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SPRAWDZONA METODYKA KPMG NUNWOOD

PO RAZ PIERWSZY W POLSCE

7 lat doświadczenia 
w prowadzeniu badania

Ponad 1,25 mln 
ankiet ewaluacyjnych

>5000 respondentów

>200 marek

Badanie zostało przeprowadzone przez zewnętrzną agencję 
badawczą w pierwszym kwartale 2017 r., metodą CAWI 
(ang. Computer-Assisted Web Interview) na próbie ponad 
5000 respondentów, reprezentatywnej dla mieszkańców 
Polski w wieku powyżej 16 roku życia.

Do analizy włączono marki świadczące usługi lub prowadzące 
sprzedaż produktów dla klientów detalicznych na terenie całego kraju 
lub w największych miastach. W badaniu uwzględnione zostały te 
sektory, w których przedsiębiorstwa używające danej marki mają 
istotny wpływ na budowanie doświadczeń klientów w jak największej 
liczbie punktów styku na linii klient-firma. Dobór sektorów jest spójny 
z metodyką badań przyjętą przez KPMG Nunwood w innych krajach.

na 3 kontynentach Ok. 1000 
przebadanych marek

Metodyka badania

Badanie dotyczyło opinii konsumentów na temat ich 
doświadczeń w obszarze Sześciu FilarówTM Customer Experience

Media 
i telekomunikacja

Pozaspożywczy 
handel detaliczny

Podróże

Czas wolny 
i rozrywka

GastronomiaDostawcy energii 
elektrycznej/gazu 

Logistyka

Spożywczy 
handel 

detaliczny

Usługi 
finansowe

Wiarygodność Rozwiązywanie Problemów Oczekiwania 

Czas i Wysiłek Personalizacja Empatia 

9 sektorów

Prezentowane w raporcie 
wnioski na temat poszczególnych 
marek i ich działania na polskim 
rynku w zakresie zarządzania 
doświadczeniami klientów 
zostały opracowane wyłącznie 
na podstawie wyników badania 
konsumenckiego zrealizowanego 
przez zewnętrzną agencję 
badawczą (tę samą, która 
przeprowadziła takie badania 
dla KPMG w innych krajach) 
oraz publicznie dostępnych 
informacji. Badanie miało na celu 
zebranie indywidualnych opinii 
respondentów. Raport ilustruje 
stosowane praktyki zarządzania 
doświadczeniami klientów 
i w żaden sposób nie stanowi 
opinii ani stanowiska KPMG 
w Polsce dotyczącego działania 
jakiegokolwiek przedsiębiorstwa.

Badanie miało na celu kompleksową 
analizę doświadczeń klientów 
w interakcjach z marką. Ocenie 
respondentów podlegała satysfakcja 
kupujących z punktu widzenia jakości 
obsługi na wszystkich etapach 
Customer Journey, w możliwie wielu 
punktach styku na linii klient-firma. 
Warunkiem uwzględnienia marki 
w analizie było osiągnięcie minimalnej 
wymaganej liczby odpowiedzi 
respondentów. 

Podstawą porównań pomiędzy 
markami, branżami i krajami 
jest indeks CEE (ang. Customer 
Experience Excellence). Wskaźnik 
obliczany jest na podstawie oceny 
Sześciu FilarówTM Customer 
Experience z uwzględnieniem ich 
indywidualnego wpływu na budowę 
doświadczeń klientów w danym kraju.
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Według analiz KPMG z końca 2016 r.1  cena jest głównym 
czynnikiem wyboru sprzedawcy w Polsce, jednak w dobie 
postępującej komodytyzacji produktów i usług coraz 
ważniejszym wyróżnikiem przedsiębiorstw stają się 
doświadczenia klientów. Doceniając dojrzałość polskiego 
rynku oraz dynamiczną cyfryzację społeczeństwa, 
zdecydowaliśmy się na wykonanie nowatorskiego badania 
doświadczeń klientów (ang. Customer Experience) 
w Polsce, według metodyki KPMG stosowanej od kilku lat 
na najbardziej rozwiniętych rynkach konsumenckich. 

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nasz najnowszy 
raport pt. „Jak budować pozytywne doświadczenia 
klientów. Analiza wiodących praktyk zarządzania 
doświadczeniami klientów na rynku polskim”, 
prezentujący wnioski z analizy doświadczeń polskich 
konsumentów z markami w różnych branżach. Raport 
powstał na podstawie badania rynkowego zrealizowanego 
w pierwszym kwartale 2017 r. przez niezależną firmę 
badawczą na reprezentatywnej próbie 5000 polskich 
konsumentów. Wynikiem naszych rozważań jest 
zestawienie Top 100 Brands, czyli stu marek, które uzyskały 
najwyższe oceny Polaków pod względem zarządzania 
doświadczeniami klienta w Polsce. Podejście badawcze 
KPMG bazuje na Sześciu FilarachTM Customer Experience, 
pozwalających zrozumieć prawdziwe doświadczenia 
widziane oczami klienta w jego interakcjach z marką. 
Metodyka Sześciu FilarówTM jest szczególnie użyteczna 
dla przedsiębiorstw, gdyż dzięki niej mogą zarządzać 
doświadczeniami klientów w sposób systematyczny 
i zdobyć przewagę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. 

Jednym z kluczowych wyzwań każdego przedsiębiorstwa 
jest dostarczenie wartości klientom przy zachowaniu 
zrównoważonego wzrostu firmy. Zasadniczym pytaniem 
zadawanym przez menedżerów jest jak efektywne 
zarządzanie doświadczeniami klientów przekłada się na 
wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, w szczególności 
w warunkach intensywnej konkurencji. Analizy KPMG 
w Polsce pokazują, że w różnych branżach przychody 
przedsiębiorstw znajdujących się w zestawieniu Top 
100 Brands rosną szybciej niż u konkurencji. W obliczu 
globalizacji biznesu cieszy silna reprezentacja marek 
o polskich korzeniach, gdyż aż połowa znaków handlowych 
w zestawieniu marek została stworzona w Polsce. Po 
pierwszym okresie transformacji polityczno-gospodarczej 
i zachwycie dostępnością produktów zza granicy Polacy 
doceniają także rodzimych dostawców, którzy często 
skutecznie konkurują ze swoimi zagranicznymi rywalami.

Z analiz KPMG wynika, że Filarem kluczowym dla satysfakcji 
klienta w Polsce jest Wiarygodność w kontekście budowania 
zaufania i dotrzymywania słowa. Polscy konsumenci wysoko 
oceniają przedsiębiorstwa, które dotrzymują obietnicy 
marki, rzetelnie informują o istotnych elementach swojej 
oferty, a także działają w rzeczywistym interesie klienta i nie 
koncentrują się wyłącznie na swoich zyskach. Krytyczne 
znaczenie Wiarygodności marki z punktu widzenia budowy 
doskonałych doświadczeń klientów można wytłumaczyć 
relatywnie niskim poziomem zaufania Polaków do innych 
osób czy podmiotów, podkreślanym w różnych badaniach 
socjologicznych.

Polacy oceniają relatywnie nisko swoje doświadczenia 
z przedsiębiorstwami oferującymi bardziej złożone produkty 
i usługi, w przypadku których interakcje na linii klient-firma 
mają skomplikowany, częsty i długoterminowy charakter. 
W tego typu branżach zorientowanie swoich operacji 
na kliencie i jego potrzebach wymaga złożonej cyfrowej 
transformacji biznesowej, której nadrzędnym celem 
powinno być podniesienie poziomu Customer Experience 
w kluczowych punktach styku. Taka transformacja 
wiąże się ze znaczącą przebudową procesów obsługi, 
w szczególności w wybranych interakcjach w ramach 
podróży klienta (ang. Customer Journey), pociągając za sobą 
konieczność dokonania gruntownych zmian w systemach 
IT i dostosowania ich do wymogów omnikanałowości. 
Niezbędne jest także zbudowanie zupełnie nowej kultury 
organizacyjnej tak, aby to klient stał się rzeczywistym 
obiektem działań operacyjnych przedsiębiorstwa.

Naszą szczególną uwagę przykuł fakt, że nawet w branżach 
wysoko ocenianych przez Polaków niewielu markom 
udaje się w pełni spełniać pokładane w nich oczekiwania. 
Zarządzanie doświadczeniami to jeszcze nowy i złożony 
temat, dlatego mamy nadzieję, że niniejszy raport pozwoli 
polskim menedżerom lepiej zrozumieć perspektywę 
konsumentów i w sposób systematyczny podejść do 
budowy lojalności swoich klientów.

Wstęp

Jerzy Kalinowski

partner w dziale 
usług doradczych 
w KPMG w Polsce

1 Wyniki analiz zostały zaprezentowane w raporcie KPMG w Polsce pt. „Promocje 
oczami klienta – czy faktycznie działają?”.
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Streszczenie 
zarządcze1

Opłacalność skutecznego 
zarządzania doświadczeniami 
klientów

Analiza wyników finansowych 
spółek z zestawienia Top 100 Brands 
pokazuje, że firmy uzyskujące wysokie 
oceny pod względem doświadczeń 
klienta osiągają większe średnioroczne 
wzrosty niż ich konkurenci. W latach 
2013-2015 ich przychody rosły średnio 
o 8 punktów procentowych szybciej 
niż przychody spółek z indeksu WIG, 
notowanego na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 
W przypadku spożywczego handlu 
detalicznego średnioroczny wzrost 
przychodów przedsiębiorstw 
z zestawienia Top 100 Brands był aż 
o 15 punktów procentowych wyższy 
od pozostałych spółek z branży. Z kolei 
różnica we wzroście przychodów 
spółek z sektora usług finansowych 
wyniosła 8 punktów procentowych 
na korzyść marek sklasyfikowanych 
w naszym zestawieniu.

Rola Sześciu FilarówTM Customer 
Experience w budowie 
pozytywnych doświadczeń w Polsce

Wiarygodność marki jest kluczem do 
budowy pozytywnych doświadczeń 
Polaków. Analiza znaczenia Sześciu 
FilarówTM Customer Experience 
dla konsumentów pokazuje, że 
Wiarygodność aż w 22% decyduje 
o tym, czy polski klient poleci daną 
markę znajomym lub rodzinie, 
a w 21% o tym, czy dalej będzie 
kupował lojalnie jej produkty lub usługi.

Polacy cenią też szybką 
i bezproblemową obsługę oraz 
skuteczność w rozwiązywaniu 

problemów. Nasze analizy pokazują, 
że Filar Czasu i Wysiłku oraz Filar 
Rozwiązywania Problemów mają 
niebagatelne znaczenie dla polskich 
konsumentów – każdy z nich w 17% 
odpowiada za skłonność do polecenia 
danej marki znajomym lub rodzinie.

Filar Personalizacji odgrywa w Polsce 
nieco mniejszą rolę niż w innych 
badanych przez KPMG krajach. Także 
mniejsze znaczenie Filaru Oczekiwań 
oraz Filaru Empatii wskazuje, że 
polscy konsumenci oczekują od 
przedsiębiorstw przede wszystkim 
przestrzegania podstawowych zasad 
i spełnienia fundamentalnych kryteriów 
pod względem produktów, usług 
i obsługi klienta.

Doświadczenia polskich 
konsumentów z różnymi branżami

Najwyżej Polacy oceniają swoje 
doświadczenia z firmami zajmującymi 
się pozaspożywczym handlem 
detalicznym. Firmy reprezentujące ten 
rodzaj działalności zebrały w Polsce 
najwyższe noty pod względem 
Wiarygodności i Rozwiązywania 
Problemów. To najbardziej 
konkurencyjna branża w Polsce, stąd 
też naturalne dążenie podmiotów 
z tego sektora do poszukiwania 
źródeł przewagi konkurencyjnej 
w dostarczaniu najlepszych 
doświadczeń klientów.

Polscy konsumenci bardzo dobrze 
oceniają także branżę podróżniczą, 
która odnotowała najwyższe wyniki 
w Filarze Personalizacji, Oczekiwań 
i Empatii. W ostatnich latach Polacy 
pokochali podróże i obserwujemy, że 
w branży hotelarskiej kluczowe jest 

zrozumienie indywidualnych potrzeb 
i specyficznej sytuacji każdego klienta.

Polacy oceniają relatywnie nisko swoje 
doświadczenia z przedsiębiorstwami 
oferującymi bardziej złożone 
produkty i usługi, w przypadku 
których interakcje na linii klient-
firma mają skomplikowany, częsty 
i długoterminowy charakter. 

Polska na tle innych krajów

W naszym zestawieniu stosunkowo 
silnie reprezentowane są marki 
o polskich korzeniach. Połowa 
wyróżnionych przez nas znaków 
handlowych została zbudowana 
w Polsce, co pokazuje, że 
polskie podmioty radzą sobie na 
konkurencyjnym rynku coraz lepiej, 
także pod względem zarządzania 
Customer Experience. 

Doświadczenia klientów w Polsce stoją 
na zdecydowanie niższym poziomie niż 
w Stanach Zjednoczonych, uznawanych 
za światowego lidera w tej dziedzinie. 
Co zaskakujące, Polacy oceniają jednak 
lepiej niż amerykańscy konsumenci 
poziom empatii prezentowany przez 
poszczególne marki.

Polscy klienci ocenili swoje 
doświadczenia na poziomie zbliżonym 
do konsumentów w Czechach i na 
Słowacji. Najlepiej w naszym regionie 
oceniono jednak Słowację, której 
mieszkańcy przyznali szczególnie 
wysokie noty w Filarach Personalizacji, 
Czasu i Wysiłku oraz Oczekiwań. Na 
drugim miejscu, przed Czechami, 
uplasowała się Polska, która wyróżniła 
się w Filarach Wiarygodności, 
Rozwiązywania Problemów i Empatii.
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OPIS BRANŻ

Do analizy włączono marki 
świadczące usługi lub prowadzące 
sprzedaż produktów dla klientów 
detalicznych na terenie całego 
kraju lub w największych miastach. 
W badaniu uwzględnione zostały te 
sektory, których przedsiębiorstwa 
używające danej marki mają istotny 
wpływ na budowanie doświadczeń 
klientów w jak największej 
liczbie punktów styku na linii 
klient-firma. Dobór sektorów jest 
spójny z metodyką badań przyjętą 
przez KPMG Nunwood w innych 
krajach. W rozdziale prezentującym 
wyniki poszczególnych sektorów 
przedstawiono studia przypadku 
wybranych marek, które wyróżniły 
się w ocenach lub wypowiedziach 
respondentów badania.

Czas wolny i rozrywka
Marki używane przez sieci kin, kluby fitness, 
dostawców płatnych treści wideo na żądanie 
(ang. video on demand) oraz gier liczbowych.

Media i telekomunikacja
Marki używane przez operatorów telekomunikacyjnych 
(stacjonarnych i komórkowych) oraz operatorów płatnej 
telewizji (kablowej i satelitarnej), działających na rynku klienta 
detalicznego.

Dostawcy energii elektrycznej/gazu
Marki używane przez sprzedawców detalicznych energii 
elektrycznej i gazu.

Gastronomia
Marki używane przez sieci restauracji i kawiarni oraz sieci 
restauracji szybkiej obsługi (ang. fast food). 

Podróże
Marki używane przez przedsiębiorstwa takie jak: hotele, linie 
lotnicze, biura podróży, przewoźnicy autokarowi, przewoźnicy 
kolejowi, platformy pośredniczące w wyszukiwaniu i rezerwacji 
usług turystycznych, działające na rynku klienta detalicznego.

Pozaspożywczy handel detaliczny
Marki używane przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w zakresie sprzedaży detalicznej następujących grup 
asortymentu: odzież, biżuteria, elektronika, kosmetyki, meble, 
książki i prasa, paliwa samochodowe, materiały budowlane 
i dekoracyjne.

Logistyka
Marki używane przez firmy kurierskie i dostawców usług 
pocztowych, działające na rynku klienta detalicznego.

Spożywczy handel detaliczny
Marki używane przez detaliczne sieci hipermarketów, 
supermarketów, dyskontów spożywczych oraz 
sklepów typu „convenience”.

Usługi finansowe
Marki używane przez banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy 
pożyczkowe, internetowe kantory wymiany walut, działające 
na rynku klienta detalicznego.
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Sześć FilarówTM 
Customer Experience2

Jednym z kluczowych wyzwań 
w zarządzaniu doświadczeniami 
klientów jest zrozumienie, co wpływa 
na sposób w jaki klienci odbierają daną 
markę, jej produkty i doświadczenia 
płynące z interakcji na linii klient-firma. 
Na podstawie ponad siedmiu lat 
szczegółowych analiz prowadzonych na 
różnych rynkach, KPMG wypracowało 
unikalne podejście do badania 
kluczowych czynników kształtujących 
doświadczenia klientów. Osią metodyki 
KPMG jest Sześć FilarówTM Customer 
Experience, które stanowią podstawę 
analityczną do zrozumienia wyzwań, 
przed którymi stoi marka w relacji ze 
swoimi klientami. Analiza doświadczeń 
klientów w tych Filarach pozwala 
przedsiębiorstwom na efektywne 
zarządzanie doświadczeniami 
klientów poprzez wdrożenie inicjatyw 
usprawnieniowych o największym 
wpływie na lojalność klienta i jego 
skłonność do rekomendacji. 

Główną zaletą podejścia KPMG 
opartego na Filarach jest jego 
„zarządzalność”. Z wieloletnich 
analiz na różnych rynkach wynika, że 
wskaźniki oceniające doświadczenia 
klientów z perspektywy poszczególnych 
Filarów pozwalają wytłumaczyć 
w sumie ok. 2/3 zmienności indeksów 
lojalności i skłonności do rekomendacji 
(ang. Net Promoter Score). Pozostała 
część czynników wpływających 
na emocje klientów ma charakter 
niedeterministyczny i jest poza sferą 
wpływu przedsiębiorstwa. Zaliczają się 
do nich uwarunkowania tak prozaiczne 
jak pogoda, nastrój czy samopoczucie. 
Sześć FilarówTM umożliwia wnikliwe 
przybliżenie i zrozumienie tych 
czynników, w stosunku do których 
przedsiębiorstwa mogą podjąć 
konkretne działania. Celem takich 
inicjatyw może być zarówno odpowiedź 
na specyficzne potrzeby danej grupy 
konsumentów, jak i podniesienie 
poziomu obsługi w konkretnej interakcji 
z klientem.

Jak budować pozytywne doświadczenia klientów 7
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Opis i przykłady poszczególnych Filarów

Wiarygodność

Jak dostarczana jest 
obietnica marki?

Rozwiązywanie 
Problemów

Jak „przekuć” 
problemy 

w pozytywne emocje?

Odbierana przez konsumenta jako zaufanie do marki, 
wynikające zarówno ze spójności zachowania pracowników 
dostawcy w relacjach z klientem, jak również sposobu, 
w jaki firma reaguje w trudnych, nietypowych oraz – 
w szczególności – kryzysowych sytuacjach. 

Klient dokonuje oceny, jak dostawca radzi sobie w trudnych 
sytuacjach we wzajemnej relacji, w szczególności gdy 
pojawi się określony problem. Dla przedsiębiorstwa to 
okazja aby swoimi działaniami przekształcić negatywne 
doświadczenia w pozytywne. Konsument, budując swoje 
emocje w tym wymiarze, bierze pod uwagę nie tylko 
skuteczność rozwiązania problemu, ale też bezzwłoczność 
działania czy umiejętność przeproszenia.

Udało mi się kiedyś kupić bilet na dość długi przejazd 
za symboliczną złotówkę. Nie jest to szczególnie 

trudne, jednak tym razem była to wigilia i byłam jedynym 
pasażerem w całym autobusie. W efekcie pojazd nie ruszył 
w trasę, ale przewoźnik nie odwołał kursu, jak można byłoby 
się spodziewać. Kierowca autobusu zawiózł mnie do celu 
samochodem osobowym. Uważam, że jest to firma, która 
dba o klienta i mam do nich duże zaufanie.

Przykład pozytywnej wypowiedzi klienta

Podoba mi się usługa rejestracji 
dowodu zapłaty, dzięki niej nie 

ma problemu z reklamacją w razie 
zagubienia paragonu. Uczciwe 
podejście sklepu do gwarancji 
i składania reklamacji, nigdy nie ma 
problemów w razie konieczności 
reklamowania zakupionego towaru.

Przykład pozytywnej wypowiedzi klienta

Przedstawiciel tej firmy przedstawił mi 
ofertę nie do końca zgodną z prawdą, 

a właściwie ukrył szczegóły, które naraziły mnie 
na dodatkowe koszty. Poczułam się oszukana, 
dzwoniłam do firmy z prośbą o rozwiązanie 
umowy, ale oczywiście nikt ze mną nie chciał 
rozmawiać na temat inny niż ogromne kary 
umowne. Nikomu nie polecę tej firmy.

Przykład negatywnej wypowiedzi klienta

Gdy kupiłam w sklepie sportowym deskorolkę dla syna, 
okazało się, że ma źle ustawione kółka. Poszłam tam 

z powrotem z reklamacją. Musiałam bardzo długo czekać, 
ponieważ personel nie był w stanie ustalić jaki dział powinien zająć 
się problemem. Kiedy w końcu podeszła osoba z właściwego 
działu, to pół godziny sprawdzała paragon. Ostatecznie zostałam 
niemal wyśmiana, że sama sobie nie potrafię przykręcić kółek i bez 
żadnego słowa przeprosin naprawiono usterkę na miejscu.

Przykład negatywnej wypowiedzi klienta
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Oczekiwania

Czy klient wie 
czego może się 

spodziewać?

Czas i Wysiłek

Jak nie utrudniać 
korzystania 

z produktów i usług?

Klient odczuwa pozytywne emocje z powodu demonstracji 
przez dostawcę zrozumienia jego oczekiwań poprzez ich 
spełnianie i – jeśli to możliwe – wykraczanie poza nie. 
Emocje w tym wymiarze są budowane przede wszystkim 
poprzez odpowiednią komunikację na temat tego, czego 
klienci naprawdę mogą oczekiwać w danej sytuacji 
(np. funkcjonalność produktu, czas i standard obsługi, 
sposób realizacji reklamacji, itp.).

Priorytetem klientów jest wygoda. Dlatego istotne 
jest minimalizowanie ich wysiłku na każdym kroku 
relacji konsument-dostawca. Ten Filar w szczególności 
odzwierciedla oczekiwania konsumentów odnośnie 
wyeliminowania zbędnej biurokracji w każdym 
punkcie styku.

Bardzo dobry bank, wystandaryzowana 
obsługa, w każdym oddziale mogę wszystko 

załatwić, nie tylko w miejscu w którym zakładałam 
konto. Wiadomo czego można się spodziewać idąc 
do placówki, obsługują równie sprawnie 
i kompetentnie w dużym oddziale jak i małym 
punkcie obsługi.

Przykład pozytywnej wypowiedzi klienta

Lubię robić tu zakupy ponieważ sklep nie 
jest zbyt duży, najpotrzebniejsze produkty są 

dostępne i to w dobrej cenie. Wszystko jest 
logicznie ułożone. A do tego znajduje się blisko 
mojego miejsca zamieszkania i ma wygodny 
parking.

Przykład pozytywnej wypowiedzi klienta

Utrudniony kontakt telefoniczny, brak 
odpowiedzi na pisma, brak informacji 

o harmonogramie spłat rat kredytowych. Druki 
umów są zagmatwane, przez co zasady i opłaty 
są nieczytelne.

Przykład negatywnej wypowiedzi klienta

Trudno znaleźć jakikolwiek produkt, 
niektóre przedmioty nie stoją nawet 

w swoich działach. Szczególnie czasochłonne 
jest szukanie artykułów z gazetek 
promocyjnych, w szczególności tych, które 
pojawiają się tylko na pewien okres. 
Przeszkadzają mi wiecznie długie kolejki oraz to, 
że kasjerzy ciągle proszą o drobne pieniądze.

Przykład negatywnej wypowiedzi klienta
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Personalizacja

Jak odpowiadać na 
indywidualne potrzeby?

Empatia

Jak wczuć się 
w specyficzną 

sytuację klienta?

Klient oczekuje, że dostawca dostosowuje swoje podejście 
do jego indywidualnych potrzeb. Z punktu widzenia 
konsumenta istotne jest odczuwanie, że dostawca rozumie 
jego specyficzne potrzeby i odpowiednio dopasowuje 
produkty i sposób obsługi, korzystając z posiadanych 
informacji na jego temat oraz historii wcześniejszych relacji.

Z punktu widzenia konsumenta bardzo ważne jest 
demonstrowanie przez dostawcę zrozumienia 
specyficznej sytuacji klienta.

Mieliśmy początkowo wątpliwości odnośnie 
do wybrania konkretnego modelu, jednak 

z pomocą pospieszył nam doradca, który po 
wysłuchaniu naszych potrzeb dotyczących 
wymaganych parametrów pomógł nam w podjęciu 
decyzji. Zakup spełnił nasze oczekiwania, w związku 
z czym wizyta w sklepie jak i sposób obsługi przez 
personel zapisał się w naszej pamięci pozytywnie. 
W przypadku decyzji o kupnie innego sprzętu 
z pewnością rozważymy ten sklep jako opcję.

Przykład pozytywnej wypowiedzi klienta

Ostatnia wizyta w placówce banku 
pozostawiła u mnie przyjemne wrażenie. Moją 

uwagę zwróciło uprzejme i cierpliwe zachowanie 
w stosunku do starszej, nieco zagubionej klientki 
oraz miłe podejście do dziecka towarzyszącego 
mamie. Dostało kredki, papier, książeczkę do 
przeglądania i nawet poczęstowano je cukierkiem.

Przykład pozytywnej wypowiedzi klienta

Kurier trzy razy dostarczał przesyłkę 
w godzinach porannych, kiedy byłam w pracy. 

Firma nie reagowała na prośby telefoniczne 
o dostarczenie po południu. W końcu okazało się, że 
musimy odebrać paczkę w placówce. Na 
powiadomieniu napisano inicjały, a z mężem mamy 
takie same. Przesyłkę pojechał odebrać więc mąż, 
ale mu jej nie wydano ponieważ była zaadresowana 
jednak na mnie. Po zwróceniu personelowi uwagi na 
całą sytuację usłyszałam, że firma dopełniła 
wszystkich procedur.

Przykład negatywnej wypowiedzi klienta

Kupowałam w tej firmie parę rzeczy i były 
momenty, że czułam się lekceważona przez 

obsługę tylko dlatego, że nie znam się na 
wszystkich nowinkach technicznych, a mam 66 lat.

Przykład negatywnej wypowiedzi klienta
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Na podstawie wieloletnich obserwacji 
i badań oraz licznych projektów 
dotyczących doskonalenia doświadczeń 
klientów zauważono prawidłowość 
związaną z istotnością poszczególnych 
Filarów dla skłonności do rekomendacji, 
budujących wskaźnik NPS. Okazuje się, 
że w praktyce Sześć FilarówTM można 
podzielić na następujące grupy:

• Filary podstawowe, które mają 
fundamentalną rolę dla budowania 
pozytywnych doświadczeń. 
Kluczowym Filarem jest w tym 
przypadku Wiarygodność, gdyż jej 
brak powoduje całkowite załamanie 
relacji klienta z marką. Na ogół 
klienci nie przewidują komplikacji 
w codziennym korzystaniu 
z produktów i usług, ale kiedy takowe 
wystąpią, oczekują odpowiedniej 
reakcji i „zażegnania kryzysu”. 
Dlatego drugi w hierarchii ważności 
jest Filar Rozwiązywania Problemów. 

Nieumiejętne radzenie sobie przez 
firmę z trudnymi sytuacjami potrafi 
negatywnie odbić się na relacji 
z klientem i przysporzyć krytyków, 
którzy o swoim niezadowoleniu 
chętnie opowiedzą w swoich 
społecznościach, w szczególności 
w świecie cyfrowym.

• Filary pośrednie, które odpowiadają 
na kluczowe potrzeby w budowaniu 
relacji z klientem – spełnienie, 
a nawet przewyższenie oczekiwań 
i ograniczenie wysiłku w związku 
z korzystaniem z produktu lub 
usługi. Dostarczanie doświadczeń 
zorientowanych na te Filary pozwala 
budować satysfakcję klientów, którzy 
rozumieją czego mogą spodziewać 
się w relacji z daną marką i mają 
poczucie, że otrzymują korzyści 
adekwatne do swojej inwestycji. 
Jest to dobry fundament dla 
rozwijania lojalności, przy czym 

Filary z tej grupy mają ograniczony 
potencjał w kreowaniu doświadczeń 
wyjątkowych, pozostających na długo 
w pamięci klientów.

• Filary wyróżniające, dające 
możliwość stworzenia efektów 
„wow”, czyli doświadczeń, które 
przez klientów odbierane są 
jako wyjątkowe. Personalizacja 
i Empatia mają niewspółmierny 
do innych Filarów potencjał do 
wywindowania relacji klienta z marką 
na wyższy poziom, na którym 
konsumenci aktywnie promują 
firmę w swoim otoczeniu, stając 
się jej ambasadorami. Powodem, 
dla którego Filary w tej grupie mają 
tak dużą moc oddziaływania, jest 
ich koncentracja na specyficznej, 
konkretnej sytuacji danego klienta 
i możliwość nadania indywidualnego 
i osobistego charakteru relacji 
z marką. 

Powiązanie Sześciu FilarówTM na różne poziomy skłonności do rekomendacji wykorzystywanej 
w konstrukcji wskaźnika NPS

0 – 3 3 – 6 6 – 7 9 – 10 107 – 9

Wskaźnik NPS

Wiarygodność Rozwiązywanie Problemów Oczekiwania Czas i Wysiłek Personalizacja Empatia 

Filary wyróżniające

Pokaż, że znasz 
potrzeby, „wyprzedzaj” 

pytania i pozytywnie 
zaskakuj

Filary pośrednie

Bądź w stałym kontakcie 
i upraszczaj procesy

Filary podstawowe

Buduj zaufanie i skutecznie reaguj 
w sytuacjach kryzysowych
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Opłacalność 
skutecznego zarządzania 
doświadczeniami klientów

3
Planując swoją strategię rozwoju, 
przedsiębiorstwa muszą być świadome 
skali inwestycji, jakiej wymaga 
podjęcie różnych inicjatyw, a także 
wiążącego się z nimi kosztu utraconych 
możliwości. Stawianie klienta 
w centrum zainteresowania wszystkich 
operacji firmy to kluczowy trend 
w walce o klienta na konkurencyjnych 
rynkach. Jednak zasadniczym 
celem każdego przedsiębiorstwa 
jest długoterminowy wzrost ich 
wartości, dlatego pożądane są przede 
wszystkim inicjatywy podnoszące ich 
konkurencyjność na rynku, zarówno 
poprzez zwiększenie efektywności 
kosztowej, jak i przychodów. Z tego 
względu spełnienie oczekiwań klientów 
poprzez dostarczenie najlepszych 
doświadczeń i idąca za tym poprawa 
wyników finansowych jest jednym 
z kluczowych wyzwań na coraz bardziej 
konkurencyjnym rynku. Z obserwacji 
KPMG wynika, że skuteczne 
zarządzanie doświadczeniami klientów 
pozytywnie przekłada się nie tylko na 
wysokie wyniki w poszczególnych 
Sześciu FilarachTM, ale może mieć 
również pozytywny wpływ na wyniki 
finansowe. 

Nasze analizy pokazały, że całościowo 
spółki, które uzyskały w badaniu 
najwyższe oceny pod względem 
doświadczeń klientów w Polsce, 
odnotowały średnioroczny wzrost 
przychodów o osiem punktów 
procentowych wyższy w porównaniu 
do zagregowanego wyniku 
przedsiębiorstw wchodzących w skład 
indeksu WIG notowanych na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie 
(w zakresie sektorów objętych 
badaniem). W niektórych branżach 
dystans dzielący przedsiębiorstwa 
z zestawienia Top 100 Brands od 
przedsiębiorstw wchodzących w skład 
indeksu WIG jest jeszcze większy, 
jak np. w spożywczym handlu 
detalicznym (15 p. p.). Przeciętną 
różnicę w dynamice wzrostu 
wykazały instytucje finansowe (8 p. 
p.), a w sektorze pozaspożywczego 
handlu detalicznego, który z uwagi 
na bardzo dużą konkurencyjność 
oraz wyjątkowo silną presję cenową 
cechował się spadkiem przychodów, 
spółki z zestawienia Top 100 Brands 
odnotowały spadki o 3 p. p. niższe.
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Choć różnica w dynamice przychodów 
waha się w zależności od sektora, to 
obserwujemy, że wyniki finansowe 
osiągane przez firmy z zestawienia 
Top 100 Brands są lepsze niż 
pozostałych przedsiębiorstw. Firmy, 
które w naszym badaniu uzyskały 
ponadprzeciętne wyniki w ocenie 
poszczególnych Filarów, odnotowały 
bezpośrednią korzyść w postaci 
większej dynamiki przychodów ze 
sprzedaży lub ograniczonego spadku 
w przypadku dużej konkurencyjności 
sektora. Efektywne zarządzanie 
doświadczeniami klientów nie polega 
jednak na przewyższaniu oczekiwań 
wszystkich kupujących w każdej 
możliwej interakcji z firmą, gdyż 
generowałoby to znaczące koszty, na co 
zazwyczaj nie pozwalają ograniczenia 
budżetowe. Nie wszystkie punkty 

styku na linii klient – przedsiębiorstwo 
mają jednakowe znaczenie dla 
budowania doświadczenia klienta, 
dlatego w pierwszej kolejności należy 
koncentrować się na interakcjach 
o kluczowym charakterze. Z tego 
powodu metodyka zarządzania 
doświadczeniami klientów 
wypracowana przez KPMG pozwala 
zidentyfikować „momenty prawdy”, 
czyli zdarzenia o decydującym wpływie 
na lojalność klientów i ich skłonność do 
rekomendowania marki. Firmy stosujące 
takie podejście wiedzą kiedy spełniać 
i przewyższać oczekiwania klientów 
tak, żeby przynosić im maksymalną 
wartość, jednocześnie zapewniając 
sobie zrównoważony wzrost. Podejście 
KPMG do transformacji Customer 
Experience jest opisane szerzej pod 
koniec niniejszego raportu.

Średnioroczna zmiana przychodów ze sprzedaży w latach 2013-2015 (CAGR, zmiana %) 
– porównanie wyników spółek wchodzących w skład indeksu WIG z wynikami spółek, 
których marki znalazły się w zestawieniu Top 100 Brands

Średnioroczna zmiana przychodów ze sprzedaży w latach 2013-2015 (CAGR, zmiana %) 
– porównanie wyników spółek z danego sektora wchodzących w skład indeksu WIG z wynikami 
spółek z tego samego sektora, których marki znalazły się w zestawieniu Top 100 Brands

WIG vs. Top 100 Brands -5% +3%

Zagregowane wyniki spółek wchodzących w skład indeksu WIG
(w zakresie sektorów objętych badaniem)

Zagregowane wyniki spółek, których marki znalazły się w zestawieniu Top 100 Brands

Usługi finansowe -2% +6%

-4% +11%

-9%

+16% +24%

-6%

Spożywczy handel detaliczny

Pozaspożywczy handel detaliczny

Media i telekomunikacja

Zagregowane wyniki spółek wchodzących w skład indeksu WIG
(w ograniczeniu do danego sektora)

Zagregowane wyniki spółek, których marki znalazły się w zestawieniu Top 100 Brands
(w ograniczeniu do danego sektora)

W analizie dokonano porównania 
dynamiki przychodów ze 

sprzedaży spółek notowanych 
na GPW, wchodzących 

w skład indeksu WIG oraz 
zestawienia Top 100 Brands. 

W przypadku spółek notowanych 
na GPW wzięto pod uwagę 

skonsolidowane sprawozdania 
finansowe, natomiast 

w przypadku zestawienia Top 
100 Brands sprawozdania 
jednostkowe, kierując się 

przynależnością danej marki. 
W przypadku braku dostępności 

danych spółka została pomięta 
w analizie. Część podmiotów 

znalazła się równolegle 
w obu grupach. 
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Komentarz 
o rynku polskim4

Doświadczenia klientów decydują 
o wyborze sprzedawcy

Prawie 30 lat po transformacji 
ustrojowej Polacy mogą cieszyć się 
korzyściami płynącymi z wolnego 
rynku w wielu branżach. Jesteśmy 
beneficjentami konkurencji pomiędzy 
producentami, usługodawcami 
i sprzedawcami, którzy szukając 
źródeł przewagi rynkowej zaczynają 
stawiać klienta w centrum swojego 
zainteresowania i wszystkich operacji. 
Duża dostępność towarów i usług 
sprawia, że możemy przebierać 
w ofercie rynkowej poszukując 
produktów i marek jak najlepiej 
dopasowanych do naszych potrzeb, 
oczekiwań i możliwości finansowych. 
Te ostatnie, mimo że wciąż bardzo 
ważne dla podjęcia decyzji o zakupie, 
nie są jedynym czynnikiem branym 
pod uwagę przez klientów. Około 
40% Polaków cyfrowych wybiera 
sprzedawcę kierując się pobudkami 
pozacenowymi, w tym dobrymi 
doświadczeniami z poprzednim 
zakupem2.

Nie we wszystkich branżach cena 
może stanowić wyróżnik oferty 
rynkowej. Opłaty za korzystanie z usług 
telekomunikacyjnych w wyniku silnej 
konkurencji pomiędzy operatorami 
komórkowymi spadły do jednego 
z najniższych poziomów w całej 
Europie. Przedsiębiorstwa logistyczne 
czy dostawcy energii oferują 
z kolei usługi o tak standardowym 
charakterze, że trudno im przedstawić 

ofertę znacząco odróżniającą się 
od konkurencji. Właśnie między 
innym z powodu podobieństwa 
oferty rynkowej 40% klientów firm 
ubezpieczeniowych deklaruje, że 
to wcześniejsze doświadczenia 
z ubezpieczycielem pomagają im 
w wyborze ubezpieczenia3. Nawet 
jeśli nie mamy własnych doświadczeń 
z daną marką, to przed zakupem 
szukamy obiektywnej opinii na jej temat 
– robi tak aż 2/3 Polaków cyfrowych4, 
na przykład rozmawiając z rodziną 
i znajomymi, czytając komentarze 
na stronach internetowych czy 
przeglądając media społecznościowe.

Wiarygodność marki priorytetem 
polskich klientów

Metodyka KPMG w zakresie pomiaru 
i transformacji doświadczeń klientów 
bazuje na Sześciu FilarachTM, których 
indywidualne znaczenie dla całkowitej 
oceny marki jest zróżnicowane. Różnice 
są wypadkową wielu czynników, 
obejmujących m. in. zaawansowanie 
rynku, poziom konkurencji, specyfikę 
branży, uwarunkowania społeczno-
kulturowe czy też indywidualne 
preferencje pojedynczego klienta. 

Fundamentem dobrych doświadczeń 
klientów w Polsce jest Wiarygodność 
– jej samodzielny wpływ na skłonność 
do polecenia marki przez Polaków 
to aż 22%. Dotrzymywanie słowa 
i wzbudzanie zaufania to cechy, które 
powinny charakteryzować każde 
przedsiębiorstwo funkcjonujące na 

rynku, ale wyniki naszego badania 
podkreślają, że budowa zaufania 
do marki się opłaca. Budowa 
wiarygodnego i spójnego wizerunku 
jest szczególnym wyzwaniem w dobie 
cyfryzacji. Podczas gdy coraz więcej 
czynności związanych z kupowaniem 
i używaniem produktów i usług 
wykonujemy za pośrednictwem 
kanałów elektronicznych, podstawą 
wiarygodności dla prawie 2/3 
Polaków cyfrowych jest możliwość 
odbycia bezpośredniej rozmowy 
z pracownikiem biura obsługi klienta, 
czy to przez telefon, czy w placówce 
firmy. 

Polacy cenią szybką 
i bezproblemową obsługę 
oraz skuteczne rozwiązywanie 
problemów

Drugim priorytetem w budowie 
dobrych doświadczeń Polaków jest 
Czas i Wysiłek. Samodzielny wpływ 
tego Filaru na skłonność do polecenia 
to 17%. Jest on szczególnie istotny 
dla firm oferujących produkty i usługi, 
które zarówno na etapie zakupu, jak 
i użytkowania wymagają wielu interakcji 
ze sprzedawcą. Klienci oczekują, że 
wszystkie czynności będą odbywały 
się w sposób bezproblemowy, 
bezstresowy i nieangażujący czasowo. 
Na pomoc przedsiębiorstwom 
przychodzi internet i urządzenia mobilne 
- 87% Polaków cyfrowych deklaruje, 
że wygoda i oszczędność czasu to dla 
nich nadrzędne zalety załatwiania spraw 
przy użyciu kanałów elektronicznych. 

2 Promocje oczami klienta – czy faktycznie działają? KPMG w Polsce, 2017.
3 Jeden klik od ubezpieczenia – czy Polacy są gotowi na kanały cyfrowe? KPMG w Polsce, 2015.
4 Badanie KPMG w Polsce, 2017.
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Internet daje szerokie możliwości 
obsługiwania klientów w dogodny dla 
nich sposób, np. przy wykorzystaniu 
aplikacji mobilnych, dedykowanych 
interfejsów do zarządzania usługami, 
płatności zbliżeniowych czy nawet 
rozszerzonej rzeczywistości. 

Zresztą nie tylko usługodawcy 
korzystają na cyfryzacji – w wirtualnym 
świecie doskonale odnalazła 
się branża handlu detalicznego, 
a ogromną popularność zakupy 
on-line zawdzięczają właśnie m.in. 
swojej wygodzie. Według ostatniego 
globalnego raportu KPMG „The truth 
about on-line consumers”, do głównych 
zalet sklepów internetowych należy 
m.in. możliwość robienia zakupów bez 
względu na godzinę i dzień tygodnia 
(58% respondentów), oszczędność 
czasu (40% respondentów) oraz brak 
konieczności wychodzenia z domu 
(39% respondentów).

Trzecim priorytetem dla dobrych 
doświadczeń Polaków jest 
Rozwiązywanie Problemów, 
które w 17% odpowiada za naszą 
chęć do rekomendowania marki. 

Wysoka pozycja tego Filaru jest 
częściowo konsekwencją dużej 
wagi przywiązywanej przez nas 
do Wiarygodności oraz Czasu 
i Wysiłku. W przypadku, gdy podczas 
zakupu lub korzystania z produktu 
lub usługi pojawiają się problemy, 
ich odpowiednie rozwiązanie jest 
konieczne, aby marka zachowała 
swój wiarygodny wizerunek. Jest 
to jednocześnie znakomita okazja, 
aby przedsiębiorstwo obróciło złe 
doświadczenia we wspaniałe. Klienci 
potrafią wykazać się dużą dozą empatii, 
dlatego kiedy firma wykaże zrozumienie 
dla ich problemów, a sytuacja zostanie 
rozwiązana w satysfakcjonujący 
sposób, to w efekcie ich lojalność 
i zadowolenie może już po wszystkim 
znaleźć się na poziomie jeszcze 
wyższym, niż przed zaistnieniem 
trudnej sytuacji. Wyjście z nietypowej 
sytuacji powinno przy tym nastąpić 
w możliwie szybki i skuteczny sposób, 
tak aby klient mógł jak najszybciej 
cieszyć się pełną funkcjonalnością 
produktu lub usługi i aby nie wymagało 
to zbyt dużego wysiłku z jego strony.

Przygotowane na podstawie wyników badania opinii konsumentów w Polsce zrealizowanego przez zewnętrzną firmę badawczą na zlecenie KPMG.

Wpływ Sześciu FilarówTM na skłonność do polecenia i lojalność klientów w Polsce

22% 21%Wiarygodność

Personalizacja 14% 15%

15% 15%Oczekiwania

Czas i Wysiłek 17% 17%

17% 16%Rozwiązywanie Problemów

15% 16%Empatia

Nazwa Filaru Wpływ na skłonność do polecenia Wpływ na lojalność
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Personalizacja nie liczy się dla 
Polaków tak bardzo, jak dla 
mieszkańców innych krajów

Pozostałe Filary dobrych doświadczeń 
klienta mają dla Polaków nieco 
mniejsze znaczenie – zarówno Empatia 
jak i Oczekiwania w 15% odpowiada 
za naszą skłonność do polecania marki, 
natomiast Personalizacja – w 14%. 
To dla przedsiębiorstw ważny sygnał 
wskazujący, że Polacy oczekują od 
nich przede wszystkim spełniania 
pewnych fundamentalnych kryteriów 
i przestrzegania podstawowych zasad. 

To nieco inne podejście niż w Stanach 
Zjednoczonych - kraju uchodzącym 
za lidera pod względem doświadczeń 
klientów, gdzie Wiarygodność jest już 
druga na liście priorytetów. Kluczowym 

Filarem dla amerykańskich klientów 
jest Personalizacja, a jej pojedynczy 
wpływ na całokształt postrzegania 
marki (23%) jest jeszcze większy, niż 
Wiarygodności w Polsce. Częściowo 
wynika to z olbrzymiej konkurencji 
na rynku USA – Amerykanie na co 
dzień ulegają znacznej ekspozycji 
na różne marki, produkty i usługi. 
Mogą z tego względu oczekiwać, aby 
przedsiębiorstwa wychodziły do nich 
z propozycjami skrojonymi specjalnie 
na miarę ich potrzeb i nie marnowały 
ich czasu kompletnie nieinteresującą 
dla nich ofertą. Także mieszkańcy 
innych krajów z regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej mają nieco 
inne preferencje niż Polacy - Słowacy 
stawiają Personalizację na pierwszym 
miejscu, a Czesi – na drugim.

Wpływ Sześciu FilarówTM na doświadczenia klientów w różnych krajach

18%Wiarygodność 22% 22% 20%

Region Europy Środkowo-Wschodniej

Stany
Zjednoczone

 Całkowity wpływ na doświadczenia klientów*Nazwa Filaru

Polska Czechy Słowacja

Personalizacja 23%15% 19% 25%

15%Oczekiwania 15% 16% 13%

Czas i Wysiłek 17%17% 16% 14%

15%Rozwiązywanie
Problemów

16% 16% 15%

13%Empatia 15% 11% 13%

* Całkowity wpływ oznacza łączne oddziaływanie danego Filaru na skłonność do polecenia oraz na lojalność 
klienta w poszczególnych krajach. Przygotowano na podstawie wyników badania opinii konsumentów 
w prezentowanych krajach, zrealizowanego przez zewnętrzną firmę badawczą na zlecenie KPMG.
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Branża pozaspożywczego handlu 
detalicznego uzyskała najwyższe 
oceny klientów Polsce

Marki związane z pozaspożywczym 
handlem detalicznym w Polsce 
osiągnęły najwyższe oceny w badaniu 
KPMG i tym samym uplasowały 
swoją branżę na pierwszym 
miejscu w zestawieniu. Handlowcy 
okazali się najlepsi pod względem 
Wiarygodności i Rozwiązywania 
Problemów, czyli Filarów kluczowych 
dla Polaków. To częściowo 
zasługa bardzo dużej konkurencji 
w branży oraz dynamicznego 
rozwoju konkurencyjnych cenowo 
sieci sklepów on-line, które 

zmuszają sklepy stacjonarne 
do odkrycia na nowo wartości, 
którą mogą dostarczyć klientom 
i szukania nowych źródeł przewagi 
konkurencyjnej. Na drugim miejscu 
w naszym badaniu uplasowała się 
branża podróżnicza, która odnotowała 
najwyższe oceny aż w trzech Filarach 
- Personalizacji, Oczekiwaniach 
i Empatii. Nie wystarczyło to jednak 
do zajęcia pierwszego miejsca 
w zestawieniu ze względu na 
nieco mniejszą wagę tych Filarów 
w priorytetach Polaków. Podium 
zamyka branża gastronomiczna, 
która odnotowała najwyższe oceny 
w Filarze Czasu i Wysiłku.

Wyniki badania dla poszczególnych branż

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

+3%

0%

+2%

-1%

+1%

Gastronomia

Czas wolny i rozrywka

Logistyka

Spożywczy handel detaliczny

Usługi finansowe

Media i telekomunikacja

Dostawcy energii elektrycznej/gazu

-5%

-7%

-3%

Różnica indeksu Customer Experience Excellence dla średniej oceny branży i średniej wartości tego wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem.
Prezentowana kolejność branż została opracowana na podstawie średniej wartości indeksu Customer Experience Excellence dla danej branży. 
Przygotowane na podstawie wyników badania opinii konsumentów w Polsce zrealizowanego przez zewnętrzną firmę badawczą na zlecenie KPMG.
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Pozaspożywczy handel detaliczny 
zbiera wysokie noty nie tyko w naszym 
kraju, zbierając najwyższe oceny 
również na Słowacji, a w Czechach 
i Stanach Zjednoczonych plasując 
się odpowiednio na 2. i 3. miejscu. 
Wysoko oceniana w innych krajach 
jest także gastronomia, której tylko 
na Słowacji nie udało się wskoczyć 
na podium. Zgoła inaczej jest już 
w branży podróżniczej, która ani 
w naszym regionie, ani za oceanem 
nie osiągała już tak wysokich wyników 
jak w Polsce. Dość odległą szóstą 
pozycję zajęła za to u nas branża handlu 
spożywczego, która zebrała najwyższe 
oceny w Stanach Zjednoczonych, 
a na Słowacji i w Czechach zajęła 
odpowiednio 2 i 3 miejsce.

Pozycje poszczególnych sektorów w wybranych krajach
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handel

detaliczny
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i telekomunikacja
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energii
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Region Europy Środkowo-Wschodniej

Stany
ZjednoczonePolska Czechy Słowacja

Przygotowane na podstawie wyników badania opinii konsumentów w prezentowanych krajach zrealizowanego 
przez zewnętrzną firmę badawczą na zlecenie KPMG.
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Pozycje poszczególnych sektorów w wybranych krajach Dystans do lidera pod względem Filarów i ogółem

Wiarygodność -5% -6%-6%

Personalizacja -11% -6%-12%

Oczekiwania -10% -11%-14%

Czas i Wysiłek -7% -1%-6%

Rozwiązywanie
Problemów

-4% -4%-6%

Empatia -4%-8% -2%

-6% -8%-5%Ogółem

Region Europy Środkowo-Wschodniej

Stany
ZjednoczonePolska Czechy Słowacja

Przygotowane na podstawie wyników badania opinii konsumentów w prezentowanych krajach zrealizowanego 
przez zewnętrzną firmę badawczą na zlecenie KPMG.

Polska wypadła dobrze w swoim 
regionie, ale do światowego lidera 
dzieli nas jeszcze duży dystans

Polskie marki zebrały dobre oceny 
klientów względem innych krajów 
w naszym regionie, gdzie plasujemy 
się pomiędzy najwyżej ocenioną 
Słowacją, a Czechami. Polska wygrywa 
pod względem Wiarygodności, 
Rozwiązywania Problemów i Empatii, 
podczas gdy Słowacy osiągnęli 
najwyższe wyniki pod względem 
Personalizacji, Czasu i Wysiłku oraz 
Oczekiwań. 

Wyniki badania pokazują, że pomimo 
zadowalających wyników na tle 
naszych sąsiadów, mamy jeszcze duży 
dystans do nadrobienia względem 
światowych liderów doświadczeń 
klientów. Stany Zjednoczone osiągnęły 
najwyższe wyniki w pięciu z Sześciu 
FilarówTM, wyprzedzając kraje z regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej 
średnio o 7%. Wyjątek stanowi tu 
Filar Empatii, w którym to Polska 
wyprzedziła Czechy, Słowację i Stany 
Zjednoczone.

Oznaczenie stosowane w przypadku, gdy dany kraj osiągnął najwyższą ocenę w danym Filarze na tle 
pozostałych krajów.
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Marki wyróżnione 
w ocenach 
respondentów badania

5
Jedna z proklienckich praktyk stosowanych przez markę Adidas 
dotyczy obsługi zwrotów zamówień internetowych. Razem 
z zamówionymi produktami do klienta przychodzi gotowy 
formularz, w którym należy zaznaczyć produkty podlegające 
zwrotowi. Do zamówienia dołączony jest gotowy list 
przewozowy, który wystarczy umieścić na opakowaniu. Paczka 
zostaje odesłana bezpłatnie po przekazaniu jej do jednego 
z licznych punktów nadawczych.

1. Adidas

Miła i szybka obsługa, 
w sklepach jest zawsze czysto 

i pachnąco, a produkty są atrakcyjnie 
wyeksponowane. Ostatnio mój mąż 
kupił buty, które niestety po miesiącu 
zaczęły przemakać. Poszedł do sklepu, 
aby je zareklamować, buty zostały 
wymienione na nowe - problem nigdy 
się nie powtórzył i mąż używa ich do 
dziś. To się nazywa pozytywne 
doświadczenie.

Klienci sklepu internetowego Nike mogą zamówić obuwie 
spersonalizowane pod kątem ich osobistych preferencji. 
Dzięki intuicyjnej aplikacji on-line można łatwo dobrać wzór 
i kolorystykę poszczególnych elementów zamawianych butów, 
a efekty nanoszonych zmian widać od razu na wielowymiarowej 
wizualizacji przedstawiającej nasz projekt. Do butów można też 
dodać indywidualną etykietę o wybranej przez siebie treści.

2. Nike

Z marką Nike wiążą się w moim 
wypadku głównie pozytywne 

doświadczenia. Ilekroć dokonywałem 
jakiegokolwiek zakupu, wszystko szło 
jak najbardziej poprawnie – obsługa jest 
miła i pomocna, sklepy fajne, produkty 
super, a ewentualny system reklamacji 
nigdy nie sprawiał problemów. 
W przypadku zamówień internetowych 
towary dostarczano do mnie bardzo 
szybko i bez żadnych problemów. 
Wiarygodna i poukładana firma.
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Około połowa produktów kupowanych w Swarovskim jest 
przeznaczona na prezent, dlatego marka koncentruje się na 
obsłudze klienta. Zwłaszcza w przypadku, gdy biżuteria jest 
kupowana w ramach podarunku przez osobę nie posiadającą 
sprecyzowanych preferencji, fachowe doradztwo może zaważyć 
na wyborze sprzedawcy. Z tego względu Swarovski przywiązuje 
szczególną wagę do odpowiedniego przeszkolenia i doboru 
personelu, który cechuje pasja do marki i własnej pracy.

3. Swarovski

Ostatnio szukałem naszyjnika 
dla dziewczyny w ramach 

prezentu walentynkowego. Chodziłem 
po wielu sklepach nie mogąc się 
zdecydować, dopiero w Swarovskim 
przemiła i bardzo profesjonalna pani 
z obsługi pozwoliła mi dobrać 
odpowiedni prezent w mgnieniu oka.

Sposób świadczenia usług serwisowych przez iSpot pokazuje 
głęboką empatię dla osobistej sytuacji osób, których sprzęt 
uległ awarii. Czas naprawy urządzeń elektronicznych potrafi się 
przeciągać, a nierzadko po wielokrotnych ekspertyzach i próbach 
usunięcia usterki okazuje się, ze konieczna jest wymiana na nowy 
egzemplarz. W dobie cyfryzacji urządzenia mobilne i komputery 
służą nam nie tylko do komunikacji, ale też do załatwiania wielu 
codziennych spraw, dlatego coraz trudniej wyobrazić sobie bez 
nich życie. Dlatego wszystkim klientom, którzy zakupili telefony, 
tablety i komputery marki Apple w sklepie iSpot na czas naprawy 
przysługuje bezpłatne urządzenie zastępcze.

4. iSpot

Odwiedziłam iSpot w celu 
obejrzenia sprzętu przed jego 

zakupem. Obsługa wyczerpująco 
i kompetentnie odpowiedziała na 
wszystkie moje pytania, sam salon 
również wzbudził we mnie 
pozytywne odczucia – ekspozycja 
jest dobrze zaprojektowana, salon 
nowoczesny, a pobyt w nim to 
przyjemność.

Booking.com jest platformą istotnie zmieniającą sposób, w jaki 
wyszukujemy i kupujemy usługi hotelowe. Portal udostępnia 
szeroką bazę miejsc noclegowych w jednym miejscu, eliminując 
konieczność analizowania pojedynczych ofert różnych obiektów. 
Zaawansowane algorytmy pozwalają na spersonalizowanie wyników 
wyszukiwania, a ponadto platforma zapewnia wygodny dostęp do 
zarządzania rezerwacją za pomocą urządzeń mobilnych. Szczególną 
zaletą Booking.com jest prezentowanie informacji o rzeczywistej 
dostępności pokojów i apartamentów w danym terminie, dzięki 
czemu nie ma potrzeby wchodzenia w czasochłonne interakcje 
z obsługą hotelu w celu potwierdzenia możliwości rezerwacji. 
Te wszystkie funkcjonalności portalu sprawiają, że cały proces 
uwzględniający wyszukanie miejsca, potwierdzenie rezerwacji 
i przedpłatę może zająć nie więcej niż kilka minut.

5. Booking.com

Korzystamy z usług tej firmy od 
kilku lat i mamy do niej pełne 

zaufanie. Często za jej pośrednictwem 
rezerwujemy hotele lub apartamenty za 
granicą i nie zdarzyło się nam żeby coś 
było nie tak. Bardzo pozytywne oceniamy 
łatwość obsługi, szybkość działania 
wyszukiwarki z elastycznymi kryteriami 
wyszukania, możliwość odwołania 
i zmiany rezerwacji, porównywanie bardzo 
dużej liczby obiektów i ich podgląd na 
mapie oraz dostępność opinii gości, które 
bardzo ułatwiają wybór obiektu. Można 
znaleźć coś w rozsądnych cenach.

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu

Jak budować pozytywne doświadczenia klientów 21

© 2017 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



Zakupy biżuterii zwykle wiążą się ze znacznymi kwotami, 
w związku z czym konsumenci oczekują adekwatnie wysokiego 
poziomu obsługi, pierwszorzędnej jakości produktów, 
a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów – ich 
natychmiastowego rozwiązania. W przypadku biżuterii 
szczególnie łatwo o nietrafiony prezent albo nieodpowiedni 
rozmiar, zwłaszcza gdy klienci kupują ją okazyjnie. Zakup 
biżuterii często wiąże się też ze szczególnym zaangażowaniem 
emocjonalnym kupującego i jej użytkownika, dlatego najwyższe 
oceny otrzymują jubilerzy, którzy potrafią wykazać szczególne 
zrozumienie sytuacji klienta.

6. Apart

Wybieraliśmy z narzeczoną 
rozmiary obrączek w salonie 

Apart. Dla mnie było to trudne zadanie, 
ponieważ nigdy wcześniej nie nosiłem 
niczego na palcu. Okazało się, że wzornik 
stosowany w salonie leży na palcu trochę 
inaczej, niż moja obrączka zamówiona 
w takim samym rozmiarze. Po miesiącu 
noszenia zdecydowałem, że konieczna 
jest wymiana na mniejszą – Apart zrobił to 
szybko i całkowicie bezproblemowo, 
zgodnie z obietnicą złożoną mi przy zakupie.

Yes stosuje proklienckie standardy obsługi klientów sklepu 
internetowego, umożliwiając zwrot zakupionych produktów 
nawet po okresie ponad dwukrotnie dłuższym, niż wymagają 
tego regulacje prawne. Ponadto firma wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom kupujących zapewniając dogodne warunki 
zwrotu – osobiście w salonie sieci lub poprzez zamówienie 
kuriera pod wskazany adres. Zarówno wysyłka zamówienia, jak 
i jego zwrot są bezpłatne.

6. Yes

Wybrałam swój wymarzony 
pierścionek na stronie 

internetowej, ale na wszelki wypadek 
poszłam do sklepu, aby potwierdzić 
rozmiar. Bardzo pomocna obsługa, 
miła atmosfera podczas zakupu, 
duże zainteresowanie personelu, 
przedstawiono mi wiele propozycji. 
Chętnie skorzystałam i kupiłam dwa 
pierścionki na miejscu, a w internecie 
kolejny. Z wielką przyjemnością 
polecam tę firmę.

Pandora wierzy, że najlepszą wizytówką są jej klienci, dlatego 
stara się wczuć w osobistą sytuację każdego z nich i otoczyć 
ich możliwie dużą troską. Nie byłoby to możliwe gdyby nie 
zaangażowani pracownicy, którzy pełniąc rolę ambasadorów 
marki, jednocześnie są wiernymi entuzjastami jej produktów. 
Duże oddanie personelu przekłada się na tworzenie oddolnych 
inicjatyw mających na celu poprawę doświadczeń klientów, 
w wyniku których podnoszone są standardy obsługi 
przenoszone na całą sieć sprzedaży. Pandora rozumie jak dużą 
wartość sentymentalną mają dla użytkowników jej produkty, 
dlatego wszelkie problemy i reklamacje związane z biżuterią 
stara się rozpatrywać na bieżąco, nie dłużej niż w ciągu doby.

8. Pandora

Dostałam modułową 
bransoletkę Pandory od mojej 

zmarłej babci na swoje 25 urodziny. 
Noszę ją z ogromnym sentymentem 
i dumą, a w trudnych momentach 
zwątpienia i niemocy budzi we mnie 
pozytywne emocje, przypomina 
zapach dzieciństwa i beztroskę.
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„Underpromise, overdeliver” to jeden z dobrych sposobów na 
budowę pozytywnych doświadczeń klientów. Nawet skromny 
upominek dodawany do zamówienia może pozytywnie 
zaskoczyć klientów i ocieplić wizerunek marki, dlatego kupujący 
w sklepie internetowym Yves Rocher mogą liczyć na przyjemne 
niespodzianki przy różnych okazjach. 

9. Yves Rocher

Marka która sprawia mi 
mnóstwo niespodzianek. Często 

robię zakupy w sklepie internetowym 
Yves Rocher. Do każdego zamówienia 
dostaję jakieś upominki, niektóre bardzo 
wartościowe. Bardzo ich cenię zarówno 
za jakość oferowanych produktów, 
jak i właśnie za te dodatki. A do tego 
zawsze pamiętają o moich urodzinach.

Mercure jest marką łączącą w sobie siłę globalnej sieci ze 
znaczącym zaangażowaniem lokalnym. Projekt i wystrój każdego 
hotelu opowiada autentyczną i inspirującą historię kraju lub 
regionu. Łącząc klasyczną dekorację z nowoczesnym wzornictwem 
i dziedzictwem, hotele Mercure stanowią obietnicę inspirującej 
ucieczki. Misją Mercure jest dostarczanie inspirowanych lokalnie 
spersonalizowanych usług spełniających oczekiwania klienta, których 
poziom gwarantują pełni entuzjazmu hotelarze oraz obietnica samej 
marki. Sieć stawia również na innowacje, pozwalając zarządzać 
rezerwacją za pomocą urządzeń mobilnych oraz udostępniając 
możliwość zameldowania i wymeldowania on-line.

10. Mercure

Jestem bardzo zadowolona 
z usług Mercure, pobyt w ich 

hotelach jest zawsze przyjemny. Miła 
i profesjonalna obsługa, nowoczesny wystrój, 
piękne pokoje i niesamowity komfort. 
Ciekawym doświadczeniem była, możliwość 
degustacji wybranego wina przed złożeniem 
zamówienia w restauracji hotelowej. Z uwagi 
na to, że moje spotkanie się przedłużyło, 
kelner zaproponował przygotowanie talerza 
zakąsek, co zostało bardzo pozytywnie 
odebrane przeze mnie i gości.
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Pozaspożywczy 
handel detaliczny

Pozaspożywczy handel detaliczny 
został oceniony przez polskich 
konsumentów najwyżej z punktu 
widzenia doświadczeń klienta. Sektor 
został szczególnie wysoko oceniony 
pod względem dwóch najważniejszych 
Filarów w Polsce - Wiarygodności 
i Rozwiązywania Problemów - 
dystansując inne branże w tych Filarach 
o średnio 3%, co zadecydowało 
o otrzymaniu najwyższej oceny 
w zestawieniu.

Jednym z kluczowych źródeł tak 
dobrych wyników tej branży jest 
bardzo wysoki poziom konkurencji. 
Zawdzięczamy go przede wszystkim 
relatywnie niskim barierom wejścia, 
które w czasach rewolucji cyfrowej 
pozwalają prowadzić działalność 
handlową praktycznie każdemu – 
wystarczy uruchomić własny sklep 
internetowy na jednej z bezpłatnych 
platform dostępnych w chmurze 
obliczeniowej. Obecnie prowadzenie 
tego typu działalności nie wymaga 
nawet posiadania żadnego lokalu 
na potrzeby magazynowania 
produktów, gdyż czynności związane 
z przechowywaniem, pakowaniem 
i wysyłaniem produktów można 
poddać outsourcingowi na korzystnych 
warunkach.

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

+3%

0%

+2%

-1%

+1%

Gastronomia

Czas wolny i rozrywka

Logistyka

Spożywczy handel detaliczny

Usługi finansowe

Media i telekomunikacja

Dostawcy energii elektrycznej/gazu

-5%

-7%

-3%

OPIS SEKTORA

Różnica indeksu Customer Experience Excellence dla średniej oceny branży i średniej wartości tego wskaźnika 
dla wszystkich marek objętych badaniem.

Wyniki branży w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich 

badanych marek 

Marki ocenione najwyżej przez respondentów badania

+3%

+2%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między średnią oceną branży i średnią 
oceną wszystkich marek objętych badaniem.

+3%

+2%

+2%

+3%
Duża liczba podmiotów na rynku, 
dynamiczny wzrost skali zakupów 
on-line, łatwy dostęp do informacji 
w postaci serwisów opiniujących 
i porównywarek cenowych doprowadził 
do wojny cenowej pomiędzy 
handlowcami, której beneficjentami są 
ostatecznie konsumenci. Duży wkład 
w tym zakresie ma działalność portalu 
Allegro, który znalazł się w czołówce 
marek ocenionych najwyżej pod 
względem atrakcyjności cen. Korzystna 
i bardzo bogata oferta, a także intuicyjne 
mechanizmy pozwalające wyszukiwać 
interesujące produkty i usługi sprawiają, 
że Allegro zebrało najwyższe oceny 
pod względem lojalności klientów i ich 
skłonności do rekomendacji. 

Oznaczenie stosowane w przypadku, gdy 
dany sektor osiągnął najwyższą ocenę 
w danym Filarze na tle pozostałych branż.

Marka Podgrupa w branży pozaspożywczego handlu detalicznego

Adidas Odzież

Swarovski Biżuteria

iSpot Elektronika

Yves Rocher Kosmetyki

Allegro Platforma e-commerce

Zalando Odzież (e-commerce)

Ikea Meble

Matras Książki i prasa

Orlen Paliwo

Polskie Składy Budowlane Materiały budowlane i dekoracyjne
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Konkurencja cenowa to niejedyna 
korzyść wynikająca z dużej liczby 
podmiotów w branży. Na rynku nie ma 
miejsca dla nieuczciwych sprzedawców 
- przed podjęciem decyzji o zakupie 
klienci poszukują opinii o handlowcach, 
a informacje o złych praktykach 
i negatywne rekomendacje rozchodzą 
się w świecie cyfrowym błyskawicznie. 
Stąd właśnie tak wysoki wynik 
branży w Filarze Wiarygodności, który 
ostatecznie zadecydował o najwyższej 
ocenie w badaniu.

Do prawdziwej rewolucji w branży 
pozaspożywczego handlu detalicznego 
doprowadził postęp technologiczny 
w postaci powszechnego dostępu 
do internetu za pomocą urządzeń 
stacjonarnych i mobilnych. Rozpoczęcie 
działalności przez sklepy elektroniczne 
to tylko początek wielkich zmian 
– dzięki ogromnej popularności 
smartfonów Polacy mogą robić 
zakupy 24 godziny na dobę przez 7 
dni w tygodniu. Dla handlowców to 
olbrzymia szansa, ponieważ mogą 
wchodzić w interakcję z potencjalnymi 
klientami praktycznie w dowolnym 
momencie, a jedynym ograniczeniem 
jest ich kreatywność w angażowaniu 
konsumentów. Choć według ostatnich 
badań KPMG skala zakupów mobilnych 
jest jeszcze ograniczona5, to analizy 
KPMG prowadzone w Wielkiej 
Brytanii pokazują, że zakupy robione 
przy pomocy smartfona lub tabletu 
mogą stanowić realną przeciwwagę 
dla laptopów i wizyt w sklepach 
stacjonarnych. Prawdziwy sukces 
rynkowy odniosą sprzedawcy, 
którzy dzięki urządzeniom mobilnym 
zrozumieją i wykorzystają specyficzny 
kontekst sytuacyjny danego klienta 
oraz przyniosą mu wartość dodaną 
w stosunku do zwykłego przeniesienia 
funkcjonalności sklepu internetowego 
na ekran smartfona.

Postęp technologiczny przyniósł 
nam jednak nie tylko zakupy 
elektroniczne, ale rodzi też potencjał 
do zrewolucjonizowania handlu 
w placówkach stacjonarnych. Sieci 
wi-fi, beacony czy nawet rozszerzona 
rzeczywistość to technologie już 
wykorzystywane przez wiodące sklepy 

stacjonarne. Ich implementacja pomaga 
kreować zupełnie nowe doświadczenia 
klientów i może przyczynić się do 
zahamowania odpływu zakupów do 
internetu, łącząc off-line i on-line. 
Dzięki wykorzystaniu inteligentnych 
luster w przymierzalniach sklepowych 
klienci mogą wyświetlać dodatkowe 
informacje o przymierzanych ubraniach 
i otrzymywać rekomendacje kolejnych 
zakupów, np. dopasowanych 
do sylwetki czy karnacji klienta. 
W razie potrzeby lustro umożliwia 
kontakt z obsługą i poproszenie 
o przyniesienie innych rozmiarów 
czy kolorów. Wbudowane aparaty 
i moduły dostępowe do internetu 
pozwalają natychmiastowo zrobić 
zdjęcie i umieścić je w mediach 
społecznościowych, np. w celu 
zasięgnięcia porady przyjaciół co do 
wyboru najlepszego egzemplarza. 
Innowacyjny sposób pogodzenia 
świata wirtualnego z rzeczywistym 
wykorzystuje marka Komputronik. 
W jednym z jej sklepów stacjonarnych 
klienci przed zakupami zamiast 
tradycyjnego wózka sklepowego 
wypożyczają tablet. Przy pomocy 
urządzenia mogą łatwo znaleźć 
dodatkowe informacje o produktach 
znajdujących się na półkach oraz 
przeczytać obiektywne opinie 
użytkowników. W przypadku decyzji 
o zakupie wystarczy, że klient zeskanuje 
tabletem kod produktu z półki i doda 
go do wirtualnego koszyka, a gotowe 
zamówienie odbierze po zakończeniu 
wizyty i opłaceniu rachunku w kasie.

W obliczu postępu technologii 
i dynamicznego rozwoju kanałów on-line 
fundamentem dobrych doświadczeń 
klientów jest omnikanałowość, czyli 
współistnienie różnych kanałów 
kontaktu umożliwiające użytkownikom 
płynne przełączanie się pomiędzy 
nimi bez potrzeby zaczynania procesu 
zakupu od nowa. Dzieje się tak, 
ponieważ podejmując decyzję o zakupie 
klienci poszukują informacji w wielu 
źródłach i używają w tym celu różnych 
urządzeń w zależności od sytuacji, 
w jakiej w danej chwili się znajdują. 
Nierzadko korzystają także z kilku 
kanałów kontaktu jednocześnie, np. 
wykorzystując smartfon do sprawdzenia 

5 Promocje oczami klienta – czy faktycznie działają? KPMG w Polsce, 2017 oraz The truth about online consumers, KPMG International, 2017.
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opinii o produkcie podczas robienia 
zakupów w sklepie stacjonarnym. 
To zjawisko dostrzegł i wykorzystał 
iSpot, którego rozwiązania w zakresie 
omnikanałowości zostały doceniane 
przez klientów w badaniu. iSpot 
wykorzystuje synergię wszystkich 
kanałów sprzedaży, zostawiając 
klientom swobodę w wyborze 
kanału, w którym ostatecznie zakupią 
poszukiwane produkty. Nierzadko klienci 
po raz pierwszy zapoznają się z ofertą 
iSpot w internecie, aby następnie udać 
się do sklepu stacjonarnego, gdzie 
obejrzą, dotkną i przetestują wybrane 
produkty oraz podejmą ostateczną 
decyzję o zakupie. Do innych wiodących 
praktyk omnikanałowych w branży 
pozaspożywczego handlu detalicznego 
należą np. elastyczne opcje wysyłki 
i zwrotu produktów, umożliwiające 
klientom sklepów internetowych 
odbiór i ewentualną modyfikację 
zamówienia w sklepie stacjonarnym czy 
zwrot produktu przysłanego kurierem 
w dowolnej placówce handlowej 
sprzedawcy.

Niebagatelny wpływ na otrzymanie 
przez branżę najwyższej oceny 
w badaniu mają także regulacje prawne, 
które zobowiązują sprzedawców 
do przyjmowania zwrotu towarów 
zakupionych przez internet w ciągu 
14 dni bez podawania przyczyny 
z zachowaniem prawa do zwrotu 
pieniędzy. Z punktu widzenia 

konsumentów jest to bardzo korzystny 
przepis, gdyż nie naraża ich na ryzyko 
zakupu produktu niespełniającego 
ich oczekiwań w przypadku gdy nie 
mieli wcześniej okazji go dotknąć 
lub przetestować na żywo. Choć 
z perspektywy sprzedawców on-
line tworzy to dodatkowe obciążenia 
operacyjne związane z obsługą 
zwrotów, to w praktyce działa to na 
ich korzyść motywując klientów do 
robienia zakupów on-line i podnosząc 
Wiarygodność handlowców. 

Wiele przedsiębiorstw w branży idzie 
nawet o kilka kroków dalej. Zalando, 
sklep internetowy specjalizujący się 
w handlu odzieżą i obuwiem, umożliwia 
klientom zwrot niesatysfakcjonujących 
produktów do 100 dni po zakupie. 
Dodatkowo, niezależnie od wartości 
zamówienia koszt wysyłki zamówienia 
lub przesyłki zwrotnej jest ponoszony 
przez Zalando, całkowicie przejmując 
ryzyko niechcianych zakupów od 
klientów sklepu i podnosząc ich 
lojalność. W przypadku zakupów 
w sklepach stacjonarnych możliwość 
zwrotu bez podania przyczyny nie jest 
już zagwarantowana konsumentom 
przez prawo i zawsze zależy od dobrej 
woli i praktyki stosowanych przez 
sprzedawcę. Jednakże, aby skutecznie 
konkurować ze sklepami internetowymi, 
wiodące placówki stacjonarne niekiedy 
oferują klientom nawet korzystniejsze 
warunki zwrotu. Przykładem tego typu 

działania jest IKEA, która rozumie, 
że jej największym wyzwaniem jest 
podążanie za tym, jak żyją i czego chcą 
konsumenci. Zgodnie ze stosowaną 
przez markę zasadą „Zawsze możesz 
zmienić zdanie”, klienci mogą zwrócić 
nieużywany produkt kiedy tylko zechcą, 
bez żadnych ograniczeń czasowych.

Na branżę pozaspożywczego handlu 
detalicznego mają także wpływ trendy 
społeczne związane z Personalizacją 
używanych produktów, dzięki której 
klienci mogą zaspokoić potrzebę 
wyróżnienia się oraz bycia oryginalnym, 
a także mogą lepiej identyfikować się 
z marką. Przykładem wykorzystania 
Personalizacji jest Pandora, która 
osiągnęła pod tym względem 
wynik o 9% wyższy od pozostałych 
marek. Zgodnie z filozofią tej firmy, 
klienci sami mogą projektować 
kupowaną biżuterię, budując ją 
z wybranych przez siebie elementów 
modułowych. Szeroki wybór koralików 
pozwala na stworzenie bransoletki 
odzwierciedlającej osobowość jej 
użytkownika i reprezentującej jego 
pasje, marzenia, cechy charakteru czy 
ważne wydarzenia z życia. Trend ten 
doskonale wykorzystuje także marka 
Adidas. Klienci sklepu internetowego 
Adidasa mogą kupić koszulki sportowe 
w barwach reprezentujących ulubiony 
klub z nadrukiem swojego nazwiska, 
numeru i wybranymi przez siebie 
wszywkami.
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Zalando

Studium przypadku

+4%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+2% +4%

+4% +4%

+3% +3%

Zalando to marka sklepu 
internetowego specjalizującego się 
w handlu odzieżą i obuwiem, która 
w krótkim czasie odniosła sukces na 
polskim rynku. Wyróżnikiem marki 
jest bez wątpienia Czas i Wysiłek, 
Filar bardzo ważny dla polskich 
klientów, pod względem którego 
Zalando plasuje się w czołówce 
wszystkich marek. Zalando czerpie 
z fundamentalnej przewagi sklepów 
on-line – możliwości kupowania bez 
względu na porę dnia i dzień tygodnia 
– połączonej z całkowitym przejęciem 
na siebie ryzyka nieudanych wyborów 

swoich klientów. Wysyłki zamówienia 
w sklepie internetowym marki są 
bezpłatne niezależnie od wartości 
zakupów. Klienci mają 100 dni na 
ewentualną rezygnację z kupionego 
produktu i w takim wypadku koszt 
wysyłki zwrotnej jest ponoszony 
również przez Zalando. Klienci nie 
muszą więc mieć żadnych obaw 
co do tego, czy zamówione towary 
spełnią ich oczekiwania, ponieważ 
w przypadku zwrotu nie ponoszą 
żadnych kosztów związanych 
z transakcją.

Zamówienia z Zalando zawsze są 
dostarczane w podanych terminach, 
nigdy nie mam problemów 

z kurierami oraz z ewentualnymi zwrotami 
produktów. Ostatnio kupowałam tam 
bardzo ładne, letnie buty w promocyjnej 
cenie. Zakupy dostarczono niemal z dnia 
na dzień, a ja jestem zadowolona zarówno 
z zamówionego obuwia, jak i czasu realizacji.

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu
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Allegro

Studium przypadku

+4%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+5% +5%

+6% +3%

+5% +4%

Allegro to jeden z czołowych 
„e-tailerów” na polskim rynku. 
Produkty oferowane na platformie 
marki należą do wielu różnych kategorii 
zakupowych i segmentów cenowych. 
Możliwość zakupienia produktów 
używanych, powystawowych 
czy nawet fabrycznie nowych 
w bardzo konkurencyjnych cenach 
sprawiają, że Allegro należy do 
ścisłej czołówki badanych marek 
pod względem atrakcyjności oferty 
cenowej. Wiarygodność zakupów 
za pośrednictwem portalu znacząco 
podnosi transparentny system 

oceniania transakcji i kontrahentów. 
Poza dobrymi warunkami handlowymi 
klienci doceniają także bogactwo 
asortymentu oraz łatwość 
nawigowania po serwisie, co 
pomogło zdobyć marce wysokie noty 
w kategorii Czas i Wysiłek. Z tych 
powodów Allegro zebrało najwyższe 
oceny w całym badaniu pod względem 
lojalności klientów oraz ich skłonności 
do rekomendacji.

Z Allegro mam same dobre 
skojarzenia, kupuje się szybko 
i wygodnie. Oferują mnóstwo 

produktów w atrakcyjnej cenie bez 
wychodzenia z domu, można bardzo prosto 
i przyjemnie wyszukać potrzebne produkty.

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu
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Ikea

Studium przypadku

+2%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+2% +2%

+3% +1%

+1% +1%

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, Ikea rozwija rozwiązania 
omnikanałowe skoncentrowane na 
optymalizacji Czasu i Wysiłku klientów. 
Przeglądając asortyment on-line, tak 
jak w typowym sklepie elektronicznym 
klienci mogą dodać produkt do 
koszyka a następnie zamówić go 
z dostawą do domu lub odebrać 
w punkcie odbioru. Jeśli jednak chcą 
najpierw obejrzeć produkt na żywo, to 
mogą umieścić go na wygenerowanej 
liście zakupów, którą następnie zabiorą 
ze sobą do sklepu. Do listy zakupów 
automatycznie dodają się informacje 

ułatwiające szybkie odnalezienie 
produktu w sklepie, mianowicie jego 
zdjęcie, podstawowe parametry, 
numer artykułu oraz jego lokalizacja 
w wybranej placówce handlowej. 
Ponadto, w Ikei obowiązuje zasada 
„Zawsze możesz zmienić zdanie”, 
dzięki której klienci mogą zwrócić 
nieużywany produkt bez ograniczeń 
czasowych, co przekłada się na 
bardzo wysoką lojalność klientów 
i ich skłonność do rekomendacji oraz 
utrzymuje Wiarygodność na wysokim 
poziomie.

Bardzo duży wybór różnego rodzaju 
produktów idealnie pasujących do 
moich potrzeb i ciekawa aranżacja 

przykładowych pomieszczeń. Wszystko 
w jednym miejscu i logicznie ułożone 
- uporządkowane regały magazynowe 
z symbolami towaru, łatwe do znalezienia 
i zakupu. Obsługa jest bardzo kompetentna, 
uśmiechnięta i zawsze chętna do pomocy.

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu
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Inglot

Studium przypadku

+4%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+4% +3%

+3% +3%

+5% +4%

Marka Inglot prowadzi sprzedaż 
kosmetyków na całym świecie 
i jest jednym z przykładów sukcesu 
rynkowego osiągniętego przez polskie 
przedsiębiorstwa. Szczególnie dobrze 
wypada pod względem Wiarygodności 
i Personalizacji, zarówno na tle 
wszystkich marek, jak i w swojej 
branży, co w rezultacie zapewniło 
jej wysoką pozycję w zestawieniu. 
Historie klienckie opowiadane przez 
konsumentów wskazują na bardzo 
wysoki poziom obsługi w salonach 
firmowych marki. Pracownicy 
Inglot charakteryzują się nie tylko 

głęboką znajomością sprzedawanych 
produktów, ale też umiejętnością 
dopasowania odpowiednich 
kosmetyków do specyficznych 
potrzeb. Inglot ma duży wpływ na 
kształtowanie doświadczeń klientów, 
ponieważ nie współpracuje z sieciami 
sklepów i sprzedaje swoje produkty 
wyłącznie w salonach firmowych. 
Pozwala to marce na zachowanie 
całkowitej kontroli nad wystrojem 
i organizacją salonów, sposobem 
obsługi, sprzedaży oraz prezentowania 
produktów.

Podczas zakupów Panie pochwaliły mój 
makijaż i zapytały czy nie potrzebuję pomocy. 
Zaproponowano mi fluid dopasowany do 

mojej karnacji. Spodziewałam się tylko rady, a zostałam 
zaproszona na krzesło i pomalowana. Dodatkowo 
uzyskałam wskazówki co do reszty makijażu i informacje 
o kosmetykach przeznaczonych specjalnie do mojej skóry 
i urody. Wyszłam pięknie pomalowana, a dzięki miłej 
obsłudze oraz ładnemu, eleganckiemu wnętrzu marka budzi 
we mnie pozytywne uczucia.

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu
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Branża podróżnicza zajęła drugie 
miejsce w badaniu KPMG, osiągając 
wyniki średnio o 3% wyższe od 
wszystkich badanych marek. Firmy 
z tego sektora uzyskały najwyższą 
ocenę w Filarze Personalizacji, 
Oczekiwań oraz Empatii. Liderzy 
branży wdrażają innowacje w zakresie 
technologii cyfrowych i mobilnych, 
zmieniając sposób, w jaki klient 
kontaktuje się z przedsiębiorstwami. 
Dzięki łatwej adaptacji nowych 
technologii przez podróżnych proces 
obsługi klientów ulega przyspieszeniu 
i uproszczeniu. W dobie rewolucji 
technologicznej branża turystyczna 
musi kłaść szczególny nacisk na 
Personalizację oraz jakość obsługi, 
gdyż są to czynniki znacząco 
wpływające na lojalność klientów 
w tym sektorze. Przykładem 
innowacyjnych praktyk w branży 
hotelarskiej jest wręczanie gościom 
smartfona w roli klucza, który 
ułatwia odnalezienie i otwarcie drzwi 
zarezerwowanego pokoju, przekazuje 
dodatkowe informacje i wskazówki 
dotyczące korzystania z obiektu oraz 
pozwala sterować oświetleniem, 
temperaturą i zamówić dodatkowe 
usługi. Ponadto coraz więcej obiektów 
oferuje możliwość zameldowania 
się on-line przed przyjazdem czy 
automatycznego wymeldowania po 
zakończeniu pobytu.

Dziś goście hotelowi oceniają markę 
na podstawie jakości doświadczeń 
w każdym punkcie styku, zarówno 
cyfrowym, za pośrednictwem 
komputera czy smartfona, jak 
również przy okazji kontaktu 
bezpośredniego. Przedsiębiorstwa 
zarządzające doświadczeniami 
w sposób całościowy mogą liczyć 
na lepsze wyniki z uwagi na większą 
lojalność klientów i ich skłonność 
do rekomendacji. Motorem zmian 
w branży hotelarskiej są platformy 
pośredniczące w wyszukiwaniu 
i rezerwacji noclegu, takie jak 
Booking.com, Trivago czy Airbnb, 
które znacząco wpłynęły na sposób 
dokonywania rezerwacji miejsc 
hotelowych oraz zarządzania nimi. 
Dzięki algorytmom personalizującym 
serwisy znacząco ułatwiają i skracają 
proces wyszukiwania hoteli, 
a obszerna baza obiektów obejmuje 
różne kategorie i segmenty cenowe 
noclegów. 

Podróże
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Podróże

Marki ocenione najwyżej przez 
respondentów badania

+1%

+3%

Różnica indeksu Customer Experience Excellence dla średniej oceny branży i średniej wartości tego wskaźnika 
dla wszystkich marek objętych badaniem.

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między średnią oceną branży i średnią 
oceną wszystkich marek objętych badaniem.

+3%

+4%

+3%

+2%

Booking.com

Mercure

Airbnb

WizzAir

LOT

Wyniki branży w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich 

badanych marek 

Oznaczenie stosowane w przypadku, gdy 
dany sektor osiągnął najwyższą ocenę 
w danym Filarze na tle pozostałych branż.
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 W zeszłym roku byłam 
na wczasach w Portugalii, 

pierwszy raz z tą firmą. Podróż była 
bardzo pozytywnym doświadczeniem 
– dobra opieka rezydenta, bardzo 
ciekawe wycieczki, standard całego 
pobytu zgodny z ofertą i obietnicami 
personelu firmy. Wyszukując kolejnej 
oferty na odpoczynek na pewno 
wezmę ich pod uwagę.

Ostatnio leciałam samolotem 
tej linii. Załoga była bardzo 

miła, lot odbył się o wyznaczonej 
godzinie i punktualnie dotarł do celu, 
co jest dla mnie istotne i wzbudza 
pozytywne odczucia.

Wyjazd był dobrze 
zorganizowany, jednak pokój 

w hotelu nie spełniał standardu 
z oferty. Poprosiliśmy obsługę 
o zmianę pokoju i nasza prośba 
została spełniona.

Kilka razy rezerwowałam 
przejazdy z tym 

przewodnikiem i mam same dobre 
doświadczenia. Rezerwacja biletów 
przez internet jest łatwa, bilety są 
często tańsze niż w innych liniach, 
dużo ciekawych kierunków. Podróż 
jest komfortowa, a autobusy mają 
dostęp do wifi.

Latam z nimi od wielu lat. 
Na pokładzie jest zawsze 

czysto, personel jest uprzejmy, 
a przygotowanie do lotu i serwis 
stoją na wysokim poziomie. Minus to 
mało miejsca na nogi.

Oceny doświadczeń konsumentów 
w przypadku firm z branży 
podróżniczej są silnie nacechowane 
wspomnieniami, emocjami 
i oczekiwaniami osób podróżujących. 
Do kluczowych Filarów doświadczeń 
klientów należą Oczekiwania oraz 
Rozwiązywanie Problemów, gdy takie 
pojawią się podczas wymarzonej 
podróży. Przedsiębiorstwa, które 
znalazły się w zestawieniu Top 100 
Brands kładą na nie szczególnie duży 
nacisk.

Klienci pozytywnie oceniają też 
swoje doświadczenia z tanimi liniami 
lotniczymi, takimi jak WizzAir i Ryanair. 
Pomimo ograniczonego komfortu 
podróży, związanego np. z małą ilością 
miejsca na nogi oraz koniecznością 
dopłaty za wszystkie dodatkowe usługi, 
te marki znalazły się w zestawieniu 
Top 100 Brands. Te firmy świadomie 
zarządzają oczekiwaniami 
podróżujących, a dzięki odpowiedniej 
komunikacji marketingowej klienci od 
samego początku mają świadomość, 
że komfort podróżowania i zakres 
świadczeń na pokładzie mogą 
być ograniczone ze względu na 
konkurencyjne ceny. Ponadto tanie linie 
przywiązują dużą wagę do perfekcyjnej 
obsługi klienta, co dodatkowo podnosi 
satysfakcję ze świadczonych usług.

Podobnie jak tanie linie lotnicze, 
także budżetowe marki autobusów 
dalekobieżnych potrafią zbudować 
pozytywne doświadczenia klientów 
pomimo ograniczonego komfortu 
podróży. Robią to między innymi 
dzięki skutecznemu zarządzaniu 
oczekiwaniami klientów oraz 
wykorzystaniu kanałów cyfrowych do 
samoobsługi pasażerów.

Potencjał do podniesienia doświadczeń 
występuje jeszcze w przypadku 
transportu kolejowego, gdyż żaden 
z badanych przewoźników nie 
zakwalifikował się do zestawienia 
Top 100 Brands. Pomimo inwestycji 
w nowe tabory kolejowe oraz dworce, 
respondenci mają jeszcze stosunkowo 
mało pozytywnych odczuć związanych 
z podróżowaniem pociągiem. Klienci 
wskazują na możliwość poprawy 
w zakresie punktualności pociągów, 
komfortu podróży czy poziomu obsługi 
przez personel.

Opinie konsumentów wyrażone w badaniu
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Airbnb

Studium przypadku

+2%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+1% +1%

+6% +1%

+2% +1%

Airbnb to portal internetowy łączący 
właścicieli obiektów noclegowych 
z podróżującymi, umożliwiając 
krótkoterminowy wynajem pokoi, 
mieszkań, domów jednorodzinnych 
i innych miejsc noclegowych. 
Serwis rozwija się dynamicznie 
zarówno w Polsce, jak i na świecie, 
dysponując obecnie trzema 
milionami ofert w prawie 200 krajach. 
Założyciele portalu dodatkowo 
oferują gospodarzom bezpłatną sesję 
fotograficzną ich obiektu, podnosząc 
jego atrakcyjność. Zaletą platformy są 
także konkurencyjne ceny dostępnych 
miejsc noclegowych, w porównaniu 
z innymi graczami branży turystycznej. 
Popularność serwisu Airbnb wpisuje 

się w trend ekonomii dzielenia się 
(ang. sharing economy), która polega 
na wymianie dóbr i usług przez 
członków społeczności. Nowoczesna 
technologia umożliwiła wykorzystanie 
tego zjawiska w dużej skali dzięki 
ułatwieniu i przyspieszeniu komunikacji 
przez internet. Zakres usług możliwych 
do nabycia przez portal rozszerza 
się o nowe doświadczenia, takie jak 
zwiedzanie okolicy rowerem, rejs 
jachtem, warsztaty z projektowania, 
fotografii, tańca czy kurs gotowania. 
Pozwala to podróżującym na odkrycie 
ciekawych miejsc, poznanie nowych 
ludzi, ich historii, kultury i lokalnych 
zwyczajów.

Bardzo dobry portal do wyszukiwania 
noclegów na całym świecie, 
znakomicie spisuje się w Tokio czy 

też w Chorwacji. Ceny lokali są niezwykle 
atrakcyjne, sama transakcja przeszła 
sprawnie, a gospodarze robią wszystko, co 
w ich mocy, żeby jak najbardziej umilić pobyt. 
Zdecydowanie poleciłbym go każdej osobie 
wyjeżdżającej poza dom bądź za granicę.

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu
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Gastronomia zajęła trzecie miejsce 
pod względem doświadczeń klientów, 
osiągając wyniki o 2% wyższe od 
przeciętnej. Jednym z powodów, dla 
których wybieramy restaurację zamiast 
jedzenia w domu jest brak czasu 
i wygoda. Obserwujemy, że najwyżej 
ocenione marki z tego sektora 
uzyskały wysokie oceny w Filarze Czas 
i Wysiłek, a czołowi restauratorzy dbają 
o czas obsługi zarówno w restauracji, 
jak i podczas dostawy do domu. 
Wyjście do restauracji to jednak nie 
tylko oszczędność czasu, ale też chęć 
zaspokojenia wyszukanych potrzeb 
kulinarnych i wydarzenie o charakterze 
socjalnym, dlatego liderzy branży 
zarządzają doświadczeniami klientów 
w sposób kompleksowy.

Jedną z innowacyjnych praktyk znacząco 
przyczyniających się do polepszenia 
doświadczeń pod względem Czasu 
i Wysiłku jest wprowadzenie kiosków 
samoobsługowych w restauracjach. Za 
ich pomocą klienci mogą samodzielnie 
komponować zamówienie za pomocą 
dużego ekranu dotykowego, zapłacić 
kartą, a następnie odebrać gotowy 
posiłek w okienku.

Rynek gastronomiczny cechuje się 
dużą dynamiką, a głównym motorem 
zmian są trendy konsumenckie. 
Rosną wymagania konsumentów co 
do smaku i jakości potraw, a także 
ich oczekiwania co do pochodzenia 
żywności oraz technologii uprawy 
i hodowli. Zmieniające się nawyki 
konsumpcyjne klientów oraz nieustanne 
zmiany w stylu życia społeczeństwa 
sprawiają, że dotychczasowa oferta 
szybko traci na atrakcyjności i trzeba ją 
nieprzerwanie uaktualniać. Duża liczba 
podmiotów na rynku oraz niskie bariery 
wejścia sprawiają, że niedopasowanie 
oferty do potrzeb konsumentów oraz 
brak konkurencyjności względem 
produktów innych restauratorów 
może szybko doprowadzić do utraty 
dotychczasowych kupujących. Do 
utrzymania pozycji na rynku konieczny 
jest wysoki poziom obsługi i atrakcyjna 
oferta, ale prawdziwą przewagę 
konkurencyjną dają oryginalne 
rozwiązania budujące najlepsze 
doświadczenia klientów. 

Gastronomia

Podróże
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 Najczęściej kupuję gotowe 
jedzenie właśnie w tej 

pizzerii, zarówno na miejscu jak 
i na wynos. Ich pizza jest pyszna, 
często wychodzimy na nią z moim 
chłopakiem lub znajomymi. 
W dostawie do domu zawsze 
przychodzi w bardzo krótkim 
czasie lub na umówioną wcześniej 
godzinę, obsługa telefoniczna jest 
świetna, tak samo jej dostawcy.

Wyniki branży w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich 

badanych marek 

Marki ocenione najwyżej przez 
respondentów badania

+3%

+2%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między średnią oceną branży i średnią 
oceną wszystkich marek objętych badaniem.

+2%

+2%

+2%

+2%

Grycan

Costa Coffee

KFC

Starbucks

Pizza Hut

Różnica indeksu Customer Experience Excellence dla średniej oceny branży i średniej wartości tego wskaźnika 
dla wszystkich marek objętych badaniem.
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Szczególny potencjał do polepszenia 
doświadczeń w polskich lokalach 
gastronomicznych wiąże się 
z Personalizacją, np. poprzez możliwość 
modyfikacji składników potraw. 
Potrzeby klientów w tym zakresie 
często wynikają z indywidualnych 
uwarunkowań, takich jak alergia na 
wybrane składniki, nietolerancja 
glutenu lub laktozy, ale ich źródłem 
mogą być także własne preferencje, 
moda czy styl życia. Zwiększenie 
poziomu wrażliwości i empatii 
społeczeństwa wiąże się na przykład 
z rosnącym odsetkiem klientów 
preferujących dania wegetariańskie 
lub wegańskie. Rezultatem tych zmian 
jest z jednej strony pojawienie się na 
rynku lokali całkowicie zorientowanych 
na nowe potrzeby konsumenckie, 
a z drugiej – działania dostosowawcze 
restauratorów działających na rynku 
masowym. Z tego względu dziś nikogo 
już nie dziwi, że klienci najlepszych 
kawiarni do ulubionej kawy dodają 
mleko sojowe, migdałowe czy nawet 
kokosowe.

Przykładem zaawansowanej 
personalizacji jest sieć restauracji 
McDonald’s, która pozwala na 
modyfikację swoich flagowych 
produktów, a w wybranych lokalach 
nawet na skomponowanie własnej 
kanapki zupełnie od podstaw. Nie 
jest to zupełna nowość w sieciach 
szybkiej obsługi, gdyż duża dowolność 
w komponowaniu swojego dania była 
podstawą obsługi w restauracjach 
Subway, ale obecnie możemy 
obserwować znaczące nasilenie tego 
trendu. McDonald’s łączy przy tym 
ideę indywidualnego podejścia do 
klienta z samoobsługą wykorzystując 

nowoczesną technologię – cały proces 
zamówienia, od wybrania rodzaju bułki 
i dodatków, poprzez jego finalizację 
i opłacenie, można łatwo zrealizować 
w kiosku samoobsługowym.

Personalizacja podejścia do klienta 
przejawia się nie tylko w dopasowaniu 
oferty do zmieniających się oczekiwań 
konsumenckich. Historia zatoczyła koło 
i klienci nie chcą być dłużej anonimowi 
dla firm, z których usług korzystają. 
W najbardziej podstawowym wymiarze 
przekłada się to na nawiązanie 
personalnej relacji klienta z obsługą, 
dzięki której nie dość, że personel 
zna imiona swoich stałych klientów, 
to pamięta co zazwyczaj zamawiają 
i może obsłużyć ich praktycznie bez 
słów. Nawet symboliczne gesty, takie 
jak napisanie imienia zamawiającego 
na kubku kawy w kawiarni mogą 
zbudować pozytywne doświadczenie 
i utkwić w pamięci klientów.

Przewagę rynkową mogą zdobyć ci 
restauratorzy, którzy do personalizacji 
wykorzystają najnowszą technologię. 
Przy masowym rynku i rotacji 
personelu nawiązanie tradycyjnych 
personalnych relacji może być 
niewykonalne, ale z pomocą 
przychodzi internet, urządzenia mobilne 
i wykorzystanie zaawansowanych 
kompetencji analitycznych do poznania 
i zrozumienia potrzeb swoich klientów. 
Dzięki znajomości specyficznego 
kontekstu danego klienta, 
uwzględniającego zarówno jego 
osobiste preferencje, zwyczaje czy 
upodobania, jak i aktualną lokalizację, 
porę dnia czy dzień tygodnia, można 
przewidzieć jego potrzeby i przedstawić 
ofertę spełniającą jego oczekiwania.

Każdy pobyt w tej kawiarni 
wspominam miło – 

przyjemny wystrój, bardzo miła 
atmosfera, zawsze uprzejme, 
pomocne i uśmiechnięte panie przy 
kasie. Ich przewagą jest szeroki 
wybór interesujących kaw. Miłym 
zaskoczeniem są nowe produkty 
marki, np. kawa wiśniowa.

To co najbardziej mi 
zapadło w pamięć to 

smak kawy latte macchiato, 
która jest moją ulubioną. Obsługa 
zawsze jest miła. Ostatnio byłam 
tam z koleżanką, poszłyśmy na 
kawę w centrum handlowym 
po zakupach. Podoba mi się, że 
zapisują imiona na kubkach. 

Bardzo dobra pizzeria. 
Mają ciekawe menu, ale 

składniki potraw zawsze można 
nieco zmodyfikować. Obsługa 
bardzo dobrze nastawiona do 
swoich klientów.
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Grycan

Studium przypadku

+4%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+4% +4%

+3% +4%

+4% +3%

Grycan wpisuje się w trend 
świadomego wyboru żywności 
przez konsumentów, wierności 
tradycji i dbałości o dobór składników 
najwyższej jakości. Choć rodzina 
zarządzająca przedsiębiorstwem 
produkuje lody od pokoleń, to sama 
marka została utworzona w 2004 
roku i już na początku zdobyła liczne 
grono sympatyków. Obecnie zarządza 
ponad 140 lodziarnio-kawiarniami 
w całej Polsce i jest największą siecią 

tego typu placówek w naszym kraju. 
Pomimo silnego przywiązania do 
tradycji marka wychodzi naprzeciw 
bieżącym oczekiwaniom klientów. 
Zmieniające się preferencje i nawyki 
żywieniowe mają odzwierciedlenie 
z jednej strony w nowych smakach 
lodów, a z drugiej w całkowicie 
nowych liniach produktowych, 
takich jak zdrowe koktajle owocowe 
sporządzane na miejscu czy produkty 
bezglutenowe. 

Uwielbiam chodzić do cukierni i lodziarni 
Grycan. Cenię w nich indywidualne 
podejście do każdego klienta - obsługa 

zawsze jest uśmiechnięta i chętnie pomaga 
w wyborze lodów czy deserów. Mają przepyszne 
kawy, ciasta i lody. Dodatkowo ceny jak na tak 
domowe produkty są stosunkowo niskie.

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu

Oznaczenie stosowane w przypadku, gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle branży.
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Marki ocenione najwyżej przez 
respondentów badania

Wyniki branży w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich 

badanych marek 

Branża czasu wolnego i rozrywki 
zajęła czwarte miejsce pod względem 
doświadczeń klienta, wyprzedzając 
pozostałe marki przeciętnie o 1%. 
Przedsiębiorstwa z tego sektora 
osiągnęły wyniki powyżej średniej 
w każdym z Sześciu FilarówTM. 
Korzystanie z tego typu usług z natury 
wiąże się z pozytywnymi skojarzeniami, 
gdyż dotyczy przyjemności właściwych 
dla czasu wolnego, a firmy walcząc 
o klienta zabiegają o naszą uwagę 
i przedstawiają różne pomysły na 
rozrywkę. Ich sukces rynkowy często 
rozpoczyna się od złożenia obietnicy, 
w której marka proponuje określony 
sposób spędzania czasu i wyjątkowe 
doświadczenia z tym związane. 

Obietnica może przyjmować bardzo 
różnorodne formy, w zależności od roli, 
jaką marka chce pełnić w codziennym 
życiu klienta. Misją jednych marek 
jest dostarczenie nadzwyczajnych 
wrażeń i doświadczeń, np. poprzez 
obejrzenie filmu w domowym zaciszu 
lub kinie, podczas gdy z drugiej strony 
mamy przedsiębiorstwa motywujące 
nas do dbania o własne zdrowie 
i dobre samopoczucie poprzez wizytę 
na siłowni czy udział w zajęciach 
grupowych. Niezależnie od wybranej 
formy rozrywki, kluczowym czynnikiem 
sukcesu w branży jest spełnienie lub 
przewyższenie oczekiwań, które klienci 
zbudowali sobie na podstawie złożonej 
obietnicy.

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

+3%

0%

+2%

-1%

+1%

Gastronomia

Czas wolny i rozrywka

Logistyka

Spożywczy handel detaliczny

Usługi finansowe

Media i telekomunikacja

Dostawcy energii elektrycznej/gazu

-5%

-7%

-3%

Ich kina to miejsce relaksu, 
gdzie można obejrzeć 

wszystkie aktualne nowości 
w świecie filmów. Obsługa 
jest zawsze uprzejma, zarówno 
podczas składania zamówienia 
przez telefon, jak i na miejscu. 
Bardzo duży plus za możliwość 
rezerwacji miejsc w kinie przez 
internet. Ogólnie nigdy nie miałem 
problemów z tą marką, zawsze 
dobrze mi się kojarzy.

OPIS SEKTORA

+1%

+1%

Różnica indeksu Customer Experience Excellence dla średniej oceny branży i średniej wartości tego wskaźnika 
dla wszystkich marek objętych badaniem.

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między średnią oceną branży i średnią 
oceną wszystkich marek objętych badaniem.

+1%

+1%

+1%

+1%

Calypso

Helios

Multikino

Netflix

Cinema City

Czas wolny 
i rozrywka

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu
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Istotnym Filarem w sektorze czasu 
wolnego i rozrywki jest także 
Personalizacja. Niezależnie od tego 
czy mamy do czynienia z klubem 
sportowym, czy na przykład dostawcą 
treści muzycznych lub filmowych, 
konsumenci przykładają znaczącą 
wagę do dopasowania doświadczeń 
do swoich indywidualnych potrzeb 
i preferencji. Liderzy Personalizacji 
analizują konkretne okoliczności, 
w których znajduje się klient, 
wykorzystują historię dotychczasowych 
interakcji i próbują zrozumieć 
specyficzny kontekst i uwarunkowania 
wywierające wpływ na jego 
indywidualne oczekiwania. Co więcej, 
obserwujemy, że można to osiągnąć 
równie dobrze w świecie cyfrowym, jak 
i off-line.

Netflix zaproponował nagrodę 
w wysokości 1 miliona dolarów za 
najlepszy algorytm rekomendowania 
spersonalizowanej treści. Inteligentny 
sposób, w jaki Netflix łączy dane 
użytkowników i zaawansowane 
kompetencje analityczne generuje 
indywidualną propozycję filmową. 
Celem Netflixa nie jest wyświetlanie 
pełnej listy dostępnych tytułów, ale 
kilku doskonale dopasowanych sugestii.

Z tą marką mam 
doświadczenia od niedawna 

i jestem bardzo zadowolona z jej 
usług. Oferta seriali i filmów jest 
bardzo szeroka, podpowiedzi trafne 
i w moim guście, a zapamiętywanie, 
w którym momencie przerwałam 
oglądanie to bardzo ciekawe 
udogodnienie.

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu
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Calypso

Studium przypadku

+6%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+5% +6%

+5% +3%

+8% +7%

Moda na zdrowy tryb życia trwa 
od kilku lat i cechuje się znaczną 
różnorodnością panujących 
trendów oraz dużym zakresem 
personalizacji. Kluby sportowe typu 
fitness prześcigają się w liczbie 
oferowanych aktywności, proponując 
coraz to nowe pomysły na aktywne 
spędzanie wolnego czasu. Zarówno 
sport na świeżym powietrzu, jak 
i w klubie, coraz częściej idzie 
w parze z nowoczesną technologią – 
przykładowo siłownie są wyposażane 
w urządzenia pozwalające na 
synchronizację danych z aplikacjami 
na smartfonach i smartwatchach. 
W rezultacie klienci otrzymują 
dostęp do spersonalizowanych 
usług dodatkowych w postaci 
indywidualnych treningów, dzięki 
którym w łatwy sposób mogą śledzić 
swoje postępy. Zmienia się również 

rola samego miejsca uprawiania 
sportu. Przedsiębiorstwa angażują 
swoją społeczność, zachęcając do 
różnego rodzaju rywalizacji oraz 
publikowania zdjęć czy filmików 
w mediach społecznościowych, 
motywując swoich klientów 
do regularnych ćwiczeń. Takie 
działania mają szczególne znaczenie 
w budowaniu lojalności wobec 
marki. Calypso Fitness to jedna 
z największych sieci klubów fitness 
w Polsce, która wpisuje się w ogólny 
trend dotyczący koncentracji na 
zdrowiu i wysportowanej sylwetce. 
Wysoki poziom usług, indywidualne 
plany treningowe dopasowane 
do potrzeb i oczekiwań klientów, 
bogata oferta zajęć grupowych oraz 
konsultacje z dietetykiem to tylko 
niektóre elementy budujące znakomite 
doświadczenia konsumenckie.

Na siłowni Calypso Ursynów trenuję 
codziennie i jest to moje ulubione 
miejsce do spędzania czasu wolnego. 

Fantastyczne zajęcia grupowe i dobra organizacja, 
do tego przemiła, pomocna i wiecznie uśmiechnięta 
obsługa oraz zainteresowani, ale nie nachalni 
trenerzy. Najbardziej lubię wprowadzone produkty 
żywnościowe - całe posiłki, owsianki, lody czy napoje 
energetyczne, które często kupuję po treningu. 

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu

Oznaczenie stosowane w przypadku, gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle branży.
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Marki ocenione najwyżej przez 
respondentów badania

Wyniki branży w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich 

badanych marek 

OPIS SEKTORA

0%

-1%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między średnią oceną branży i średnią 
oceną wszystkich marek objętych badaniem.

0%

0%

-1%

0%

DHL

DPD

GLS

UPS

Różnica indeksu Customer Experience Excellence dla średniej oceny branży i średniej wartości tego wskaźnika 
dla wszystkich marek objętych badaniem.

Logistyka

Sektor logistyki uplasował się na 
piątym miejscu w całościowym 
zestawieniu, a w gronie Top 100 
Brands znalazły się cztery firmy 
kurierskie. Klienci firm logistycznych 
najwyżej ocenili Filar Czasu i Wysiłku. 
Na tle pozostałych sektorów logistyka 
nie wyróżniła się w żadnym z Filarów, 
przy czym Personalizacja i Empatia 
zostały ocenione nieznacznie poniżej 
średniej. Jeśli chodzi o ocenę 
postrzegania wartości do ceny, 
firmy logistyczne uplasowały się za 
spożywczym handlem detalicznym 
i podróżami. 

Firmy działające w sektorze mierzą 
się z dużym wyzwaniem – znajdując 
się w kluczowym momencie łańcucha 
wartości w e-commerce, tzw. „last-
mile”, obsługują często jedyny 
punkt, w którym klient ma styczność 
z drugą osobą, czyli kurierem. 
Stwarza to szansę, aby wyróżnić 
się w oczach klientach i zbudować 
pozytywne doświadczenia, którymi 
kupujący podzieli się w gronie swoich 
znajomych i będzie kierował się 
w przyszłości przy wyborze dostawcy 
usługi.

Najważniejszym czynnikiem dla 
sukcesu w branży jest zbudowanie 
zaufania. Doświadczenia wokół Filaru 
Wiarygodności wiążą się ze skuteczną 
dostawą, a więc terminowym 
doręczeniem przesyłki w idealnym 
stanie. Obok Wiarygodności istotnym 
elementem budowania całościowego 
doświadczenia jest w przypadku 
firm logistycznych odpowiednie 
zarządzenie oczekiwaniami klientów. 
Wśród istotnych działań wokół Filaru 
Oczekiwań znajduje się bieżące 
informowanie klientów o statusie 
przesyłki i możliwość jej śledzenia, 
w szczególności z wykorzystaniem 
kanałów cyfrowych. 

Mając na uwadze różne możliwe 
warianty realizacji procesu dostawy, 
istotnym elementem budowania 
pozytywnych doświadczeń jest także 
zapewnienie możliwie dogodnego 
procesu obsługi. Podsumowaniem 
wysiłków firm logistycznych 
w zabieganiu o satysfakcję klienta 
jest odpowiednie podejście 
do rozpatrywania reklamacji, 
w szczególności zważywszy na fakt, 
że przypisanie odpowiedzialności za 
problemy związane z dostawą może 
wymagać dodatkowych wyjaśnień 
i nie zawsze da się to jednoznacznie 
określić. 

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1
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Czas wolny i rozrywka
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Spożywczy handel detaliczny
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Wypowiedzi klientów 
w odniesieniu do marek 
logistycznych, które znalazły 
się w zestawieniu Top 100 
Brands, wydają się potwierdzać 
koncentrację tych firm wokół 
działań w opisanych powyżej 
Filarach.

DHL

Kluczowym wyróżnikiem DHL na 
tle firm z sektora okazał się Filar 
Wiarygodności. Dzięki zaufaniu 
zbudowanym wśród swoich klientów, 
DHL wyróżnił się również na tle 
konkurentów najwyższym poziomem 
wskaźnika lojalności – klienci chętnie 
deklarują ponowne skorzystanie 
z usług tego kuriera. Satysfakcja 
z korzystania z kanału www firmy 
DHL została również najwyżej 
oceniona w porównaniu do innych 
firm kurierskich. Mając na uwadze 
konkurencyjność cenową sektora, 
warto zwrócić uwagę na fakt, że 
DHL nie był najwyżej ocenianą marką 
pod względem atrakcyjności cen. 
Może to świadczyć o tym, że klienci 
docenili dbałość marki o całościowe 
doświadczenia i przyznając oceny nie 
kierowali się wyłącznie aspektem 
cenowym. 

Szybki czas 
dostawy, 
profesjonalne 

podejście do klienta. Miła 
obsługa, bez problemów 
można nadać i odebrać 
przesyłki. Kurierzy rzeczowi, 
uprzejmi i grzeczni. Moje 
doświadczenia są jak 
najbardziej pozytywne.

Studium przypadku

Punktualnie dostarcza 
przesyłki, w przypadku 

nieobecności klienta kurier 
kontaktuje się telefonicznie.

Bardzo profesjonalna 
firma, dba o klienta. 

Przed dostawą kontakt sms 
i telefoniczny - dostawcy 
super mili.

Dostarcza przesyłki 
kompletne, dobrze 

zabezpieczone i szybko, 
formalności załatwia się od ręki 
przez kompetentnych kurierów. 

 

Sprawdza się bardzo 
dobrze. Dostarcza 

towar na czas oraz umożliwia 
śledzenie swojej przesyłki.

Opinie konsumentów wyrażone w badaniu

+4%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+5% +4%

+4% +4%

+3% +4%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Oznaczenie stosowane w przypadku, gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle branży.

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu
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DHL

Studium przypadku

OPIS SEKTORA

+1%

-2%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między średnią oceną branży i średnią 
oceną wszystkich marek objętych badaniem.

-1%

-2%

-3%

-1%

Różnica indeksu Customer Experience Excellence dla średniej oceny branży i średniej wartości tego wskaźnika 
dla wszystkich marek objętych badaniem.

Spożywczy 
handel detaliczny

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1
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Biedronka

Lidl

Kaufland

Auchan

Tesco

Spożywczy handel detaliczny zajął 
szóste miejsce w zestawieniu 
wszystkich sektorów badanych 
przez KPMG, wyprzedzając media 
i telekomunikację, usługi finansowe 
oraz dostawców energii/gazu. 
Do zestawienia Top 100 Brands 
zakwalifikowało się pięć marek 
z branży. Najwyżej ocenionym Filarem 
w handlu spożywczym okazała się 
Personalizacja, choć na tle pozostałych 
sektor wypadł najkorzystniej 
pod względem Czasu i Wysiłku, 
wyprzedzając resztę średnio o 1%.

Spożywczy handel detaliczny wypadł 
bardzo dobrze pod względem 
atrakcyjności cen i stawek, plasując się 
pod tym względem na drugiej pozycji 
zaraz za branżą podróżniczą. To rezultat 
silnego trendu konsumenckiego 
polegającego na wywieraniu presji na 
spadek cen artykułów spożywczych, 
w którego efekcie doszło do 
długotrwałej wojny cenowej pomiędzy 
największymi sieciami w latach 
2013-2014. Z presją deflacyjną wiąże 
się też zjawisko smart shoppingu, 
polegającego na poszukiwaniu niższej 
ceny lub lepszego stosunku ilości / 
jakości do ceny oraz na polowaniu na 
promocje. 

Przykład Biedronki pokazuje, że 
choć atrakcyjne ceny nie gwarantują 
najwyższych ocen doświadczeń 
klientów, to w połączeniu z solidnymi 
wynikami we wszystkich Filarach 
mogą zaowocować bardzo wysoką 
lojalnością i skłonnością do polecania 
marki. Szczególnie korzystnie na 
tle sektora Biedronka wypada 
pod względem Filaru Oczekiwań, 
wyprzedzając pozostałe marki z branży 
przeciętnie o 9%, co częściowo jest 
zasługą odpowiedniej komunikacji 
i zarządzania oczekiwaniami klientów. 
W dużych sieciach handlowych 
pojawiają się jednak opinie, że smart 
shopping przestanie dominować 
w postawach konsumenckich. 
Większego znaczenia nabierze za 
to aspekt zdrowotny i naturalność 
kupowanych produktów6, a także 
ich regionalny charakter. Lokalne 
korzenie swoich produktów podkreśla 
na przykład Lidl, który promował 
niedawno markę własną „Polska 
Smakuje w Lidlu”, a znacząca cześć 
asortymentu dostępnego w sklepach 
pochodzi od polskich producentów.7

Bardzo ważnym trendem 
konsumenckim w handlu spożywczym 
pozostaje nacisk na wygodę, szybkość 
i łatwość zakupów, w metodyce 

6 Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce, KPMG w Polsce, 2015.
7 Źródło: http://finanse.wp.pl
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Sześciu FilarówTM kluczowych dla 
dobrych doświadczeń klienta według 
KPMG odzwierciedlony przez Filar 
Czasu i Wysiłku. Wiąże się to nie 
tylko z coraz szybszym tempem życia, 
ale także ze zmianą modelu rodziny 
w kierunku mniejszych gospodarstw 
domowych. W rezultacie detaliści 
dostosowują się pod względem 
doboru lokalizacji i formatu sklepów, 
decydując się na mniejsze placówki, 
położone bliżej miejsca zamieszkania 
konsumentów w miejsce dużych 
powierzchni w centrach handlowych. 
Efektem tych działań jest coraz większa 
dostępność dyskontów i sklepów typu 
convenience, których liczba rośnie 
w ostatnich latach w średniorocznym 
tempie rzędu 10%. Na pomoc 
w polepszaniu doświadczeń klientów 
przychodzi technologia – beacony, 
systemy RFID czy sieci wi-fi pozwalają 
analizować, w jaki sposób poruszają 
się i czym interesują się klienci, 
a nawet wyświetlać im rozszerzone 
informacje o produktach i promocjach. 
Dane zebrane w ten sposób pozwalają 
poprawić układ powierzchni handlowej 
i sposób komponowania półek 
sklepowych. 

Kolejnym krokiem w budowaniu 
doświadczeń klientów jest zapewnienie 
im możliwości robienia zakupów 
bez względu na porę dnia i dzień 
tygodnia, najlepiej bez potrzeby 
wychodzenia z domu i stania 
w kolejkach. Powszechny dostęp do 
internetu szerokopasmowego oraz 
popularność sklepów on-line w branży 
pozaspożywczego handlu detalicznego 
sprawiają, że konsumenci coraz 
częściej korzystają z dobrodziejstw 
świata wirtualnego robiąc także 
zakupy spożywcze. Ofertę kupowania 
żywności on-line kieruje do swoich 
klientów na przykład marka Auchan 
Direct. Na stronie internetowej sklepu 
można złożyć zamówienie na produkty 
dostępne w placówkach stacjonarnych, 
które zostanie dostarczone pod 
wskazany przez zamawiającego adres. 
Auchan oferuje proklienckie rozwiązanie 
w aspekcie Personalizacji, umożliwiając 
określenie preferowanej godziny 
dostawy towarów, która może nastąpić 
nawet tego samego dnia. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu klienci nie muszą 
się obawiać, że dostawca próbujący 
dostarczyć towary nie zastanie nikogo 

w domu. O krok dalej idą Tesco 
Ezakupy, które oprócz wyboru godziny 
dostawy oferują opcję omnikanałową, 
pozwalającą na złożenie zamówienia 
on-line, a następnie odbiór osobisty 
w sklepie stacjonarnym.

Ciekawym przykładem Personalizacji 
w spożywczym handlu detalicznym 
jest program lojalnościowy marki Tesco 
(Clubcard), w ramach którego klienci 
w zamian za zrobione zakupy zbierają 
punkty, a następnie otrzymują kupony 
zniżkowe na określoną kategorię 
produktów. Jednak to jakie produkty 
zostaną objęte zniżką jest powiązane 
z historią zakupów klienta, dzięki czemu 
otrzymuje on promocyjną ofertę na ten 
asortyment, który może być dla niego 
interesujący. Nie byłoby to możliwe 
bez zaawansowanych kompetencji 
analitycznych Tesco, pozwalających 
na zdobycie informacji o zakupach 
poszczególnych użytkowników 
programu, a następnie jej odpowiednie 
przetworzenie, przeanalizowanie oraz 
wygenerowanie spersonalizowanych 
bonów zniżkowych.

Duże znaczenie dla doświadczeń 
klientów branży spożywczego handlu 
detalicznego mają regulacje, których 
celem jest ochrona konsumentów 
przed nieuczciwymi praktykami. 
Choć dla przedsiębiorstw wiąże 
się to z koniecznością posiadania 
aktualnej wiedzy o obowiązującym 
prawie i podjęcia adekwatnych działań 
dostosowawczych, to w końcowym 
rezultacie wpływa to pozytywnie na 
ich Wiarygodność. Przepisy obejmują 
szereg różnych dziedzin, począwszy 
od właściwego nazywania produktów, 
poprzez informowanie konsumenta 
o szczegółowym składzie, aż do 
zagwarantowania odpowiednich 
warunków przechowywania i transportu 
żywności. Kwestia Wiarygodności 
jest szczególnie istotna w przypadku 
zakupów on-line, kiedy klienci nie 
mogą samodzielnie wybrać najlepszych 
ich zdaniem produktów świeżych, 
takich jak warzywa i owoce, zdając 
się na pracowników kompletujących 
zamówienie. Z tego względu Auchan 
Direct prowadzi politykę zgodnie 
z którą produkty zamawiane drogą 
elektroniczną nie były wcześniej 
dotykane przez innych klientów, 
a artykuły zbliżające się do daty 

ważności są zdejmowane z półek 
magazynu. Regulacje i otoczenie 
polityczne mogą wywierać wpływ 
także na wygodę robienia zakupów. 
W polskiej debacie politycznej od 
długiego czasu przewija się pomysł 
ograniczenia handlu w niedzielę, 
który miałby negatywny wpływ na 
Czas i Wysiłek, doprowadzając do 
wzmożonych zakupów konsumpcyjnych 
w soboty i wydłużając tym samym 
kolejki w sklepach.
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Biedronka

Studium przypadku

+6%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+7% +6%

+9% +5%

+7% +7%

Biedronka na tle branży wyróżniła 
się przede wszystkim wysokim 
poziomem Oczekiwań i Personalizacji, 
wyprzedzając pod tymi względami 
pozostałe marki odpowiednio o 9% 
i 7%. Obietnica składana klientom 
przez Biedronkę w komunikatach 
marketingowych koncentruje się 
na bliskości sklepów, dostępności 
podstawowych artykułów dobrej 
jakości i niskich cenach. Ograniczona 
liczba dostawców, zoptymalizowany 
łańcuch wartości i konkurencyjne 
marki własne sprawiają, że w percepcji 
klientów marka dobrze wypada 
pod względem atrakcyjności cen. 
W odpowiedzi na oczekiwania 

konsumentów co do lokalnego 
pochodzenia żywności Biedronka 
prowadzi intensywnie działania 
komunikacyjne np. pod hasłem 
„Wiemy co dobre. Wspieramy 
naszych.” czy #jedzcopolskie oraz 
deklaruje, że zdecydowana większość 
produktów pochodzi od polskich 
producentów. Marka konsekwentnie 
dąży do spełnienia pokładanych 
w niej oczekiwań również poprzez 
rozszerzanie sieci sklepów. W samej 
Warszawie funkcjonuje już ponad 100 
punktów handlowych, dzięki czemu 
odległość do najbliższego sklepu 
Biedronka z dowolnego miejsca 
w stolicy wynosi średnio 1 km.

Lubię robić zakupy w tym sklepie ponieważ 
nie jest zbyt duży, najpotrzebniejsze 
produkty są dostępne w dobrej cenie, 

a do tego ma świetne promocje na pieluchy, które 
obecnie kupuję w dużych ilościach. Ponadto jest 
blisko domu i zakupy robi się sprawnie.

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu

Oznaczenie stosowane w przypadku, gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle branży.

Jak budować pozytywne doświadczenia klientów 45

© 2017 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



Lidl

Studium przypadku

+5%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+5% +5%

+6% +4%

+4% +5%

Lidl osiągnął ponadprzeciętne wyniki 
we wszystkich Filarach. Szczególnie 
dobrze na tle konkurencyjnych 
marek wypadł pod względem 
Oczekiwań, wyprzedzając je średnio 
o 6%. Wysoka pozycja częściowo 
wynika ze skutecznego zarządzania 
oczekiwaniami klientów o różnych 
misjach zakupowych – znajdą tam 
coś dla siebie klienci robiący zarówno 
podstawowe zakupy codzienne, jak 
i tygodniowe zaopatrzenie w wiele 
produktów różnych kategorii. 
Okresowo organizowane są akcje 
w ramach których Lidl udostępnia 
krótkie serie produktów sezonowych 
o charakterze delikatesowym, np. 
„Tydzień kuchni włoskiej” czy „Tydzień 
kuchni hiszpańskiej i portugalskiej”. 
W ten sposób zaspokajane są 

indywidualne potrzeby osób 
wrażliwych cenowo, ale jednocześnie 
doceniających różnorodność 
i poszukujących nowych smaków. 
Marka podejmuje też działania mające 
na celu minimalizację Czasu i Wysiłku 
poprzez „Kuchnię Lidla”, dzięki której 
Polacy mogą łatwo i szybko znaleźć 
inspirację co do posiłków możliwych 
do przygotowania z produktów 
dostępnych w sklepie. Odpowiadając 
na oczekiwania konsumentów 
w aspekcie zdrowych i świeżych 
produktów, Lidl prowadzi intensywną 
promocję marki „Ryneczek Lidla”, 
w ramach której komunikowane 
są walory świeżej żywności oraz 
wysokie standardy jej przechowywania 
stosowane przez sklepy.

Robię tam systematycznie zakupy, lubię nieduży 
metraż sklepu, znam swoje produkty i podoba 
mi się, że w miarę regularnie wprowadzane są 

nowości. W sklepie zawsze jest miła i pomocna obsługa, 
a ceny niewygórowane. Czasem kupuję tam też odzież 
i obuwie, głównie dla dzieci, a gdy zdarza mi się zwrot 
z powodu źle dobranego rozmiaru, to nigdy nie ma z tym 
problemu. Dodatkowym plusem Lidla jest możliwość 
dokonania zwrotu w dowolnym sklepie sieci bez względu 
na to gdzie towar został zakupiony.

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu
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OPIS SEKTORA

-5%

-3%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między średnią oceną branży i średnią 
oceną wszystkich marek objętych badaniem.

-3%

-2%

-2%

-3%

Różnica indeksu Customer Experience Excellence dla średniej oceny branży i średniej wartości tego wskaźnika 
dla wszystkich marek objętych badaniem.
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Usługi finansowe
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-5%

-7%

-3%

Branża mediów i telekomunikacji 
zajęła siódme miejsce w zestawieniu 
wszystkich sektorów badanych 
przez KPMG, wyprzedzając usługi 
finansowe oraz dostawców energii/
gazu. Do zestawienia Top 100 
Brands zakwalifikowały się cztery 
marki z branży. Sektor mediów 
i telekomunikacji był reprezentowany 
w badaniu przez operatorów 
telekomunikacyjnych i dostawców 
płatnej telewizji kablowej i satelitarnej. 
Podobnie jak w innych krajach, branża 
ta została oceniona przez polskich 
konsumentów zdecydowanie poniżej 
przeciętnej. 

Wzrost konkurencji doprowadził 
operatorów telekomunikacyjnych 
do znaczącej obniżki cen usług, 
co w wynikach naszego badania 
jest odzwierciedlone przez 
dobre oceny przyznawane przez 
polskich konsumentów stawkom 
oferowanym przez firmy z branży. 
Odpowiedzią przedsiębiorstw na 
presję cenową jest jednak agresywna 
strategia dosprzedaży usług oraz 
programy redukcji kosztów, które 
często mają negatywny wpływ na 
jakość obsługi klienta. Decydujący 
wpływ na doświadczenia klientów 
usług telekomunikacyjnych ma 
złożoność produktów oraz długość 

i charakter relacji z marką. Duża 
część polskich konsumentów ma 
kłopoty ze zrozumieniem produktów 
telekomunikacyjnych, czemu sprzyja 
różnorodność produktów i usług oraz 
związanych z nimi planów taryfowych 
w portfolio produktowym operatora.

Uzyskanie wysokich ocen przez firmy 
z branży jest dużym wyzwaniem 
także ze względu na priorytetowe 
znaczenie, jakie telekomunikacja ma 
dla konsumentów w coraz bardziej 
cyfrowym świecie. Tymczasowy 
brak możliwości korzystania z usługi 
staje się poważnym problemem 
dla użytkownika, stąd też każda 
interakcja związana z rozwiązywaniem 
problemów ma fundamentalne 
znaczenie. Usunięcie problemów 
technicznych w obecnych standardach 
obsługi wymaga kilku interakcji 
inicjowanych przez konsumenta, 
co nie wpływa korzystnie na 
satysfakcję klienta. Polacy nauczyli 
się też, że najskuteczniejsza formą dla 
wynegocjowania lepszych warunków 
handlowych czy rozwiązania umowy 
jest bezpośrednia wizyta w punkcie 
sprzedaży. Konsekwencją tego stanu 
rzeczy są niskie oceny w Filarach 
Czasu i Wysiłku oraz Rozwiązywania 
Problemów.

Marki ocenione najwyżej przez 
respondentów badania

Wyniki branży w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich 

badanych marek 
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Operatorzy stoją też przed dużym 
wyzwaniem związanym z niską 
oceną w kluczowym dla Polaków 
Filarze Wiarygodności. Brak zaufania 
często wynika z problemów 
i złych doświadczeń z daną marką 
w przeszłości, a także z nieporozumień 
mających źródło w nieprzejrzystej 
komunikacji parametrów oferty 
i warunków umowy. Analiza 
odpowiedzi respondentów wskazuje, 
że Polacy lepiej oceniają swoje 
doświadczenia z markami oferującymi 
nieskomplikowane produkty oraz 
komunikującymi się w prosty sposób 
i według naszego badania to firmy 
bazujące na takim podejściu uzyskały 
najwyższe oceny pod względem 
doświadczeń klienta.
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Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+6% +2%

+10% +8%

+4% +5%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Virgin Mobile

Studium przypadku

+6%
Wynik 
ogólny*

Virgin Mobile wyróżnił się na tle 
sektora wysokimi ocenami w Filarze 
Oczekiwań oraz Czasu i Wysiłku, 
wyprzedzając pod tymi względami 
pozostałe marki odpowiednio o 10% 
i 8%. Operator przywiązuje bardzo 
dużą wagę do przejrzystości swojej 
oferty tak, aby użytkownicy sieci 
dokładnie wiedzieli czego mogą 
się spodziewać korzystając z jej 
usług. Każdy nowy produkt jest 
poddawany szczegółowym testom 
ilościowym i jakościowym pod kątem 
zrozumiałości oferty dla potencjalnych 
klientów. Firma podejmuje też 

różnorodne inicjatywy mające na 
celu ułatwienie i uproszczenie 
korzystania ze swoich usług. Jednym 
z takich działań było zaprojektowanie 
procesu obowiązkowej rejestracji 
kart SIM posiadanych przez klientów 
usług przedpłaconych w sposób jak 
najbardziej przyjazny użytkownikom. 
Będąc użytkownikiem takiej karty, 
wystarczyło wprowadzić swoje 
podstawowe dane w formularzu on-
line, a następnie dokończyć proces 
pokazując dokument tożsamości 
kurierowi wysłanemu pod wskazany 
adres na koszt firmy.

Solidna firma, doskonała i fachowa 
obsługa, nastawiona nie tylko na 
mówienie do klienta, ale też słuchanie 

tego co ma do powiedzenia i słuchanie ze 
zrozumieniem. Oferta Virgin Mobile jest 
rzeczywiście taka, jak w reklamie i na stronie 
internetowej bez jakichkolwiek haczyków.

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu

Oznaczenie stosowane w przypadku, gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle branży.

Oznaczenie stosowane w przypadku, gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle branży.
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Usługi finansowe

Sektor usług finansowych zajął 
ósme miejsce w zestawieniu Top 
100 Brands. W gronie stu najwyżej 
ocenionych marek znalazło się 
siedem banków, jeden ubezpieczyciel 
oraz jeden internetowy kantor 
wymiany walut. W analizie wyników 
poszczególnych Filarów uwagę zwraca 
fakt, że kluczowe wyzwania sektora 
tkwią w podstawowych i pośrednich 
Filarach, stanowiących fundament dla 
budowania długotrwałej relacji opartej 
na zaufaniu oraz skutkującej lojalnością 
i skłonnością do rekomendacji. 
Przypadek sektora usług finansowych 
bardzo dobrze obrazuje, że starania 
wokół Filarów wyróżniających, czyli 
Personalizacji i Empatii, nie przyniosą 
oczekiwanych rezultatów, jeśli nie 
zostaną zbudowane na odpowiednich 
fundamentach. 

Kluczowym wyzwaniem branży jest 
Wiarygodność. Fala negatywnych 
zjawisk, które dotknęły konsumentów 
usług finansowych, np. kredyty 
„frankowe” w bankowości czy 
„polisolokaty” w ubezpieczeniach, 
istotnie wpłynęły na całościowe 
ograniczenie zaufania do sektora. 
Kamieniem milowym dla jego 
odbudowy jest szczególna dbałość 
o uczciwość praktyk sprzedażowych 
tak, aby wyeliminować przypadki 
missellingu, czyli niedopasowania 
sprzedawanej oferty do rzeczywistych 
potrzeb i interesu klienta. Z pomocą 

klientom przychodzą odpowiednie 
regulacje, jak np. te dotyczące oceny 
adekwatności produktu w segmencie 
produktów inwestycyjnych. Takie 
działania regulacyjne z jednej strony 
są próbą zabezpieczenia interesów 
klientów, z drugiej strony mogą być 
wykorzystane przez liderów sektora 
do doskonalenia swoich procesów 
sprzedażowych. Mając na uwadze 
specyfikę procesu sprzedaży usług 
finansowych, warto również zwrócić 
uwagę na fakt, że sprzedaż przez 
pośredników tworzy dodatkową 
komplikację dla zarządzających 
spójnością przekazu i obietnicy marki, 
ponieważ trudno jest w praktyce 
kontrolować i zapewnić odpowiednie 
standardy na poziomie każdego, 
pojedynczego pośrednika. 

Obok samego procesu sprzedaży, 
równie istotnym etapem w podróży 
klienta korzystającego z usług instytucji 
finansowych jest tzw. onboarding, 
czyli przywitanie klienta. Z jednej 
strony jest to szansa na zaproszenie 
do budowania długotrwałej relacji, 
z drugiej trudna do powtórzenia okazja 
do zarządzenia Filarem Oczekiwań. To 
na tym etapie instytucje finansowe 
mają niepowtarzalną szansę 
upewnić się, czy klient dokonał 
zakupu odpowiadającego jego 
potrzebom i odpowiednio zarządzić 
oczekiwaniami. Korekta oczekiwań 
kupującego może być konieczna 
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2

3

4

5

6

7

8

9

+3%

0%

+2%

-1%

+1%

Gastronomia

Czas wolny i rozrywka

Logistyka

Spożywczy handel detaliczny

Usługi finansowe

Media i telekomunikacja

Dostawcy energii elektrycznej/gazu

-5%

-7%

-3%

OPIS SEKTORA

-5%

-4%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między średnią oceną branży i średnią 
oceną wszystkich marek objętych badaniem.

-5%

-5%

-3%

-5%

ING Bank Śląski

Bank Millennium

Warta

mBank

Nest Bank

PKO Bank Polski

Różnica indeksu Customer Experience Excellence dla średniej oceny branży i średniej wartości tego wskaźnika 
dla wszystkich marek objętych badaniem.

Marki ocenione najwyżej przez 
respondentów badania

Wyniki branży w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich 

badanych marek 
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szczególnie w przypadku, gdy zostały 
błędnie zbudowane wcześniej na 
etapie sprzedaży i mogą potem 
negatywnie rzutować na korzystanie 
z produktu, np. przez brak zrozumienia 
ponoszonych opłat.

Wszelkie przypadki nieodpowiedniego 
zarządzania oczekiwaniami znajdą 
swoje konsekwencje na późniejszym 
etapie korzystania z produktów 
i prędzej czy później zaowocują 
zgłoszeniami reklamacyjnymi. 
Jak pokazują wyniki badania, 
Rozwiązywanie Problemów nie 
jest w oczach klientów domeną 
dostawców usług finansowych. Do 
podobnych wniosków mógł dojść 
polski ustawodawca i zauważył realną 
potrzebę uregulowania procesu 
reklamacyjnego, wprowadzając 
30-dniowy okres rozpatrzenia 
reklamacji. Ponadto dokonano 
instytucjonalnego uspójnienia organów 
odwoławczych dla klientów usług 
finansowych poprzez stworzenie 
instytucji Rzecznika Finansowego. 

Przykłady badań z innych rynków 
pokazują, że dostawcy usług 
finansowych mogą osiągać wyższe 
oceny klientów. Jednym z istotnych 
elementów poprawiających 
doświadczenia jest dążenie do 
upraszczania procesów klienckich. 
Działania skoncentrowane wokół 
Filaru Czasu i Wysiłku pozwalają 
minimalizować inwestycję czasu po 
stronie użytkownika, konieczną do 
zrozumienia specyficznych produktów 
i usług oraz do zarządzania nimi. Z 
pomocą przychodzi tutaj cyfryzacja, 
przynosząca szeroki wachlarz 
rozwiązań ograniczających zbędną 

biurokrację i minimalizujących 
czasochłonność, np. poprzez 
wykorzystanie aplikacji mobilnych 
w zgłaszaniu szkód, wypłaty 
w bankomatach bez używania karty 
czy chat z doradcami. Liderzy sektora 
usług finansowych wykorzystują 
możliwości jakie stwarza cyfryzacja 
w dostarczaniu jeszcze lepszych 
doświadczeń w Filarze Czas i Wysiłek. 

Cyfryzacja jest również istotnym 
elementem budowania swojej 
przewagi konkurencyjnej w Filarze 
Personalizacji. Narzędzia tzw. 
kognitywnej bankowości pozwalają 
oferować spersonalizowane 
porady finansowe budujące 
zaangażowanie klientów. Telematyka 
jest z kolei przykładem jak branża 
ubezpieczeniowa może jeszcze 
lepiej dopasować ofertę do profilu 
pojedynczego klienta. Wyzwaniem 
w świecie cyfryzacji morze być 
Filar Empatii, jednak już dziś na 
świecie występują odpowiednio 
skonfigurowane boty, które potrafią 
prowadzić rozmowę z klientem 
odpowiednio dopasowując poziom 
empatii do jego specyficznej sytuacji, 
np. przyjmując zgłoszenie dotyczące 
szkody komunikacyjnej.
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ING Bank Śląski

Studium przypadku

Klienci sektora usług finansowych 
wyróżnili bank ING Bank Śląski, 
w szczególności wysoko oceniając 
spójność działań banku w Filarze 
Wiarygodności. Bank podkreśla 
w swojej komunikacji wygodę 
korzystania z usług i dopasowanie 
do różnych indywidualnych potrzeb 
swoich klientów, a wysokie 
oceny w Filarach Czas i Wysiłek 
oraz Personalizacja wydają się 

potwierdzać, że klienci docenili 
te elementy. Bank otrzymał też 
najwyższe oceny pod względem 
satysfakcji z korzystania z placówek 
bankowych. Wysoko ocenione 
całościowe doświadczenie znalazło 
swoje odzwierciedlenie w dużej 
lojalności (drugi wynik w sektorze) 
i skłonności do rekomendacji 
(najwyższy wynik w sektorze). 

Ogólnie lubię tę firmę, warto jej zaufać. 
Chyba jako jedyna nie sprawiała mi nigdy 
żadnych problemów. Obsługa w placówkach 

jest bardzo profesjonalna – można umówić się na 
konkretną godzinę - ale wszystko mogę też załatwić 
nie wychodząc z domu. Mają bardzo przydatną, 
czytelną, łatwą w obsłudze aplikację.

+10%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+13% +10%

+9% +9%

+9% +8%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu

Oznaczenie stosowane w przypadku, gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle branży.
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Bank Millennium

Studium przypadku

Klienci Banku Millennium 
w szczególności podkreślili elementy 
związane z indywidualnym podejściem 
i zrozumieniem sytuacji klienta 
- marka wyróżniła się w Filarach 
Rozwiązywania Problemów i Empatii. 
Wysokie oceny w Filarze Personalizacji 
wskazują na pozytywny odbiór działań 

związanych z możliwie najlepszym 
dopasowaniem oferty do potrzeb 
klientów. Na przykładzie Banku 
Millennium obserwujemy, że solidne 
fundamenty w Filarach podstawowych 
pozwoliły wykorzystać Filary 
wyróżniające do wyróżnienia się na tle 
konkurencji.

Bank, któremu ufam i z którym mam 
bardzo dobry kontakt. Podczas zakładania 
konta wszystko poszło tak jak trzeba. Miła 

i kompetentna obsługa – pracownicy są bardzo 
pomocni, wyjaśniają najmniejsze szczegóły 
dotyczące swoich produktów. Super aplikacja 
mobilna, która pozwala mi utrzymać moje finanse 
w ryzach. Czuwają nad bezpieczeństwem klienta 
- jeżeli dokonuję zmian na swoim rachunku, 
natychmiast zostaję powiadomiona sms-em.

+9%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+10% +10%

+10% +7%

+9% +9%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu

Oznaczenie stosowane w przypadku, gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle branży.
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Warta

Warta to jedyny przedstawiciel firm 
ubezpieczeniowych w zestawieniu 
Top 100 Brands i jednocześnie 
jedna z najwyżej ocenionych marek 
w branży usług finansowych. Warta 
uzyskała wysokie oceny w Filarze 
Wiarygodności, w szczególności 
w kontekście relatywnie niskiego 
poziom zaufania klientów w sektorze. 
Konsumenci bardzo wysoko ocenili 
także Filar Personalizacji, co może 
wskazywać na pozytywny odbiór 
dopasowania oferty i sposobu 

obsługi do ich indywidualnych 
preferencji. Warta uzyskała w sektorze 
usług finansowych najwyższe 
oceny satysfakcji z korzystania 
z telefonicznego kanału kontaktu. 
Klienci docenili również ostatnie 
działania ubezpieczyciela związane 
z wdrażaniem pionierskich na skalę 
Polski rozwiązań cyfrowych, jak np. 
zgłoszenie szkody za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej, przyznając wysokie 
oceny w Filarze Czas i Wysiłek.

Solidnie i uczciwie podchodzą do klienta, 
bardzo miła i kompetentna a zarazem 
doradzająca i szukająca alternatywy 

obsługa. Warta i kupione w niej ubezpieczenie 
daje mi pewność, że łatwo i bezpiecznie będzie 
się podróżować, a jakiekolwiek moje potrzeby 
będą załatwiane natychmiast. Ostatnio miałem 
stłuczkę samochodem. Wycena kosztów, wypłata 
odszkodowania przebiegła bardzo sprawnie - bez 
wychodzenia z domu dzięki aplikacji mobilnej. 
Polecam.

+8%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+9% +9%

+6% +8%

+9% +8%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu

Studium przypadku

Oznaczenie stosowane w przypadku, gdy 
marka osiągnęła najwyższą ocenę w danym 
Filarze na tle branży.
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mBank

Klienci mBanku wysoko ocenili 
Filary budujące podstawy dla relacji 
opartej na zaufaniu. Pozytywny odbiór 
całościowej relacji zaowocował 
najwyższym wskaźnikiem lojalności 
wśród marek sektora usług 
finansowych. Zaawansowane 
rozwiązania w zakresie cyfryzacji 
pozwoliły również osiągnąć najwyższy 

poziom satysfakcji korzystania 
z bankowości internetowej w sektorze. 
Kontakty z wykorzystaniem kanału 
elektronicznego zostały wysoko 
ocenione również na tle wszystkich 
marek. Klienci dobrze postrzegają 
też poziom relacji ceny do wartości, 
przyznając marce jedną z najwyższych 
ocen w branży. 

Dla mnie najlepszy bank pod względem 
obsługi klienta i dostępnych usług, jak 
również opłat z tym związanych. Mają 

atrakcyjną ofertę i korzystne warunki, a ich 
zaletami są mobilność i dostosowanie do potrzeb 
klienta. Nieoceniona jest łatwość w obsłudze 
i możliwość załatwienia wszystkiego przez internet 
lub telefonicznie.

+8%
Wynik 
ogólny*

Wyniki marki w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich marek 

badanych w sektorze 

+11% +8%

+9% +8%

+5% +6%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między oceną dla danej marki i średnią oceną 
wszystkich marek objętych badaniem w danym 
sektorze.

* Różnica indeksu Customer Experience Excellence 
dla oceny danej marki i średniej wartości tego 
wskaźnika dla wszystkich marek objętych badaniem 
w danym sektorze

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu

Studium przypadku
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Sektor dostawców energii elektrycznej 
i gazu uplasował się najniżej 
w całościowym zestawieniu. O jego 
słabości może świadczyć fakt, że 
w zestawieniu Top 100 Brands nie 
znalazła się żadna firma z branży. 
Najniżej oceniony został Filar 
Oczekiwań - klienci gubią się w gąszczu 
skomplikowanych procesów i procedur 
na różnych etapach współpracy 
z dostawcami – od procesów 
przyłączeniowych, przez codzienne 
korzystanie i płatności, do wszelkich 
zmian w umowach i zmiany dostawcy. 
Złożoność procesów klienckich, 
niewystarczające wyjaśnienie ich 
przebiegu i prowadzenie komunikacji 
w niezrozumiałym języku powodują, 
że klienci nie zawsze do końca 
wiedzą, czego powinni oczekiwać od 
dostawców. 

Wyzwaniem dla dostawców są również 
niskie oceny w Filarze Wiarygodności. 
Klienci generalnie nie dostrzegają 
możliwości zmiany dostawcy energii 
elektrycznej lub gazu, względnie 
istotnych korzysci wynikajacej z takiej 
zmiany, co znajduje swój wyraz 
w najniższym ze wszystkich sektorów 
poziomie wskaźnika postrzeganej 
relacji ceny do wartości. W dodatku, 
skomplikowany sposób kalkulowania 
opłat i prognoz nie ułatwia budowania 
zaufania klientów. Aspekty związane 
z Wiarygodnością mogą mieć kluczowe 
znaczenie w procesach zmian 
dostawcy. Klienci kuszeni niższymi 
cenami nie zawsze w pełni rozumieją 
całość opłat i konsekwencje związane 
ze zmianą, przez co kluczowe jest 
zapewnienie odpowiedniego poziomu 
uczciwości w procesie sprzedaży.

Dostawcy energii 
elektrycznej/gazu

Podróże

Pozaspożywczy handel detaliczny +3% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

+3%

0%

+2%

-1%

+1%

Gastronomia

Czas wolny i rozrywka

Logistyka

Spożywczy handel detaliczny

Usługi finansowe

Media i telekomunikacja

Dostawcy energii elektrycznej/gazu

-5%

-7%

-3%

OPIS SEKTORA

O pracach konserwatorskich nie uprzedzają 
w prawidłowy sposób.

Przy przenoszeniu dostawcy nie wspomniano 
o dodatkowej opłacie za przesył energii 

i obiecywano aktualny odczyt, a jest raz w roku.

Przy przenosinach do tej firmy byłam 
zapewniana, że w poprzedniej z której 

zrezygnowałam nie poniosę żadnych konsekwencji 
finansowych. W rezultacie zapłaciłam karę.  

-8%

-7%

Wyniki dla poszczególnych Filarów obliczono jako 
różnicę między średnią oceną branży i średnią 
oceną wszystkich marek objętych badaniem.

-7%

-7%

-8%

-7%

Różnica indeksu Customer Experience Excellence dla średniej oceny branży i średniej wartości tego wskaźnika 
dla wszystkich marek objętych badaniem.

Opinie konsumentów wyrażone w badaniu

Wyniki branży w poszczególnych 
Filarach na tle wszystkich 

badanych marek 
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Problemy wokół Filarów 
Wiarygodności i Oczekiwań skutkują 
w praktyce wieloma reklamacjami 
i skargami składanymi przez klientów, 
stawiając przed dostawcami wyzwania 
związane ze sprawnym działaniem 
w Filarze Rozwiązywania Problemów – 
tym bardziej, że nieumiejętne radzenie 
sobie z trudnymi sytuacjami może 
w praktyce spotęgować negatywne 
nastawienia klienta i pogorszyć 
wizerunek dostawcy godnego 
zaufania.

Bez jakiejkolwiek próby 
wyjaśnienia sprawy 

odcięto mi prąd. O tym fakcie 
dowiedziałam się po powrocie 
do domu, po kilkunastu 
godzinach od zaistniałej 
sytuacji. Pominę konsekwencje 
odłączenia prądu i przejdę do 
wyjaśniania zaistniałej sytuacji. 
Nie było żadnej rozmowy 
ani z paniami w okienku, ani 
z dyrektorem, że nie otrzymałam 
nowego naliczenia opłat. Aby 
podłączyć prąd, bezdyskusyjnie 
musiałam wyrównać powstałą 
różnicę w opłatach, a następnie 
odczekać 3 dni robocze 
na powtórne podłączenie. 
W efekcie byłam przez 5 dni 
bez energii elektrycznej. Jednak 
z całej tej sytuacji najbardziej 
dotkliwe było dla mnie 
podejrzliwe traktowanie przez 
pracowników firmy.  

Opinia konsumenta wyrażona w badaniu
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Kluczowe 
obserwacje7

Najwyższe oceny otrzymały 
marki postrzegane jako 
najbardziej wiarygodne. 

Liderzy Customer Experience 
swoim postępowaniem dowodzą, 

że działają także w interesie 
klienta i nie koncentrują się 

wyłącznie na swoich zyskach.

Klienci oczekują prawdziwie 
partnerskiego podejścia. 
Budowanie trwałej relacji 

z klientem bazuje na wzajemnym 
zaufaniu i sposobie, w jaki firmy 

radzą sobie z trudnymi sytuacjami 
i rozwiązywaniem problemów.

Prawdziwa personalizacja bazuje 
na głębokim zrozumieniu potrzeb 

klienckich. 
Podstawą personalizacji jest 

dostosowanie się do indywidualnego 
kontekstu oraz charakterystyki 
klienta, ułatwiając mu szybkie 

podjęcie decyzji i obsługując go 
w sposób odpowiadający jego 
specyficznym preferencjom.

Liderzy doświadczeń klienta 
efektywnie zarządzają 

oczekiwaniami. 
Najlepsze pod tym względem firmy 

prosto i zrozumiale komunikują 
czego należy oczekiwać korzystając 

z produktów i usług marki. Brak 
odpowiedniego zarządzania w tym 

obszarze nie rujnuje wizerunku 
przedsiębiorstwa, ale jest 

przeszkodą dla zbudowania trwałej 
relacji z klientem.

Prostota ma znaczenie. 
Konsumenci oczekują, że 
korzystanie z produktu lub 

usługi będzie wiązało się z jak 
najmniejszym wysiłkiem po ich 
stronie. Jeśli mają poświęcić 
na coś swój czas, to musi to 

przynosić realne korzyści. 

Wysoki poziom empatii pozwala 
wyróżnić się na tle konkurencji. 

Aby do tego doszło, firma 
musi odpowiednio zarządzać 
doświadczeniami klientów 
w pozostałych obszarach. 

Uprzejmy i wrażliwy personel to 
doskonałe dopełnienie znakomitych 
doświadczeń klienta, ale nie zastąpi 
wiarygodnego produktu i skutecznej 

obsługi.

Nie ma jednego uniwersalnego modelu dla skutecznego zarządzania doświadczeniami klientów. 
Liderzy branżowi poszukują swojego indywidualnego podejścia do wyróżnienia się w różnych obszarach 

Customer Experience, bazując na znajomości potrzeb i doświadczeń kupujących oraz uwzględniając 
całokształt interakcji na linii klient-firma.

Jak budować pozytywne doświadczenia klientów 58

© 2017 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



Transformacja 
Customer Experience8

Kształtowanie doświadczeń klientów 
wymaga aktywnego i świadomego 
dążenia do usprawnienia działania 
przedsiębiorstw. Doświadczenie KPMG 
poparte analizami i wdrożeniami wielu 
sprawdzonych praktyk biznesowych 
wskazują, że sukces rynkowy odnoszą 
te przedsiębiorstwa, które skutecznie 
realizują kompleksowe, 5-etapowe 
programy transformacji ukierunkowane 
na poprawę doświadczeń klientów.

1 Budowa wizji i strategii

Punktem startowym jest wykorzystanie 
dostępnych danych i doświadczeń 
przedsiębiorstwa pod kątem oceny 
obecnego stanu zaawansowania 
organizacji w zarządzaniu 
doświadczeniami klientów. Taka 
samoocena pozwala na określenie 
priorytetów rozwoju w dziedzinie 
Customer Experience, identyfikując 
obszary, na których przedsiębiorstwo 
powinno się skoncentrować 
w programie transformacji biznesowej.

2 Priorytetyzacja Customer Journey

Na tym etapie kluczowym 
zadaniem jest identyfikacja sytuacji 
o szczególnym znaczeniu dla 
budowy doświadczeń klienckich, co 
pozwoli pozytywnie odróżnić się od 
konkurentów. W tym celu wykorzystuje 
się przede wszystkim analizę danych 
dotyczących segmentacji klientów, 
produktów i kanałów obsługi klienta.

3 Diagnostyka Customer Journey

W kolejnym kroku analizie poddawana 
jest percepcja działań przedsiębiorstwa 
w poszczególnych kanałach obsługi. 
Ważnym elementem tej diagnostyki 

są tzw. mapy empatii, które pozwalają 
lepiej zrozumieć motywacje i emocje 
poszczególnych grup klientów 
(tzw. persona), w szczególności 
w odniesieniu do Sześciu FilarówTM. 
Warto na tym etapie wykorzystać 
dane uzyskane w badaniach 
ilościowych i jakościowych klientów 
przedsiębiorstwa i jego konkurencji. 
Wynikiem analiz jest wskazanie 
interakcji kluczowych dla zarządzania 
doświadczeniami klientów, tzw. 
momentów prawdy, obejmujących:

• obszary wymagające usprawnień 
(ang. pain points),

• obszary, w których działania firmy są 
dobrze oceniane przez klientów (ang. 
gain points).

4 Transformacja Customer Journey

Celem tego etapu jest opracowanie 
docelowego kształtu ścieżki 
doświadczeń klienta. Dla 
zidentyfikowanych we wcześniejszym 
etapie „momentów prawdy” 
opracowuje się rozwiązania, których 
celem jest doskonalenie doświadczeń 
klientów. Pomocne na tym etapie jest 
wykorzystanie Sześciu FilarówTM, które 
umożliwiają selekcję i koncentrację na 
rozwiązaniach o największym wpływie 
na klientów. Następnie każde ze 
wskazanych usprawnień jest oceniane 
pod kątem szacowanych wyników 
ekonomicznych (potencjalny wzrost 
przychodów w odniesieniu do kosztów 
wdrożenia) oraz praktyk zarządzania 
doświadczeniami klienta stosowanych 
przez konkurentów. Taka priorytetyzacja 
potencjalnych usprawnień jest 
podstawą efektywnego planu 
wdrożenia działań transformacyjnych.

5 Monitorowanie doświadczeń 
klientów

Przedsiębiorstwo musi opracować 
i wdrożyć skuteczne mechanizmy 
monitorowania i raportowania efektów 
działań w obszarze zarządzania 
doświadczeniami klientów. Ważne jest:

• zdefiniowanie wskaźników 
(ang. Key Performance Indicators – 
KPI) pozwalających mierzyć realizację 
celu organizacji, jakim jest poprawa 
doświadczeń klienta,

• jednoznaczne wskazanie, kto 
w strukturze organizacyjnej 
odpowiada za poszczególne działania 
i wskaźniki związane z zarządzaniem 
doświadczeniami klienta,

• opracowanie systemów raportów 
zarządczych dla obszaru zarządzania 
doświadczeniami klienta, 

• skoordynowanie działań 
nastawionych na poprawę 
doświadczeń klienta z innymi celami 
całej organizacji, aby uniknąć sytuacji 
konfliktowych,

• nadanie priorytetu aspektowi 
zarządzania doświadczeniami 
klienta, nominując w organizacji 
„silnego” i aktywnego sponsora oraz 
poprzez utworzenie „poziomych” 
grup roboczych wspierających 
monitorowanie, raportowanie 
i wdrażanie działań usprawniających. 

Skuteczny monitoring pozwala 
na szybkie podejmowanie 
działań naprawczych i ciągłe 
doskonalenie doświadczeń klientów 
przedsiębiorstwa.
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Koncentracja na zarządzaniu 
doświadczeniami klientów widzianymi 
oczami klienta to jeden z kluczowych 
elementów cyfrowej transformacji 
biznesowej. Musimy pamiętać, że 
cyfrowa transformacja oznacza nie 
tylko ukierunkowanie przedsiębiorstwa 
na skuteczne wykorzystanie 
innowacyjnych rozwiązań opartych na 
technologiach cyfrowych, ale przede 
wszystkim reorientację biznesu w taki 
sposób, żeby efektywnie działać na 
coraz bardziej konkurencyjnym rynku, 
proaktywnie dopasowując swoje 
działania do zmieniających się potrzeb 
konsumentów, którzy też stają się coraz 
bardziej „cyfrowi”.

Etapy programu transformacji ukierunkowanej na poprawę 
doświadczeń klientów

WIZJA I STRATEGIA

1

PRIORYTETYZACJA
CUSTOMER JOURNEY

2

DIAGNOSTYKA
CUSTOMER JOURNEY

3

TRANSFORMACJA
CUSTOMER JOURNEY

4

MONITORING
CUSTOMER EXPERIENCE

5
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Customer Strategy
Gdzie szukać obszarów wzrostu?

Wypracowanie i wdrożenie 
skutecznych strategii wzrostu 
poprzez wskazanie zyskownych 
rynków, atrakcyjnych segmentów 
klientów i nowych nisz 
produktowych, z wykorzystaniem 
potencjału najnowszych innowacji 
technologicznych.  

Customer Experience
Jak efektywnie 
obsługiwać klientów?

Zrozumienie czego naprawdę 
doświadczają i oczekują klienci oraz 
wskazanie w jaki sposób budować 
lojalność, satysfakcję i wzrost firmy 
poprzez kreowanie właściwych 
doświadczeń klienta.

Sales Excellence
Jak zwiększyć efektywność 
organizacji sprzedażowej?

Budowa skutecznej, efektywnej 
i zmotywowanej organizacji 
sprzedażowej, w której centrum 
zawsze stoi klient i jego potrzeby.

CRM
Jak zwiększyć sprzedaż 
do obecnych klientów? 

Kształtowanie strategii CRM 
(marketing, sprzedaż, obsługa 
klienta) w celu zapewnienia możliwie 
najlepszej synchronizacji celów 
strategicznych i działań operacyjnych, 
przy wykorzystaniu systemów 
i narzędzi dopasowanych do potrzeb 
organizacji.

Omnichannel
Jak efektywnie zarządzać 
kanałami w dobie cyfryzacji?

Budowa spójnych i ciągłych 
doświadczeń klienckich przy 
wykorzystaniu wszystkich dostępnych 
obecnie kanałów kontaktu, w tym 
powstałych w wyniku rewolucji 
cyfrowej, bazując na wiodących 
praktykach i możliwościach 
nowoczesnych technologii.

Revenue Management  
Jak poprawić swoje marże?

Podniesienie efektywności zarządzania 
aktywnościami w kanałach sprzedaży, 
budżetami handlowymi i kreowanie 
optymalnych polityk handlowych przy 
pomocy dedykowanego zestawu 
narzędzi i procesów.

Data&Analytics  
Jakimi danymi i obserwacjami 
wspierać funkcje komercyjne?

Określenie zestawu informacji oraz 
narzędzi (analityka, raportowanie, 
modelowanie, predykcja), którymi 
należy dysponować, aby zrozumieć 
swoich klientów, podnieść 
efektywność organizacji oraz osiągnąć 
sukces rynkowy.

Nasze usługi
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Słowniczek9
Compound Annual 
Growth Rate (CAGR)

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu, odzwierciedlający średni roczny wzrost badanej 
wielkości w danym okresie.

Computer Assisted 
Web Interview (CAWI)

Technika wywiadu bezpośredniego prowadzona za pośrednictwem internetu.

Customer Experience 
(CX)

Całokształt doświadczeń klienta z daną marką we wszystkich możliwych kanałach kontaktu 
i punktach styku przez cały okres trwania jego relacji z firmą.

Customer Experience 
Excellence (CEE)

Wskaźnik (wartości w przedziale od 0 do 10) obliczany na podstawie oceny Sześciu 
FilarówTM Customer Experience z uwzględnieniem ich indywidualnego wpływu na budowę 
doświadczeń klientów, będący podstawą porównań pomiędzy markami, branżami i krajami.

Customer Experience 
Excellence Centre

Centrum ekspertów KPMG specjalizujących się w diagnozie i transformacji doświadczeń 
klientów. W ramach ciągłego programu badawczego, prowadzonego na trzech 
kontynentach, w ciągu siedmiu lat zgromadzono ponad 1,25 mln ocen konsumenckich.

Customer Experience 
Top 100 Brands

Zestawienie marek które uzyskały najwyższe oceny respondentów w Polsce w zakresie 
doświadczeń klientów, zgodnie z metodyką Sześciu FilarówTM Customer Experience.

Customer Journey 
Podróż klienta rozumiana jako suma interakcji występujących w kontakcie z firmą na 
wszystkich etapach relacji z marką, począwszy od zapoznawania się z ofertą, aż do 
zakończenia korzystania z jego produktu/uslugi

Filar
Jeden z Sześciu FilarówTM: Wiarygodność, Rozwiązywanie Problemów, Oczekiwania, Czas 
i Wysiłek, Personalizacja, Empatia.

KPMG Nunwood 
Marka używana przez KPMG dla jednostki dedykowanej do działalności badawczej 
w zakresie diagnozy i transformacji doświadczeń klientów w relacjach z przedsiębiorstwami.

Momenty prawdy
Kluczowe interakcje pomiędzy klientem i przedsiębiorstwem mające decydujący wpływ na 
jego postrzeganie marki, lojalność i skłonność do polecenia rodzinie i znajomym.

Net Promoter Score 
(NPS)

Wskaźnik służący do oceny skłonności konsumenta do rekomendacji danej marki i jej 
produktów rodzinie i znajomym.

Omnikanałowość

Możliwość korzystania z wielu kanałów jednocześnie i swobodnego przełączania się 
pomiędzy nimi bez konieczności rozpoczynania załatwiania danej sprawy od nowa. 
Omnikanałowość wymaga automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi, koncentracji na 
potrzebach kupujących oraz zbudowania jednego źródła informacji o klientach i historii ich 
interakcji z firmą.

Punkt styku

Szeroko rozumiana interakcja pomiędzy klientem i przedsiębiorstwem, obejmująca np. 
obejrzenie reklamy produktu, wejście na stronę www, wizytę w sklepie stacjonarnym, 
rozmowę z personelem firmy przez telefon, użycie aplikacji mobilnej do zarządzania swoją 
usługą itd.

Sześć FilarówTM KPMG
Podejście KPMG do badania kluczowych czynników kształtujących doświadczenia 
konsumentów. Osią Sześciu FilarówTM jest sześć obszarów stanowiących podstawę 
analityczną do zrozumienia wyzwań, przed którymi stoi marka w relacji ze swoimi klientami.
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Notatki
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Zestawienie Top 100 Brands w Polsce
Pozaspożywczy handel detaliczny Podróże Gastronomia

Grycan
1

Booking.com
1

Komputronik
35

Bytom
18

Adidas
1

Zalando
14 Black Red 

White
49

Orlen
32

Avon
16

Empik
33

Rossmann
14

Ochnik
48

H&M
31

Hebe
16

Wittchen
33

Sephora
12

Smyk
30

CCC
47

Trivago
13

Inglot
12

Wojas
29

Merlin.pl
46 Rainbow 

Tours
11

eMAG
11

Oriflame
28

Obi
45

IBIS
11

Telepizza
11

Allegro
9

Matras
26

Leroy Merlin
42

Polski Bus
9

Da Grasso
9

Apart
5

Douglas
22

Castorama
39

LOT
5

Pizza Hut
5

W. Kruk
10

Super-Pharm
26

BP
44

Neckermann
10

Sphinx
9

Swarovski
3

4F
20

Reserved
35

Airbnb
3

KFC
3

Yes
5

Ikea
23

Groupon
39

Itaka
6

A.Blikle
6

iSpot
4

Pepco
21

Zara
38

WizzAir
3

Starbucks
4

Pandora
7

Decathlon
24

Kazar
39

TUI
7

McDonald’s
7

Nike
2

Vistula
18 Polskie 

Składy 
Budowlane

35
Mercure

2
Costa Coffee

2

Yves Rocher
8

Ryłko
24

Agata Meble
42

Ryanair
8

Subway
8

Jak budować pozytywne doświadczenia klientów 64

© 2017 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 



Czas wolny i rozrywka Logistyka Usługi finansoweMedia i telekomunikacjaSpożywczy handel detaliczny

Calypso
1

DHL
1

Biedronka
1

Virgin Mobile
1 ING Bank 

Śląski
1

Cinkciarz.pl
9

Cinema City
5

Tesco
5

Nest Bank
5

Multikino
3

GLS
3

Kaufland
3

Play
3

Warta
3

PKO Bank 
Polski

5

Netflix
4

UPS
4

Auchan
4

Plus
4

mBank
4

Bank Pekao
7

Helios
2

DPD
2

Lidl
2

Nju Mobile
2 Bank 

Millennium
2

Bank 
Zachodni 

WBK

8

Prezentowane zestawienie przedstawia 
sto marek, które uzyskały najwyższe 
oceny wśród respondentów badania. 
Badanie zostało przeprowadzone 
w pierwszym kwartale 2017 r. 
metodą CAWI przez zewnętrzną 
agencję badawczą (tę samą, która 
przeprowadza takie badania dla KPMG 
w innych krajach) na próbie ponad 
5000 respondentów, reprezentatywnej 
dla mieszkańców Polski w wieku 
powyżej szesnastego roku życia. 
Podstawą porównań pomiędzy 
markami, branżami i krajami jest indeks 
CEE (ang. Customer Experience 
Excellence). Wskaźnik obliczany 
jest na podstawie oceny Sześciu 
FilarówTM Customer Experience 
z uwzględnieniem ich indywidualnego 
wpływu na budowę doświadczeń 
klientów w danym kraju. W przypadku 
równej wartości wskaźnika CEE dla 

danych marek w sektorze, marki te 
zostały zaprezentowane ex aequo 
w kolejności alfabetycznej. Kolejność 
prezentowanych sektorów wynika 
z kolejności w jakiej uplasowały się 
średnie wartości wskaźnika CEE dla 
wszystkich marek w poszczególnych 
sektorach. 

Do analizy włączono marki 
świadczące usługi lub prowadzące 
sprzedaż produktów dla klientów 
detalicznych na terenie całego kraju lub 
w największych miastach. W badaniu 
uwzględnione zostały te sektory, 
w których przedsiębiorstwa używające 
danej marki mają istotny wpływ na 
budowanie doświadczeń klientów w jak 
największej liczbie punktów styku na 
linii klient-firma. Dobór sektorów jest 
spójny z metodyką badań przyjętą przez 
KPMG Nunwood w innych krajach. 

Warunkiem uwzględnienia marki 
w analizie było osiągnięcie minimalnej 
wymaganej liczby odpowiedzi 
respondentów.

Prezentowane w raporcie wnioski na 
temat poszczególnych marek i ich 
działania na polskim rynku w zakresie 
zarządzania doświadczeniami klientów 
zostały opracowane wyłącznie 
na podstawie wyników badania 
konsumenckiego zrealizowanego 
przez zewnętrzną agencję badawczą 
oraz publicznie dostępnych informacji. 
Badanie miało na celu zebranie 
indywidualnych opinii respondentów. 
Raport ilustruje stosowane praktyki 
zarządzania doświadczeniami klientów 
i w żaden sposób nie stanowi opinii 
ani stanowiska KPMG w Polsce 
dotyczącego działania jakiegokolwiek 
przedsiębiorstwa.
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