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TRENDY RYNKOWE - ŚWIAT
Econsultancy i Adobe przeprowadziły badanie, w którym pytały firmy o jedną najbardziej, ich zdaniem,

prosperującą możliwość rozwoju ich organizacji. Na podstawie sporządzonego raportu 2017 Digital

Marketing Trends Report zaobserwowano, że trzeci rok z rzędu pojawiła się ta sama odpowiedź. A

mianowicie – Customer Experience (CX).

customer experience = obietnica, jaką składa klientowi marka – to, co faktycznie mu ona oferuje

Customer Experience Management, czyli zarządzanie doświadczeniem klienta, polega na zarządzaniu

każdym z punktów styku klienta z firmą. Bez względu na to, czy jest to kontakt bezpośredni, e-mail,

telefon, czy też aplikacja mobilna i bez względu na to, jaki jest kontekst tej komunikacji – czy jest to

zamówienie czy reklamacja – warto wiedzieć jak i po co zarządzać odczuciem klienta wobec naszej

firmy.

Aby móc zarządzać doświadczeniem klienta trzeba najpierw wiedzieć KIM JEST NASZ KLIENT – co go

wyróżnia, czego oczekuje od firmy (od produktu, usługi, obsługi etc.), czego się obawia i co go motywuje.

Podstawowym sposobem gromadzenia danych o klientach są systemy CRM. Kolejnym krokiem są

badania – począwszy od krótkiego i efektywnego badania NPS, poprzez Customer Journey Map, badania

satysfakcji czy włożonego wysiłku (CES) aż po audyty CX, szeroko zakrojone badania ilościowe (CATI,

CAWI) i pogłębione badania jakościowe (FGI, IDI, Bulletin Board).



CELE BADANIA

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Ocena stanu wiedzy na temat Customer Experience Management, w tym:

• Poznanie głównych źródeł informacji

• Analiza skojarzeń

• Poznanie dotychczasowych doświadczeń związanych z CEM oraz planów na przyszłość → czy firmy widzą

wartość we wdrażaniu działań CEM?

• Zdefiniowanie poczucia odpowiedzialności za CEM w firmie

• Identyfikacja barier wobec CEM wśród przedsiębiorstw

• Ustalenie czynników determinujących wybór partnera biznesowego do współpracy przy projektach z

obszaru CEM

CEL GŁÓWNY:

Głównym celem badania jest rozpoznanie czy i na ile tematyka Customer Experience
Management jest znana polskim kadrom zarządzającym oraz zrozumienie czy, jakim
stopniu i na jakich szczeblach idee CEM podlegają wdrażaniu w przedsiębiorstwach na
terenie całego kraju.



ZNAJOMOŚĆ TERMINU

76%

24%

TAK

NIE
CZY SŁYSZAŁ/A PAN/I O CEM 

(CUSTOMER EXPERIENCE 

MANAGEMENT) ?

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.

To historia, która sprawia, że klient wsiada do pociągu, aby odbyć długą podróż, a nie wysiąść na

następnej stacji.

Przeważająca większość osób,

które dotychczas nie miały

styczności z CEM domyśliła się

znaczenia terminu na podstawie

brzmienia samej nazwy.



KOMENTARZ PROOPTIMA
Ludzie mogą zapomnieć, co powiedziałeś

Mogą zapomnieć, co zrobiłeś,

Ale nigdy nie zapomną tego,

Jak się dzięki Tobie poczuli.

Maya Angelou

Z naszego doświadczenia wynika, że coraz częściej firmy otwierają się na formułowanie swoich działań w kategoriach zarządzania 

doświadczeniem klienta. CX i CEM to hasła, które spopularyzowały się wśród pracowników m.in. dzięki udziałom w konferencjach,

spotkaniach biznesowych, szkoleniach czy webinarach. Za popularnością nie zawsze jednak podąża pełne zrozumienie tematu. 

Umysł ludzki, gdy tylko ma możliwość, wybiera rozwiązania prostsze i mniej angażujące – szczególnie jeśli mają być one odpowiedzią na 

złożone problemy. Niestety, nie zawsze proste i szybkie rozwiązania są tymi najlepszymi. 

CEM nie zawiera się wyłącznie w doskonałej obsłudze klienta i regularnych ankietach satysfakcji. Koncepcja Customer Experience

Management to filozofia patrzenia na cele firmy i sposoby ich realizacji. Kiedy mówimy o CEM to myślimy o budowaniu lojalności klienta 

w czystej postaci. Skupiamy się na zarządzaniu wszelkimi niuansami, które mogą wpłynąć na to, co klient myśli i czuje obcując z naszą 

marką (przed zakupem, w trakcie zakupu i nawet długo po dokonaniu transakcji).



DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA
Przeważająca większość klientów posiada szerokie doświadczenie z działaniami CEM. Najczęściej jednak 

wymieniano Badania Satysfakcji Klienta i Standardy Obsługi Klienta. 

Zdaniem większości badanych konieczne jest dokonywanie regularnych pomiarów

najistotniejszych wskaźników w firmie. Odpowiednie ustalenie i monitorowanie zmian jest

podstawą do wyznaczania efektywnej strategii rozwoju firmy, komunikacji marketingowej czy

też tworzenia „szytych na miarę” standardów obsługi klienta.

9% respondentów nigdy nie korzystało w swoich firmach z żadnych działań w obszarze 

CEM. 

Ok 5% badanych deklaruje, że ich firmy wdrażają działania Customer Experience Management 

wewnętrznie – bez udziału partnerów zewnętrznych. 

Stosowane rozwiązania:

• Stworzenie osobnego stanowiska dedykowanego CX/ CEM

• Powołanie specjalnego działu ds. CX/ CEM

• Objęcie nowymi obowiązkami (CX/CEM) już istniejącej jednostki w firmie

Specjalista ds. CEM…?



ProOptima – Twój partner w obszarze CEM/CX
W ProOptimie jesteśmy przekonani, że doświadczenie klienta z daną marka jest bezpośrednim 

predyktorem funkcjonowania firmy na rynku. 

Chcąc pomagać firmom wzrastać i poszerzać swe zasięgi, skłaniamy się ku bliższemu poznaniu 

klientów (zarówno B2B, jak i B2C) – ich potrzeb i oczekiwań oraz dotychczasowych doświadczeń 

w kontakcie z marką na wielu różnych poziomach (touchpoints).

Od 14 lat realizujemy strategiczne i operacyjne projekty z obszaru Customer

Experience Management (CXM/CEM). Wiemy, że CEM to nie powierzchowne zmiany w

obsłudze klienta, ale sedno biznesu. To dzięki koncentracji pracowników na sprawach

klienta rozwijają się firmy. W tym obszarze nie ma dróg na skróty!

Badanie Projektowanie Wdrożenie



Napisz do nas, by otrzymać pełną wersję raportu!

Napisz:

biuro@cem-prooptima.pl


