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Pod koniec marca 2020 ukazał się raport podsumowujący wyniki badania
CX Drivers, które w październiku 2019 na zlecenie Deloitte Polska zrealizowała
firma IQS. Choć badanie było realizowane w czasie „starego świata”, czyli B.C19
(ang. before covid-19) i nie dotyczy wprost dzisiejszej sytuacji – postanowiliśmy
je podsumować, a w dalszej części – odnieść jego wnioski do bieżącej sytuacji.

Pytania w badaniu były skoncentrowane wokół czterech etapów relacji
konsument – firma, które stanowią trzon naszych zakupowych i obsługowych
interakcji z firmami. Deloitte wyodrębnił następujące etapy:

• ETAP 1: poszukiwanie ofert/informacji

• ETAP 2: rozpoczynanie korzystania z usługi i/lub usługodawcy

• ETAP 3: korzystanie z usług na co dzień

• ETAP 4: składanie reklamacji i/lub przekazywanie uwag dotyczących usługi. 

Badani reprezentowali klientów 9 branż: bankowość, telekomunikacja; transport
miejski, rozrywka internetowa, aplikacje sieci handlowych, e-commerce, usługi
medyczne, ubezpieczenia, usługi kurierskie. Wspólnymi cechami oferowanych
przez wymienione branże usług są niematerialność produktu oraz masowość
i powszechność współwykorzystywania. Konsumenci tych usług byli proszeni
o ocenę na skali 1-5 stopnia swojego zadowolenia z korzystania
z usług/produktów na poszczególnych etapach ścieżki klienta oraz ogólnego
poziomu satysfakcji z kontaktu z daną firmą.
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Pierwszy etap w podróży każdego klienta, to poszukiwanie informacji o danej
usłudze oraz porównywanie ofert różnych usługodawców. To moment, kiedy
ogromne znaczenie mają opinie innych klientów usługi – to one mają wpływ na
pozyskiwanie nowych klientów. Są to opinie zbudowane wcześniej na podstawie
dostarczonych doświadczeń. Im były one lepsze, tym wyższe oceny
i rekomendacje zadowolonych klientów. A to one mają wpływ na nową sprzedaż.

Poziom zadowolenia z etapu szukania informacji (skala 1-5):

STRESZCZENIE RAPORTU CX 
DRIVERS DELOITTE DIGITAL

Pierwszy etap ogólnej podróży klienta –
poszukiwanie informacji Dla nowych klientów szczególne

znaczenie na tym etapie mają

następujące elementy:

• łatwość i szybkość znalezienia 
informacji

• skuteczność wyszukiwania (czy 
znajduję to, czego szukam)

• jakość wyszukanych informacji 
(czy znajduję informacje, jakich 
potrzebuję do podjęcia 
porównania ofert czy podjęcia 
decyzji)

bankowość 3,94
rozrywka 

internetowa
4,1

usługi 

medyczne
4,11

telekomunikacja 3,87
aplikacje sieci 

handlowych
4,22 ubezpieczenia 4,29

transport 

miejski
4,08 e-commerce 4,31

usługi 

kurierskie
4,15

Według Jana Kisielewskiego z Deloitte najważniejsze przy pierwszym kontakcie konsumenta z marką są cztery elementy: 
• upraszczanie – w szczególności eliminowanie natłoku informacji
• przenikanie kategorii – klient przyzwyczajony do dobrej obsługi w jednej branży, będzie jej oczekiwać także w innych
• emocje – trzeba zrozumieć jakie emocje towarzyszą szukaniu informacji
• autentyczność – opinie innych klientów, prawdziwych ludzi.
Zwracają uwagę niskie wyniki badań dla bankowości i telekomunikacji. To branże, które mają najbardziej rozbudowaną i
skomplikowaną ofertę. Taką ofertę ciężko jest szybko porównać z konkurencją. Można postawić hipotezę, że oferty klienci dużo
lepiej oceniają oferty prostsze dla nich, łatwiejsze w odbiorze.

Drugim etapem ogólnej podróży klienta jest rozpoczynanie korzystania z usługi. To duży etap zakupu oraz początków korzystania
(np. pierwsze logowanie). Badania najlepiej oceniali rozpoczynanie korzystanie z usługi w kanałach cyfrowych. Autorzy badania
formułują trzy główne wnioski dotyczące tego etapu:
1. sugerują zasadność rozwijania cyfrowych kanałów wsparcia klientów
2. w przypadku istotnej funkcji kanałów offline, warto przenosić do nich praktyki z kanałów cyfrowych
3. należy umożliwiać klientom płynne przechodzenie między kanałami analogowymi i cyfrowymi, budując połączenia między nimi.

Drugi etap ogólnej podróży klienta –
rozpoczynanie korzystania z usługi

Wpływ na poziom 
satysfakcji klientów mają 
tutaj szczególnie:
• skuteczność w płynnym 

rozpoczęciu korzystania 
z usługi

• łatwość
• intuicyjność
• funkcjonalność
• miła obsługa

Wyniki badań dla 9 branż na tym etapie przedstawiają się następująco: 

bankowość 4,25 rozrywka internetowa 4,02 usługi medyczne 4,16

telekomunikacja 4,18
aplikacje sieci 

handlowych
4,34 ubezpieczenia 4,29

transport miejski 3,96 e-commerce 4,19 usługi kurierskie 4,19

Dodatkowo – tym, co zdecydowanie będzie ułatwiać klientom ten proces, jest na pewno
używanie prostego języka i tych samych określeń we wszystkich kanałach komunikacji oraz
korzystania z usługi (zachowanie spójności – przyp. CustomerMatters).
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Kolejnym, trzecim etapem jest korzystanie z usługi, gdzie klienci koncentrują się
na maksymalizowaniu funkcjonalności. Wyniki dla poszczególnych branż na tym
etapie prezentują się następująco:

Trzeci etap ogólnej podróży klienta –
korzystanie z usługi

bankowość 4,16
rozrywka 

internetowa
3,93

usługi 

medyczne
4,15

telekomunikacja 4,12
aplikacje sieci 

handlowych
4,19 ubezpieczenia 4,15

transport 

miejski
3,93 e-commerce 4,21

usługi 

kurierskie
4,15

Badani dobrze oceniają kanały cyfrowe po zalogowaniu (serwisy i aplikacje
mobilne), a w przypadku usług o mniej cyfrowym charakterze osobiste
kontakty z pracownikami (z wyjątkiem ocen dla placówek).

Ostatnim, czwartym, etapem uwzględnionym w badaniu było zgłaszanie uwag/reklamacje. To najniżej oceniany etap przez polskich
konsumentów. Widać wyraźnie, że o ile firmy dbają o etap sprzedaży i rozpoczynania korzystania z usługi, tak dużo mniej uwagi
poświęca się sytuacjom krytycznym we współpracy, czyli zgłoszeniom klientów i reklamacjom.

Czwarty etap ogólnej podróży klienta –
zgłaszanie uwag/reklamacje

Niżej w tabeli wyniki badania dla tego etapu:

bankowość 3,5
rozrywka 

internetowa
3,69 usługi medyczne 3,76

telekomunikacja 3,39
aplikacje sieci 

handlowych
4,04 ubezpieczenia 3,48

transport miejski 3,68 e-commerce 3,94 usługi kurierskie 3,85

Autorzy badania podkreślają, że klienci, którzy poczują się „zaopiekowani”
mogą stać jednymi z najbardziej lojalnych, jakich firma posiada. Z drugiej
strony, to właśnie ten etap jest najsłabiej oceniany przez klientów.
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O pozytywnych doświadczeniach

decydują przede wszystkim:

• zakres dostępnych funkcji dla 
użytkownika

• szybkość i łatwość korzystania 
z usługi

• niezawodność w działaniu

W tym etapie najważniejsze czynniki

kształtujące jakość doświadczeń

klientów to:

• szybkość i łatwość jej zgłoszenia 
(i dalszych kontaktów)

• skuteczność załatwienia 
sprawy

• poczucie przez klienta bycia 
„zaopiekowanym”.

Ciężko czytać wyniki tego raportu bez odniesienia się do
obecnej sytuacji. Nie mamy też żadnych wzorców, co
z nami uczyni światowa, krajowa i lokalna izolacja. Jakie
zmiany nastąpią w naszych konsumenckich preferencjach
i zachowaniach. Będziemy „inni” niż dotychczas, czy
jednak będziemy chcieli przywrócić status quo. A jeśli tak
– w jaki obszarach. Pytań jest bardzo dużo. I choć na
rynku słychać wiele mądrych głów, które uczą nas jak
pracować zdalnie i że tak naprawdę to każdy biznes może
być biznesem online – to prawda jest taka, że nie wiemy
nic, albo bardzo niewiele. Epidemia nas zaskoczyła.
Zaskoczy na pewno nas też świat A.C19 (after covid-19).

SUBIEKTYWNE 
PODSUMOWANIE RAPORTU 
CX DRIVERS

Masz pytania - dzwoń lub pisz:  biuro@customermatters.pl 600152339 lub 790005303

mailto:biuro@customermatters.pl


CUSTOMERMATTERS 15 KWIETNIA 2020

Wydaje się jednak, że w świecie po epidemii nie zmienią się główne obszary wrażliwości klientów (przynajmniej w badanych
9 branżach). A one wskazują nam jak dalej rozwijać ofertę dla klientów z uwzględnieniem przewagi w CX:

BĄDŹMY CORAZ BARDZIEJ ONLINE I MOBILE: 

Badania pokazują, że klienci cenią sobie cyfrowe kanały korzystania z usług. W obecnej sytuacji nawet bardziej.
I pewnie z tego już nie zrezygnujemy. Wielu seniorów też nauczy się jak korzystać z dobrodziejstw technologii.
Zatem – idźmy w tę stronę, w każdy możliwym temacie.
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STALE POPRAWIAJMY PROCESY I FUNKCJONALNOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG, NAWET DROBIAZGI

Kolejnym istotnym elementem jest rozwój podstawowych funkcjonalności i procesów, z których korzystamy jako
klienci. To taka praca u podstaw, o której wiele firm niestety zapomina w wyścigu zbrojeń na innowacje.
Podstawa to nie tylko niezawodność procesów, ale także ich stałe rozwijanie z nastawieniem na ułatwianie życia
klientom. Przykładem może być irytujący w aplikacji mBanku brak możliwości skopiowania kodu Blik, aby go
wkleić potem w e-sklepie. Na szczęście od 5 marca nareszcie można kopiować kod. Klienci docenią tę zmianę tym
bardziej, że coraz więcej zakupów jest robionych online i mobile.

ZADBAJMY LEPIEJ O OBSŁUGĘ W SYTUACJACH TRUDNYCH

Obsługa zgłoszeń oraz reklamacji klientów. Jak pokazują badania jest tu jeszcze dużo do zrobienia z perspektywy
doświadczeń klienta. Wydaje się, że kluczowa w tym kontekście jest wewnętrzna kultura organizacji. Im więcej
pracownik może zrobić we własnym zakresie w sprawie klienta i tym samym szybciej rozwiązać sprawę - tym klient
będzie bardziej zadowolony. Ale oznacza to sukcesywną likwidację powodów do kontaktów pracownika innymi
działami lub przełączania klienta do kolejnego konsultanta. Można to osiągnąć zwiększaniem uprawnień
i dostępnych pracownikom pierwszej linii funkcjonalności w systemach. Alternatywnie zawsze można nie przełączać
klienta, ale przyjąć od niego zgłoszenie, rozwiązać je i następnie zwrotnie się z nim skontaktować (telefon, e-mail).
Ale trzeba pamiętać o tym kontakcie. To właśnie może być element, który sprawi, że klient poczuje się
„zaopiekowany”.

ZWRACAJMY UWAGĘ NA WSPOMNIANE W RAPORCIE CZYNNIKI, KTÓRE BUDUJĄ (LUB RUJNUJĄ) SATYSFAKCJĘ
KLIENTÓW

PIERWSZY ETAP 
POSZUKIWANIE 

INFORMACJI

DRUGI ETAP 
ROZPOCZYNANIE 

KORZYSTANIA Z USŁUGI

TRZECI ETAP 
KORZYSTANIE

Z USŁUGI

CZWARTY ETAP 
ZGŁASZANIE 

UWAG/REKLAMACJE

• łatwość i szybkość 

znalezienia informacji

• skuteczność 

wyszukiwania

• jakość wyszukanych 

informacji

• skuteczność w 

płynnym rozpoczęciu 

korzystania z usługi

• łatwość

• intuicyjność

• funkcjonalność

• miła obsługa

• zakres dostępnych 

funkcji dla 

użytkownika

• szybkość i łatwość 

korzystania z usług

• niezawodność w 

działaniu

• szybkość i łatwość jej 

zgłoszenia (i dalszych 

kontaktów z firmą)

• skuteczność 

załatwienia sprawy

• poczucie przez klienta 

bycia 

„zaopiekowanym”

PAMIĘTAJMY, ŻE CZŁOWIEK OSTATNIĄ DESKĄ RATUNKU

Pamiętajmy jednak o „zapleczu”. Najlepsza pod względem funkcjonalności aplikacja nie zbuduje pozytywnych
doświadczeń w każdej sytuacji. Nieraz klient będzie potrzebował ludzkiej obsługi. Musi dodzwonić się do
pracownika obsługi klienta. Dlatego rozwijając cyfrowe kanały nie wylejmy dziecka z kąpielą i nie zapomnijmy
o kanałach analogowych i ich dostępności dla klientów. I im mniej komunikatów IVR tym lepiej.
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Można się długo zastanawiać czy wyniki badania robionego długo
przed pandemią będą nadal aktualne w trakcie czy po epidemii
i pełnym odmrożeniu gospodarki. Można. Można szukać przykładów
na innych rynkach. Znaleźliśmy się jednak w sytuacji, która jest
nowa i nieprzewidywalna. Dziś nie ma dobrych rad ani ekspertów
od skutków zamrożenia gospodarki światowej i zamknięcia ludzi
w domach. Dlatego zamiast zbyt długich analiz, należy
zacząć/kontynuować badania wśród klientów, obserwować rynek
w szerszej perspektywie i na bieżąco reagować - modyfikować CX
i EX. Mimo wielkiej pokusy, żeby właśnie w tych obszarach szukać
firmowych oszczędności. Pamiętajmy, że chytry dwa razy traci.
A koronawirus kiedyś będzie bardziej przewidywalny i „zarządzalny”

NIE MA EKSPERTÓW OD 
SKUTKÓW ZATRZYMANIA ŚWIATA

W cenie jest zwinność i szybkie wdrożenia. Dziś jeszcze bardziej niż wczoraj. 

Niezależnie od zmian jakie nas czekają, pewne elementy otaczającej nas rzeczywistości
pozostaną takie same. Nadal będą klienci i dostawcy. Możemy się spodziewać pewnych
modyfikacji zachowań konsumenckich jak zmniejszony popyt (przynajmniej czasowo),
zakupy w maskach, ograniczona liczba klientów w sklepie czy dwumetrowe odstępy między
klientami. Ale wnioski z naszego subiektywnego podsumowania najprawdopodobniej będą
faktem: będziemy zwiększać udział usług i obsługi online/mobile (być może nawet powstaną
całkiem nowe produkty i usługi), powinniśmy nadal dbać o obsługę w sytuacjach krytycznych
i poprawiać/rozwijać główne funkcjonalności. Tym bardziej dostosowania będą wymagać
działania w obszarach CX, EX i BPX.
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Wyniki badania Deloitte sugerują, że nie jest źle. Jesteśmy też zadowoleni ze wszystkich
usług na podobnym poziomie (najwyższa ocena to 4,34 a najniższa 3,96). Skala 5-o
stopniowa jest niestety mało wrażliwa. Pogłębiajmy naszą wiedzę o klientach: ich punktach
bólu, priorytetach, potrzebach i obszarach, w których możemy dostarczyć wyjątkowej
wartości (tak, w czasie pandemii też). Szukajmy detali. To w szczegółach tkwią dobre
doświadczenia i lojalność. Koniecznie też sprawdzajmy percepcję naszych klientów
w odniesieniu do naszych działań i naszej komunikacji. I róbmy to wszystko z głową.

CX to podejście, które ma łagodzić wpływ czynników niezależnych od nas tymi, na które
mamy wpływ. Musimy dbać o zachęcanie klientów do naszej marki na równi z działaniami
zmniejszającymi ryzyko zniechęcenia do nas. W nowych czasach to drugie może być nawet
ważniejsze. Bo ważniejszy powinien być klient, którego już mamy (lub mieliśmy).

Wczujmy się w naszych klientów. Doświadczenie pandemii zaburzyło naszym poczuciem bezpieczeństwa. Dla wielu mniej lub
bardziej stabilny dotychczas świat zamienił się w nieprzewidywalne jutro. Problemy gospodarcze i utrata pracy przez wielu ludzi
(w tym naszych klientów) z pewnością wzmocni wrażliwość konsumentów na cenę. Jednak czy w nowym świecie A.C19 cena
będzie głównym kryterium wyboru produktu/usługi? Nawet jeśli na początku tak, to potem klienci mogą zacząć zadawać pytania:
a co Ty firmo zrobiłaś podczas pandemii? A potem? Jak o nas, klientów i nasze potrzeby, zadbałaś i jak dbasz dzisiaj?
Obecna sytuacja to test dla podejścia firm do klientów i choć nie mamy ekspertów od skutków zatrzymania świata
pamiętajmy, że CX to nie efekty wow, czy kwiatek do kożucha. To core business, bo niezależnie od tego, czy firma coś robi, czy
nie – dostarcza doświadczenia klientom!

Utrzymujmy kontakt z klientami. Komunikujmy dużo, w wielu kanałach i spójnie.  

MOŻE…

NIE ZAKŁADAJMY, ŻE 
WSZYSTKO SIĘ ZMIENI

RÓBMY BADANIA 
WNIKLIWIE 
I Z POMYSŁEM 

WYKORZYSTUJMY TO, 
NA CO MAMY WPŁYW
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DZIAŁAJMY SZYBKO!

KOMUNIKUJMY!
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