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Customer Experience szansą na 
odróżnienie się od konkurencji

Źródło: Econsultancy, Adobe B2B Digital Trends 2015.
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Badanie: Wyzwania CX firm 
w Polsce



143 badanych

Wielkość firmy:

• 54% > 250

• 27% 50-250 

• 17% < 50

Badanie

Branże



„Klient ocenia firmę jako 

całość a nie poszczególne 

aktywności. (…) CEM to 

zatem takie podejście do 

klienta, które uwzględnia go 

we wszystkich działaniach, 

klient staje się jakby jednym 

z zasobów firmy.”

„Klienci nie kupują już 

produktów czy usług, 

kupują jednak dobre – z ich 

własnej perspektywy –

wrażenia, które zapisują się 

na stałe w ich pamięci.”

Czy słyszał/a Pan/i o CEM 

(Customer Experience

Management) ?



Customer Experience Management

Działanie firmy w konkretnych, 

wybiórczych obszarach:

• Obsługa klienta – efekt „wow”

• Zarządzanie strona 

internetową

• Badania satysfakcji

• Marketing szeptany

Pojmowana holistycznie

zmiana myślenia 

prowadząca do zmiany 

organizacji w firmie

(klient jako partner, 

postawa win-win)

CEM jako odpowiedź na nieuświadomione potrzeby/oczekiwania klienta



Dotychczasowe doświadczenia

Plany na przyszłość

Szerokie doświadczenie z działaniami CEM 

vs.

dominacja Badań Satysfakcji Klienta 

i Standardów Obsługi Klienta. 

• Chęć testowania nowych metod

• Kontynuacja prowadzonych regularnie 

badań

• Plany szkoleniowe

Ok 11% badanych

nie widzi przyszłości

dla projektów CEM w

swojej firmie/branży

Design thinking

Badania fokusowe IDI

Benchmarking

Client workshops

Dane z facebooka



• Zła komunikacja w firmie

• Brak wiedzy/ brak świadomości/ brak woli

• Płytka i odgórnie założona analiza potrzeb klienta

• „Gaszenie pożarów”

• Niechęć/ opór przed zmianą stylu pracy z klientem

• Oczekiwanie szybkich zwrotów z inwestycji

„Mała elastyczność, 

trudność z dopasowaniem 

do feedbacku i zamknięcie 

na feedback, bo czasem 

trzeba dużo zmienić w 

firmie i nie każda firma 

jest na to gotowa”.

Bariery CX



Prawie połowa badanych uważa, 

że odpowiedzialność za CEM

w firmie spoczywa 

na wszystkich!

wszyscy

43%

prezes

7%

szef marketingu

14%

szef sprzedaży

5%

manager obsługi 

klienta

11%

pierwsza linia 

kontaktu

7%

inne

13%

„Firmy nadal cechuje 

niska świadomość, 

że to dbanie o 

klienta nie należy 

tylko do Działu 

Obsługi klienta, ale 

do wszystkich.”





Thorleif Schjelderup-Ebbe

Czy pracownicy pierwszej linii mogą 

być agresywni wobec menedżera?

A klienta?



Łańcuch generowania wartości w TCEM



Łańcuch generowania wartości w TCEM



Jakie emocje klientom dostarczą 
przestraszeni pracownicy?



A wściekli?



Generowanie wartości w łańcuchu EX-CX

Emocje klienta są efektem emocji pracowników



Employee 
Experience (EX) 

jest 
przereklamowane

Czy egzotyczne owoce, kawa 
palona w piwnicy firmy lub 
abonament na elektryczne 
hulajnogi buduje wystarczająco 
dobre EX? 



79%

szefów uważa, że 
doświadczenie 
pracownika (EX) jest 
bardzo ważne, ale tylko 

22 % twierdzi, że ich 

firmy tworzą dobre EX

Deloitte, 2017



Menedżerowie firm w Polse
nie dbają wystarczająco 
o czynniki higieny (EX)

Wiarygodność 
22 % NPSa

Czas 

i wysiłek
Problemów

rozwiązywanie 
17 % NPSa

Raport dt. CX, KPMG, 2017

Empatia, 

oczekiwania,

personalizacja



Fatalne błędy rozumu



Niespójności w firmie 

Menedżerowie – „róbcie jak wam mówię a nie jak robię”

Obietnica marki a zdolność do jej spełniania



Pospolite ruszenie

Praktyka Crtl C + Crtl V w przypadku tworzenia Standardów OK

Wczoraj specjalista ds. obsługi klienta dziś Customer Success
Specialist



Nie domknięta pętla – ani mała, ani duża

Mierzymy i … tylko mierzymy



Mądre rozwiązania serca



Mierzymy by zmieniać – zamykanie pętli

Pomiar systematyczny służący doskonaleniu firmy:



Badania

CJM

Edukacja 
CX

Angażująca ewolucja



CX zaczyna się w głowie 

Spójność w firmie: 

• Menedżerowie – pracownicy 

• Obietnica marki vs spełnianie

• CEM to model biznesowy





• Łączenie serca i rozumu w cyfrę

• Pomiar – Drucker wiecznie żywy!

• Wyniki badań – napawają optymizmem



Łańcuch przepływu wartości



BADANIE PROJEKTOWANIE WDROŻENIE MONITOROWANIE
Poznanie oczekiwania profitowej 

grupy klientów (dane) i weryfikacja 

potencjału do CEM

Kształt i przebieg zmiany ma 

odpowiedzieć na oczekiwania 

profitowej grupy klientów

Pojedyncze lub  sekwencje 

projektów - zmian organizacyjnych. Zarządza się mierzonym

NPS,CES, eNPS, audyt 

spójności audyt CX, 

Customer Journey Map 

„as IS”

OptimaCEM® – kompleksowe rozwiązanie CX



www.cem-prooptima.pl

http://www.cem-prooptima.pl/

