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Poradnik "Ekonomia doświadczeń"

CX General

MARKETING
DOŚWIADCZEŃ
Nowe technologie coraz mocniej definiują
rzeczywistość, w której żyjemy. Dają nam
możliwość poznawania i doświadczania produktów,
procesów i relacji w zupełnie odmienny sposób niż
dotychczas. Ułatwiają, a często umożliwiają nam
działania, których wcześniej nie mogliśmy
wykonywać. Doświadczanie, jako połączenie wielu
aspektów, ma coraz większą wartość dla klientów.
Żyjemy w świecie, którym rządzi ekonomia
doświadczeń.

Co się zmieniło w marketingu?
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"Powstaje" hasło: Marketing Mix. Za jego twórcą,
Neil Bordenem, "Aby spełnić oczekiwania firmy
i dopasować się do jej potrzeb, manager ds.
marketingu buduje program marketingowy
w oparciu o siły behawioralnei i dopasowanie
elementów marketingowych, mając na uwadze
zasoby, które może wykorzystać".

E. Jerome McCarthy był pierwszą osobą, która
zasugerowała 4P marketingowe - cena, promocja,
produkt i miejsce (dystrybucja) - najbardziej
powszechne zmienne wykorzystywane przy
konstruowaniu miksu marketingowego.
Bernard Booms i Mary Bitner zbudowali model
składający się z 7P. Dodano m.in.:
1. "osoby" - wzrost znaczenia elementu ludzkiego
we wszystkich aspektach marketingu)
2. "proces", aby odzwierciedlić fakt, że usługi,
w przeciwieństwie do produktów fizycznych, są
doświadczane jako proces w momencie ich
zakupu.

Od 1949 roku rynek, produkty, technologia i klienci bardzo się zmienili. Ale dopiero od
niedawna następuje zmiana w rozumieniu tego, czym jest oferta (od produktu do procesów,
wszystkie punkty styku) dla Klienta i jak organizacje powinny nad nią pracować.
Następuje transformacja organizacji od podejścia "z wewnątrz na zewnątrz" (inside-out) do
podejścia "od zewnątrz do środka" (outside-in), które oznacza tworzenie wartości dla klienta

z uwzględnieniem jego głosu i jego percepcji.

Ewolucja Marketing Mix

Podejście inside-out (organizacja tworzy dla klienta, ze swojej perspektywy)
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Podejście inside-out, rozumiejąca, że tworzymy dla ludzi, którzy przechodzą procesy, aby osiągnąć cel zakupowy
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Jak wygląda współczesny Marketing Mix?

Dziś tworzenie oferty dla klienta to nie tylko produkt i jego cena. To każdy punkt styku, który
pojawia się w Podróży Klienta (Customer Journey). To zaprojektowanie optymalnej ze
względu na wysiłek, korzyści i cenę propozycji dla Klienta z jednoczesną dbałością o wartość
dodaną, która zaczyna być elementem stałej oferty. To projektowanie oparte na głosie
klienta (Voice of Customer) i uwzględniające jego perspektywę (a nie naszą).

„Customer Experience
to nowy marketing.
Doświadczenia klientów
powinny być na szczycie listy
priorytetów organizacji.”*
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*Były Prezes Mercedes Benz w USA, Steve Cannon
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