienia sprawy 

odcięto mi prąd. O tym fakcie 
dowiedziałam się po powrocie 
do domu, po kilkunastu 
godzinach od zaistniałej 
sytuacji. Pominę konsekwencje 
odłączenia prądu i przejdę do 
wyjaśniania zaistniałej sytuacji. 
Nie było żadnej rozmowy 
ani z paniami w okienku, ani 
z dyrektorem, że nie otrzymałam 
nowego naliczenia opłat. Aby 
podłączyć prąd, bezdyskusyjnie 
musiałam wyrównać powstałą 
różnicę w opłatach, a następnie 
odczekać 3 dni robocze 
na powtórne podłączenie. 
W efekcie byłam przez 5 dni 
bez energii elektrycznej. Jednak 
z całej tej sytuacji najbardziej 
dotkliwe było dla mnie 
podejrzliwe traktowanie przez 
pracowników firmy.  

pinia kons menta wyrażona w  adani
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Kluczowe 
obserwacje7

Na wy ze oceny ot zy ały 
a ki po t ze ane ako 

na a dzie  wia y odne  
iderzy Customer Experience 

swoim postępowaniem dowodzą, 
że działają także w interesie 
klienta i nie koncentr ją się 

wyłącznie na swoich zyskach.

lienci oczek  p awdziwie 
pa tne kie o pode ścia  

dowanie trwałej relacji 
z klientem az je na wzajemnym 
za ani  i sposo ie, w jaki rmy 

radzą so ie z tr dnymi syt acjami 
i rozwiązywaniem pro lemów.

awdziwa pe onalizac a az e 
na ł oki  z oz ieni  pot ze  

klienckic  
Podstawą personalizacji jest 

dostosowanie się do indywid alnego 
kontekst  oraz charakterystyki 
klienta, łatwiając m  szy kie 

podjęcie decyzji i o sł g jąc go 
w sposó  odpowiadający jego 
specy cznym pre erencjom.

ide zy doświadcze  klienta 
e ektywnie za z dza  

oczekiwania i  
ajlepsze pod tym względem rmy 
prosto i zroz miale kom nik ją 

czego należy oczekiwa  korzystając 
z prod któw i  sł g marki. rak 

odpowiedniego zarządzania w tym 
o szarze nie r jn je wizer nk  

przedsię iorstwa, ale jest 
przeszkodą dla z dowania trwałej 

relacji z klientem.

o tota a znaczenie  
Kons menci oczek ją, że 
korzystanie z prod kt  l  
sł gi ędzie wiązało się z jak 

najmniejszym wysiłkiem po ich 
stronie. eśli mają poświęci  
na coś swój czas, to m si to 

przynosi  realne korzyści. 

y oki pozio  e patii pozwala 
wy ó ni  i  na tle konk enc i  

A y do tego doszło, rma 
m si odpowiednio zarządza  
doświadczeniami klientów 
w pozostałych o szarach. 

przejmy i wrażliwy personel to 
doskonałe dopełnienie znakomitych 
doświadcze  klienta, ale nie zastąpi 
wiarygodnego prod kt  i sk tecznej 

o sł gi.

Nie a edne o niwe alne o odel  dla k teczne o za z dzania doświadczenia i klientów  
ide zy an owi po z k  wo e o indywid alne o pode ścia do wy ó nienia i  w ó nyc  o za ac  
Customer Experience, az c na zna o ości pot ze  i doświadcze  k p cyc  o az wz l dnia c 

całok ztałt inte akc i na linii klient a
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Transformacja 
Customer Experience8

Kształtowanie doświadcze  klientów 
wymaga aktywnego i świadomego 
dążenia do sprawnienia działania 
przedsię iorstw. oświadczenie KPMG 
poparte analizami i wdrożeniami wiel  
sprawdzonych praktyk iznesowych 
wskaz ją, że s kces rynkowy odnoszą 
te przedsię iorstwa, które sk tecznie 
realiz ją kompleksowe, etapowe 
programy trans ormacji kier nkowane 
na poprawę doświadcze  klientów.

 dowa wiz i i t ate ii

P nktem startowym jest wykorzystanie 
dostępnych danych i doświadcze  
przedsię iorstwa pod kątem oceny 
o ecnego stan  zaawansowania 
organizacji w zarządzani  
doświadczeniami klientów. aka 
samoocena pozwala na określenie 
priorytetów rozwoj  w dziedzinie 
Customer Experience, identy k jąc 
o szary, na których przedsię iorstwo 
powinno się skoncentrowa  
w programie trans ormacji iznesowej.

 io ytetyzac a Customer Journey

a tym etapie kl czowym 
zadaniem jest identy kacja syt acji 
o szczególnym znaczeni  dla 

dowy doświadcze  klienckich, co 
pozwoli pozytywnie odróżni  się od 
konk rentów. W tym cel  wykorzyst je 
się przede wszystkim analizę danych 
dotyczących segmentacji klientów, 
prod któw i kanałów o sł gi klienta.

 ia no tyka Customer Journey

W kolejnym krok  analizie poddawana 
jest percepcja działa  przedsię iorstwa 
w poszczególnych kanałach o sł gi. 
Ważnym elementem tej diagnostyki 

są tzw. mapy empatii, które pozwalają 
lepiej zroz mie  motywacje i emocje 
poszczególnych gr p klientów 
(tzw. persona), w szczególności 
w odniesieni  do Sześciu FilarówTM. 
Warto na tym etapie wykorzysta  
dane zyskane w  adaniach 
ilościowych i jakościowych klientów 
przedsię iorstwa i jego konk rencji. 
Wynikiem analiz jest wskazanie 
interakcji kl czowych dla zarządzania 
doświadczeniami klientów, tzw. 
momentów prawdy, o ejm jących

 o szary wymagające sprawnie  
(ang. pain points),

 o szary, w których działania rmy są 
do rze oceniane przez klientów (ang. 
gain points).

 an o ac a Customer Journey

Celem tego etap  jest opracowanie 
docelowego kształt  ścieżki 
doświadcze  klienta. la 
zidenty kowanych we wcześniejszym 
etapie momentów prawdy” 
opracow je się rozwiązania, których 
celem jest doskonalenie doświadcze  
klientów. Pomocne na tym etapie jest 
wykorzystanie Sześciu FilarówTM, które 
możliwiają selekcję i koncentrację na 

rozwiązaniach o największym wpływie 
na klientów. astępnie każde ze 
wskazanych sprawnie  jest oceniane 
pod kątem szacowanych wyników 
ekonomicznych (potencjalny wzrost 
przychodów w odniesieni  do kosztów 
wdrożenia) oraz praktyk zarządzania 
doświadczeniami klienta stosowanych 
przez konk rentów. aka priorytetyzacja 
potencjalnych sprawnie  jest 
podstawą e ektywnego plan  
wdrożenia działa  trans ormacyjnych.

 onito owanie doświadcze  
klientów

Przedsię iorstwo m si opracowa  
i wdroży  sk teczne mechanizmy 
monitorowania i raportowania e ektów 
działa  w o szarze zarządzania 
doświadczeniami klientów. Ważne jest

 zde niowanie wska ników 
(ang. Key Performance Indicators  
KPI) pozwalających mierzy  realizację 
cel  organizacji, jakim jest poprawa 
doświadcze  klienta,

 jednoznaczne wskazanie, kto 
w str kt rze organizacyjnej 
odpowiada za poszczególne działania 
i wska niki związane z zarządzaniem 
doświadczeniami klienta,

 opracowanie systemów raportów 
zarządczych dla o szar  zarządzania 
doświadczeniami klienta, 

 skoordynowanie działa  
nastawionych na poprawę 
doświadcze  klienta z innymi celami 
całej organizacji, a y nikną  syt acji 
kon iktowych,

 nadanie priorytet  aspektowi 
zarządzania doświadczeniami 
klienta, nomin jąc w organizacji 
silnego” i aktywnego sponsora oraz 

poprzez tworzenie poziomych” 
gr p ro oczych wspierających 
monitorowanie, raportowanie 
i wdrażanie działa  sprawniających. 

Sk teczny monitoring pozwala 
na szy kie podejmowanie 
działa  naprawczych i ciągłe 
doskonalenie doświadcze  klientów 
przedsię iorstwa.

ak dowa  pozytywne doświadczenia klientów 59

© 2017 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



Koncentracja na zarządzani  
doświadczeniami klientów widzianymi 
oczami klienta to jeden z kl czowych 
elementów cy rowej trans ormacji 
iznesowej. M simy pamięta , że 

cy rowa trans ormacja oznacza nie 
tylko kier nkowanie przedsię iorstwa 
na sk teczne wykorzystanie 
innowacyjnych rozwiąza  opartych na 
technologiach cy rowych, ale przede 
wszystkim reorientację iznes  w taki 
sposó , że y e ektywnie działa  na 
coraz ardziej konk rencyjnym rynk , 
proaktywnie dopasow jąc swoje 
działania do zmieniających się potrze  
kons mentów, którzy też stają się coraz 
ardziej cy rowi”.

tapy program  trans ormacji kier nkowanej na poprawę 
doświadcze  klientów

 

1

C
CUSTOMER JOURNEY

2

DIAGNOSTYKA
CUSTOMER JOURNEY

3

N C
CUSTOMER JOURNEY

4

MONITORING
CUSTOMER EXPERIENCE

5
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C to e  t ate y
dzie z ka  o za ów wz o t

Wypracowanie i wdrożenie 
sk tecznych strategii wzrost  
poprzez wskazanie zyskownych 
rynków, atrakcyjnych segmentów 
klientów i nowych nisz 
prod ktowych, z wykorzystaniem 
potencjał  najnowszych innowacji 
technologicznych.  

C to e  pe ience
ak e ektywnie 

o ł iwa  klientów

roz mienie czego naprawdę 
doświadczają i oczek ją klienci oraz 
wskazanie w jaki sposó  dowa  
lojalnoś , satys akcję i wzrost rmy 
poprzez kreowanie właściwych 
doświadcze  klienta.

ale  cellence
ak zwi k zy  e ektywnoś  

o anizac i p zeda owe

dowa sk tecznej, e ektywnej 
i zmotywowanej organizacji 
sprzedażowej, w której centr m 
zawsze stoi klient i jego potrze y.

C
ak zwi k zy  p zeda  

do o ecnyc  klientów  

Kształtowanie strategii C M 
(marketing, sprzedaż, o sł ga 
klienta) w cel  zapewnienia możliwie 
najlepszej synchronizacji celów 
strategicznych i działa  operacyjnych, 
przy wykorzystani  systemów 
i narzędzi dopasowanych do potrze  
organizacji.

nic annel
ak e ektywnie za z dza  

kanała i w do ie cy yzac i

dowa spójnych i ciągłych 
doświadcze  klienckich przy 
wykorzystani  wszystkich dostępnych 
o ecnie kanałów kontakt , w tym 
powstałych w wynik  rewol cji 
cy rowej, az jąc na wiodących 
praktykach i możliwościach 
nowoczesnych technologii.

e en e ana e ent  
ak pop awi  wo e a e

Podniesienie e ektywności zarządzania 
aktywnościami w kanałach sprzedaży, 

dżetami handlowymi i kreowanie 
optymalnych polityk handlowych przy 
pomocy dedykowanego zestaw  
narzędzi i procesów.

ata nalytic   
aki i dany i i o e wac a i 

w pie a  nkc e ko e cy ne

kreślenie zestaw  in ormacji oraz 
narzędzi (analityka, raportowanie, 
modelowanie, predykcja), którymi 
należy dysponowa , a y zroz mie  
swoich klientów, podnieś  
e ektywnoś  organizacji oraz osiągną  
s kces rynkowy.

Nasze usługi
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Słowniczek9
Co po nd nn al 

owt  ate C
Sk m lowany roczny wska nik wzrost , odzwierciedlający średni roczny wzrost adanej 
wielkości w danym okresie.

Co p te  i ted 
e  nte iew C

echnika wywiad  ezpośredniego prowadzona za pośrednictwem internet .

C to e  pe ience 
C

Całokształt doświadcze  klienta z daną marką we wszystkich możliwych kanałach kontakt  
i p nktach styk  przez cały okres trwania jego relacji z  rmą.

C to e  pe ience 
cellence C

Wska nik (wartości w przedziale od 0 do 10) o liczany na podstawie oceny Sześciu 
FilarówTM Customer Experience z  względnieniem ich indywid alnego wpływ  na dowę 
doświadcze  klientów, ędący podstawą porówna  pomiędzy markami, ranżami i krajami.

C to e  pe ience 
cellence Cent e

Centr m ekspertów KPMG specjaliz jących się w diagnozie i trans ormacji doświadcze  
klientów. W ramach ciągłego program  adawczego, prowadzonego na trzech 
kontynentach, w ciąg  siedmi  lat zgromadzono ponad 1,2  mln ocen kons menckich.

C to e  pe ience 
op  and

estawienie marek które zyskały najwyższe oceny respondentów w Polsce w zakresie 
doświadcze  klientów, zgodnie z metodyką Sześciu FilarówTM Customer Experience.

C to e  o ney 
Podróż klienta roz miana jako s ma interakcji występ jących w kontakcie z  rmą na 
wszystkich etapach relacji z marką, począwszy od zapoznawania się z o ertą, aż do 
zako czenia korzystania z jego prod kt sl gi

ila
eden z Sześciu FilarówTM  Wiarygodność, Rozwiązywanie Problemów, Oczekiwania, Czas 

i Wysiłek, Personalizacja, Empatia.

 N nwood 
Marka żywana przez KPMG dla jednostki dedykowanej do działalności adawczej 
w zakresie diagnozy i trans ormacji doświadcze  klientów w relacjach z przedsię iorstwami.

o enty p awdy
Kl czowe interakcje pomiędzy klientem i przedsię iorstwem mające decyd jący wpływ na 
jego postrzeganie marki, lojalnoś  i skłonnoś  do polecenia rodzinie i znajomym.

Net o ote  co e 
N

Wska nik sł żący do oceny skłonności kons menta do rekomendacji danej marki i jej 
prod któw rodzinie i znajomym.

nikanałowoś

Możliwoś  korzystania z wiel  kanałów jednocześnie i swo odnego przełączania się 
pomiędzy nimi ez konieczności rozpoczynania załatwiania danej sprawy od nowa. 

mnikanałowoś  wymaga a tomatyzacji procesów sprzedaży i o sł gi, koncentracji na 
potrze ach k p jących oraz z dowania jednego ródła in ormacji o klientach i historii ich 
interakcji z  rmą.

nkt tyk

Szeroko roz miana interakcja pomiędzy klientem i przedsię iorstwem, o ejm jąca np. 
o ejrzenie reklamy prod kt , wejście na stronę www, wizytę w sklepie stacjonarnym, 
rozmowę z personelem rmy przez tele on, życie aplikacji mo ilnej do zarządzania swoją 
sł gą itd.

ześ  ila ówTM KPMG
Podejście KPMG do adania kl czowych czynników kształt jących doświadczenia 
kons mentów. sią Sześciu FilarówTM jest sześ  o szarów stanowiących podstawę 
analityczną do zroz mienia wyzwa , przed którymi stoi marka w relacji ze swoimi klientami.
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Notatki
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Zestawienie Top 100 Brands w Polsce
Pozaspożywczy handel detaliczny Podróże Gastronomia

Grycan
1

Booking.com
1

Komputronik
35

Bytom
18

Adidas
1

Zalando
14 Black Red 

White
49

Orlen
32

Avon
16

Empik
33

Rossmann
14

Ochnik
48

H&M
31

Hebe
16

Wittchen
33

Sephora
12

Smyk
30

CCC
47

Trivago
13

Inglot
12

Wojas
29

Merlin.pl
46 Rainbow 

Tours
11

eMAG
11

Oriflame
28

Obi
45

IBIS
11

Telepizza
11

Allegro
9

Matras
26

Leroy Merlin
42

Polski Bus
9

Da Grasso
9

Apart
5

Douglas
22

Castorama
39

LOT
5

Pizza Hut
5

W. Kruk
10

Super-Pharm
26

BP
44

Neckermann
10

Sphinx
9

Swarovski
3

4F
20

Reserved
35

Airbnb
3

KFC
3

Yes
5

Ikea
23

Groupon
39

Itaka
6

A.Blikle
6

iSpot
4

Pepco
21

Zara
38

WizzAir
3

Starbucks
4

Pandora
7

Decathlon
24

Kazar
39

TUI
7

McDonald’s
7

Nike
2

Vistula
18 Polskie 

Składy 
Budowlane

35
Mercure

2
Costa Coffee

2

Yves Rocher
8

Ryłko
24

Agata Meble
42

Ryanair
8

Subway
8
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Czas wolny i rozrywka Logistyka Usługi finansoweMedia i telekomunikacjaSpożywczy handel detaliczny

Calypso
1

DHL
1

Biedronka
1

Virgin Mobile
1 ING Bank 

Śląski
1

Cinkciarz.pl
9

Cinema City
5

Tesco
5

Nest Bank
5

Multikino
3

GLS
3

Kaufland
3

Play
3

Warta
3

PKO Bank 
Polski

5

Netflix
4

UPS
4

Auchan
4

Plus
4

mBank
4

Bank Pekao
7

Helios
2

DPD
2

Lidl
2

Nju Mobile
2 Bank 

Millennium
2

Bank 
Zachodni 

WBK

8

Prezentowane zestawienie przedstawia 
sto marek, które zyskały najwyższe 
oceny wśród respondentów adania. 

adanie zostało przeprowadzone 
w pierwszym kwartale 2017 r. 
metodą CAWI przez zewnętrzną 
agencję adawczą (tę samą, która 
przeprowadza takie adania dla KPMG 
w innych krajach) na pró ie ponad 
000 respondentów, reprezentatywnej 

dla mieszka ców Polski w wiek  
powyżej szesnastego rok  życia. 
Podstawą porówna  pomiędzy 
markami, ranżami i krajami jest indeks 
C  (ang. Customer Experience 
Excellence). Wska nik o liczany 
jest na podstawie oceny Sześciu 
FilarówTM Customer Experience 
z  względnieniem ich indywid alnego 
wpływ  na dowę doświadcze  
klientów w danym kraj . W przypadk  
równej wartości wska nika C  dla 

danych marek w sektorze, marki te 
zostały zaprezentowane ex aequo 
w kolejności al a etycznej. Kolejnoś  
prezentowanych sektorów wynika 
z kolejności w jakiej plasowały się 
średnie wartości wska nika C  dla 
wszystkich marek w poszczególnych 
sektorach. 

o analizy włączono marki 
świadczące sł gi l  prowadzące 
sprzedaż prod któw dla klientów 
detalicznych na terenie całego kraj  l  
w największych miastach. W  adani  
względnione zostały te sektory, 

w których przedsię iorstwa żywające 
danej marki mają istotny wpływ na 

dowanie doświadcze  klientów w jak 
największej licz ie p nktów styk  na 
linii klient rma. o ór sektorów jest 
spójny z metodyką ada  przyjętą przez 
KPMG nwood w innych krajach. 

War nkiem względnienia marki 
w analizie yło osiągnięcie minimalnej 
wymaganej licz y odpowiedzi 
respondentów.

Prezentowane w raporcie wnioski na 
temat poszczególnych marek i ich 
działania na polskim rynk  w zakresie 
zarządzania doświadczeniami klientów 
zostały opracowane wyłącznie 
na podstawie wyników adania 
kons menckiego zrealizowanego 
przez zewnętrzną agencję adawczą 
oraz p licznie dostępnych in ormacji. 

adanie miało na cel  ze ranie 
indywid alnych opinii respondentów. 

aport il str je stosowane praktyki 
zarządzania doświadczeniami klientów 
i w żaden sposó  nie stanowi opinii 
ani stanowiska KPMG w Polsce 
dotyczącego działania jakiegokolwiek 
przedsię iorstwa.
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In ormacje zawarte w niniejszej p likacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do syt acji konkretnej rmy. e względ  na szy koś  zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy 
o  pewnienie się w dni  zapoznania się z niniejszą p likacją, czy in ormacje w niej zawarte są wciąż akt alne. Przed podjęciem konkretnych decyzji propon jemy skons ltowanie ich z naszymi 
doradcami. 
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