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POZNAJ 
SWOJEGO 
KLIENTA
Interim Customer Research™ (ICR™) to 

sposób na dokładne poznanie szczegółowych 

doświadczeń Twojego Klienta. Już realizacja 

2-3 ścieżek badania wystarcza do 

sformułowania wielu konkretnych 

rekomendacji usprawnień i zmian.

790 005 303 

Skontaktuj się z nami
biuro@customermatters.pl www.customermatters.pl

Badanie identyfikuje:

Korzyści

mikrointerakcje, czyli wszystkie 

szczegółowe działania Klienta podczas jego 

podróży z firmą i produktem

emocje i myśli  Klienta w konkretnych 

momentach interakcji z firmą

punkty bólu i punkty zadowolenia Klienta, 

momenty wahania, frustracji, irytacji

uświadomione i nieuświadomione potrzeby 

Klientów

błędy i niedopowiedzenia 

w procesach, dokumentach i komunikatach

zachowania pracowników obsługi 

w stosunku do Klienta

Niskie koszty w stosunku do wysokiej 

jakości wyników

Konkretne rekomendacje nawet na małej 

próbie (2-3 ścieżki)

Szybki czas realizacji - badanie trwa 

2 tygodnie dłużej niż wybrany proces

Raport podsumowujący - pełen 

szczegółowych obserwacji i precyzyjnych 

rekomendacji. Dodatkowo raport omawia 

ramowy przebieg Customer Journey.

Ścieżki w wersji graficznej i tekstowej - 

dokładny opis wszystkich interakcji z firmą 

w podziale na zdarzenia, myśli i emocje 

Klienta

przyjazność procesów

uprzejmość personelu 

zrozumiałość komunikatów

przejrzystość strony

umiejętność dostosowania się do potrzeb 

klienta

wiele innych

Sposób realizacji gwarantuje:

Co diagnozujemy

Przebieg projektu

Wyniki projektu

Wraz ze 

Zleceniodawcą 

wybieramy 

proces 

i ustalamy cele 

dla każdej 

ścieżki

Po ok. 2 tygodniach 

od zakończenia 

ścieżek 

dostarczamy raport 

podsumowujący 

i ścieżki

Eksperci CX wcielają 

się w Klientów . 

Przechodzą przez 

procesy Klienckie 

i realizują wytyczone 

cele. Każdy ekspert 

realizuje własną 

ścieżkę.

Eksperci CX spisują 

od A do Z swoje 

doświadczenia 

w każdym punkcie 

styku  w 3 

kategoriach: 

czynności, myśli 

i emocje. 
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ICR™ vs. MS
Interim Customer Reserach™ różni się od badań 

Mystery Shopper: 

Nie ma scenariusza, a tylko określone cele 

(np. kupić usługę) 

Badanie obejmuje tylko kilka ścieżek, ale 

daje wiele insightów

Wyniki obejmują myśli i emocje Klienta

Nie bada realizacji standardu, a jego 

dopasowanie do potrzeb Klienta


