
  Jak skutecznie 
komunikować się z klientem?

Materiał jest chroniony prawem autorskim. 
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Komunikacja z klientem jest dzisiaj najważniejszym elementem budowania przewagi 

konkurencyjnej. W dobie powszechnej cyfrowości, ogromnej ilości informacji oraz 
konkurencyjności wyróżni się ten, który będzie dysponował dobrym pomysłem  

i efektywnymi narzędziami.
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Zaledwie dwadzieścia lat temu komunikacja „biznesowa” była bardzo prosta. Ponieważ  
popyt zdecydowanie górował nad podażą miała ona dość ograniczony zasięg i formę.  
To co dzisiaj nazywany „działem handlowym”, w gospodarce opartej na monopolach było  
„działem zbytu”, to czym jest dzisiaj „obsługa klienta” w wielu przypadkach sprowadzało się  
do „książki życzeń i zażaleń”. Podstawowymi źródłami informacji była prasa, radio i telewizja (dwa 
kanały). 

Dzisiaj sytuacja jest inna. Na rynku jest więcej produktów niż możliwości ich nabycia, więcej  
informacji co przekłada się na wiedzę i świadomość konsumentów, tą samą potrzebę możemy 
zaspokoić na wiele różnych sposobów, przy pomocy różnych produktów i usług. W XXI wieku 
nie wystarczy już tylko „być”. Nieodzowna staje się komunikacja z rynkiem, klientami, partnerami 
biznesowymi, pracownikami.

Komunikacja, która ma stać się szansą na rozwój biznesu jest dzisiaj ogromnym wyzwa- 
niem. Ona jest wszędzie, jest jej dużo, płynie z różnych kierunków i przybiera wiele form. Klient  
przestał być jedynie odbiorcą komunikatów sprzedażowych. Stał się decydentem w pro- 
cesach wyboru produktu, usługi oraz dostawcy, doradcą i recenzentem dla innych konsumentów,  
aktywnym uczestnikiem relacji handlowej - stał się realną wartością, której nie można bagate- 
lizować.

Wielość i różnorodność komunikacji, jaka nas otacza powoduje, że proste metody zarządzania  
nią już nie wystarczą. Zeszyt w kratkę, excel w komputerze oraz telefon i fax na biurku  
już dawno przestały wypełniać pokładaną w nich nadzieję na pełną i skuteczną kontrolę  
procesów budowania relacji z klientami. W odpowiedzi na zmiany w jakich uczestniczymy  
w ostatnich latach powstało i rozwinęło się bardzo wiele narzędzi wspomagających organizację 
komunikacji firm z rynkiem. Zarządzanie relacjami, obsługa reklamacji, targetowanie, komunikacja  
za pośrednictwem mediów społecznościowych, help desk, windykacja to zaledwie mała 
część procesów, dla których powstały dedykowane rozwiązania oparte na wciąż rozwijanych,  
nowoczesnych już technologiach. 

Wstęp
Komunikacja, która ma stać się szansą na rozwój biznesu jest dzisiaj ogromnym 

wyzwaniem. Ona jest wszędzie, jest jej dużo, płynie z różnych kierunków  
i przybiera wiele form

Oto 10 podstawowych narzędzi, które pomogą Ci 
zapanować nad komunikacją z Twoimi klientami 
oraz partnerami biznesowymi. Wiem dobrze,  
że poprawne ich wdrożenie i następnie mądre  
używanie przyniosą Tobie wzrost dochodów, poczu-
cie kontroli, a Twoim klientom wzrost ich zadowole-
nia i satysfakcji. 
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Contact center to najważniejsze narzędzie 
służące do zarządzania komunikacją pomiędzy 
Twoją firmą i jej klientami. Jak sama nazwa mówi 
jego głównym celem jest skupienie w jednym 
miejscu (center) całości komunikacji (contact) 
jaka jest prowadzona pomiędzy marką i jej  
klientami. Jest to zatem system teleinformatycz- 
ny, który zbiera komunikaty (zarówno przycho-
dzące jak i wychodzące), a następnie dystrybuuje  
je według określonych reguł.  Dzięki niemu równo- 
cześnie, w tym samym czasie wielu klientów 
może skontaktować się z Twoją Firmą docierając 
do odpowiednich osób. 

Obsługa komunikacji dystrybuowanej przez sys-
tem contact center może odbywać się zarówno  
w postaci zorganizowanego, centralnie umie-
jscowionego działu (centrum obsługi klienta, cen-
trum telemarketingu, call / contact center, itp.), jak 
również w formie struktury rozproszonej, gdzie 
pracownicy zlokalizowani są w różnych lokali-
zacjach, działach, a nawet krajach czy  konty- 
nentach. 

Wykorzystanie systemów contact ceneter 
systematyzuje się najczęściej na podstawie 
kierunku inicjowanego kontaktu na komuni- 
kację przychodzącą (inbound) oraz wychodzącą  
(outbound). Warto jednak pamiętać, że jest  
to podział, u którego podstaw leżą aspekty tech-
niczne. Z punktu widzenia biznesu najważniej- 
sze będą cel kontaktu i jego rozwiązanie.

Z punktu widzenia biznesu najważniejsze będą cel kontaktu i jego rozwiązanie.

Contact center
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Wykorzystanie systemów contact ceneter systematyzuje się najczęściej  
na podstawie kierunku inicjowanego kontaktu na komunikację przychodzącą  
(inbound) oraz wychodzącą (outbound). Warto jednak pamiętać, że jest to  
podział, u którego podstaw leżą aspekty techniczne. Z punktu widzenia biznesu 
najważniejsze będą cel kontaktu i jego rozwiązanie.

Obsługa komunikacji

W tej kategorii będą mieściły się wszelkie formy zaplanowanych działań 
związanych z obsługą kontaktów inicjowanych przez klientów. Ich funkcją będzie 
zatem dostarczenie informacji, przyjmowanie zamówień, obsługa konkursów  
i wydarzeń, rezerwacja biletów itd. Tego typu wykorzystanie systemu najczęściej 
nazywa się „infolinią”. Warto jednak pamiętać, że niemal każdy kontakt, szczegól-
nie ten inicjowany  przez klienta jest doskonałą szansą do sprzedaży.

Obsługa komunikacji przychodzącej (inbound)

Tym razem inicjatorem kontaktu jest Twoja firma. Możemy wyróżnić  
4 przyczyny, warunkujących Twoją komunikację: 1) zaplanowana kampania  
np. sprzedażowa, informacyjna, windykacyjna, itp.; 2) tzw. Callback czyli  
oddzwanianie po zamówionej przez klienta rozmowie; 3) może stanowić kon-
tynuację komunikacji (obsługowej, sprzedażowej, windykacyjnej) zainicjowanej 
wcześniej przez klienta; 4) może stanowić reakcję na rozmaite zdarzenia (koniecz- 
ność poinformowania klienta o niebezpieczeństwie lub blokadzie, odpowiedź  
na zidentyfikowane przez monitoring internetu zdarzenie lub komentarz). 

Obsługa komunikacji wychodzącej (outbound)



Centralizacja wszystkich zdalnych kanałów komunikacji 
w jednym miejscu

Obsługa komunikacji przychodzącej, wychodzącej  
oraz wewnętrznej

Dystrybucja komunikacji wewnątrz i na zewnątrz 
organizacji

Kolejkowanie połączeń

Rejestrowanie prowadzonej komunikacji

6

Zarządzanie obsługą poszczególnych stanowisk 
obsługi

Zarządzanie celami oraz statystki ich realizacji

Podstawowe funkcje 
systemów contact center
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Pomyśl o CRM jako o potężnej bazie informacji. Jej źródłami będzie działalność 
Twojej firmy i jej pracowników. Każdy kontakt, odebrany telefon, wysłany mail, 
złożona oferta, dokonana transakcja, wystawiona faktura itd. będzie zasilać Twój 
system informacji. Im więcej danych będziesz posiadał oraz im te dane będą 

bardziej aktualne tym łatwiej będzie Ci podejmować trafne decyzje.

Do czego potrzebujesz systemu CRM?

Relacje łączące firmę z jej klientami przypomi-
nają ogród. Aby cieszył on nasze oczy pięknem 
kwiatów i zieleni wymaga czasu, pracy i użycia 
odpowiednich narzędzi. Tak jak istnieją zasa-
dy siewu, pielęgnacji i zbioru owoców, analo- 
gicznie w świecie biznesu komunikacji z klientami  
czy partnerami biznesowymi nie można pozos- 
tawić przypadkowi.

O ile pierwsze rekomendowane przez nas 
narzędzie (contact center) służy do zarządzania 
komunikacją z klientem w warstwie technicznej, 
o tyle kolejne będzie stanowić centrum infor-
macji o wszelkich kontaktach z nim. CRM czyli 
customer relation management to po pierwsze  
i najważniejsze sposób myślenia. Dopiero  

w drugiej kolejności jest programem w Twoim 
komputerze czy mniej lub bardziej zaawan-
sowanym rozwiązaniem technologicznym.  
Nadrzędnym celem systemu CRM jest groma- 
dzenie, analizowanie i przetwarzanie infor- 
macji o Twoich klientach oraz wszelkich inter-
akcjach jakie ma on z Twoją firmą czy marką.  
Im pełniejsza jest Twoja wiedza w tym zakresie 
tym trafniejsze decyzje będziesz podejmował,  
a Twoi klienci otrzymają dokładnie to czego  
potrzebują.

Pomyśl o CRM jako o potężnej bazie informacji.

CRM



Kieruj ofertę, komunikaty marketingowe do osób, 
które faktycznie potrzebują proponowanego  
przez Ciebie rozwiązania.1
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Zapanuj nad danymi kontaktowymi do Twoich 
klientów. Udostępnij je łatwo swoim pracownikom.2
Monitoruj procesy sprzedażowe realizowane przez 
Ciebie oraz Twój zespół. Dbaj o właściwe proporcje 
lejka sprzedażowego.3
Utrzymuj stały kontakt ze swoimi kontrahentami. 
Nie pozwól aby zapomnieli o Twoich rozwiązaniach  
i Waszej relacji.4
Pracuj zespołowo sprzedając i obsługując klienta. 
Współdziel ważne informacje, sporządzaj notatki  
po każdym kontakcie, przypisuj zadania do realizacji.5



Baza kontaktów 
podstawowy moduł zawierający informacje o kontaktach oraz 
typach relacji jakie nas łączą z nimi. Zawiera dane kontaktowe, 
osobno dla firmy i powiązanych z nią pracowników.

Proces sprzedaży  
umożliwia zarządzanie sprzedażą i śledzenie jej etapów 
począwszy od efektów działań marketingowych poprzez 
ofertowanie aż po transakcję. Nieodzowny jest tutaj lejek 
sprzedażowy.

9

Zadania
działania poszczególnych pracowników są realizowane na bazie 
zadań przypisanych przez przełożonego, innego pracownika  
lub algorytmu systemu

Komunikacja
obsługa różnych kanałów kontaktu zarówno w ruchu przycho-
dzącym jak i wychodzącym. Umożliwia realizację kampanii tele-
marketingowych, obsługę infolinii, kampanii e-mail, live-chat itd. 
Informacja o każdej interakcji automatycznie zapisywana jest  
w systemie w karcie klienta.

Podstawowe moduły 
systemów CRM
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Pamiętaj, że klient wysyłając do Twojej firmy zgłoszenie - zapytanie, 
reklamację, zgłoszenie usterki, czy nawet komentarz - oczekuje 
rozwiązania czy też zaspokojenia swojej potrzeby oraz odpowiedzi.  
Innymi słowy każda sprawa wchodząca do Twojej organizacji powinna  
ją w końcu opuścić, tak jak każdy rozpoczęty proces musi zostać  
domknięty. Aby sprawnie zarządzać zgłoszeniami klientów  
i nie dopuścić do ich „zagubienia” wewnątrz Twojej organizacji potrze-

bujesz systemu monitorowania drogi jaką one pokonują.

System ticketowy

Każdego dnia do Twojej firmy trafia dziesiątki,  
setki, a nawet tysiące komunikatów. Każdy  
z nich jest wyrazem określonej potrzeby klienta.  
Na każdą z nich należy odpowiedzieć.  
To właśnie po to organizuje się tak zwane poje-
dyncze punkty kontaktu z firmą (contact center).  
W nowoczesnych strategiach obsługowych 
większość zgłaszanych spraw powinna zostać 
rozwiązana w zautomatyzowanych kanałach 
samoobsługowych (bazy wiedzy, fora dyskusyj- 
ne, boty) oraz za pośrednictwem telefonu.  
Tutaj klient otrzymuje natychmiastową pomoc 

- odpowiedź na pytanie, wsparcie techniczne, 
przyjęcie prostego zgłoszenia. Zgłoszenia  
o wyższym stopniu złożoności wymagają często 
delegacji do osób lub procesów o określonych 
kompetencjach. Z punktu widzenia biznesu na-
jważniejsze będą cel kontaktu i jego rozwiązanie.

Pamiętaj, że klient wysyłając do Twojej firmy zgłoszenie - zapytanie, reklamację,  
zgłoszenie usterki, czy nawet komentarz - oczekuje rozwiązania czy też zaspokojenia 

swojej potrzeby oraz odpowiedzi. 

Zarządzanie
zgłoszeniami



Elementy 
systemów ticketowych
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Identyfikator
Każdemu zgłoszeniu nadaj unikalny znacznik, który będzie je identy-
fikował w Twoich systemach. Jeden klient może zgłosić wiele spraw dlatego  
to właśnie ten identyfikator będzie głównym kodem dla śledzenia postępu 
rozwiązywania sprawy. 

Proces 
średnio 90% zgłaszanych spraw jest powtarzalna, a przynajmniej posiada 
podobną charakterystykę. „Ubierz” je w proces i zaplanuj kolejne kroki, które 
należy wykonać, aby dostarczyć klientowi rozwiązanie. To forma automaty- 
zacji powtarzalnych czynności. Przygotuj również sposób postępowania dla 
spraw, które nie mieszczą się w tej kategorii. Bądź pewien, że wiesz co zrobić 
z każdym otrzymanym zgłoszeniem.

Parametry
Każdy krok zaplanowanego procesu powinien posiadać przypisane przynaj-
mniej dwie informacje pozwalające śledzić odpowiedzialność oraz stopień 
zaawansowania rozwiązywania zgłoszenia. Pierwszy to osoba / zespół  
posiadający odpowiednie kompetencje do wykonania pojedynczego  
lub zestawu zadań. Drugi to założony czas realizacji danego kroku.

Monitoring
System będzie skuteczny pod warunkiem konsekwentnego zarządzania  
informacją. Jeżeli w twojej organizacji obsługujecie bardzo wiele procesów 
i jeszcze więcej zgłoszeń skup się na odstępstwach od założonego planu. 
Podstawowym alertem będzie tutaj przekroczenie założonego czasu wyko-
nania pojedynczego zadania. Innym bardzo ważnym będzie informacja 
zwrotna od klienta oceniająca jakość dostarczonego rozwiązania

Informacja zwrotna
Samo rozwiązanie zgłoszenia już dzisiaj nie wystarcza. Zrób to, co niestety 
wciąż bardzo wiele firm zaniedbuje. Poinformuj klienta o rozwiązaniu zgło-
szenia. Poproś o opinię na temat jego doświadczenia z obsługi pojedyncze-
go zgłoszenia. Wsłuchaj się w głos klienta i poprawiaj proces.



Zbieraj informacje o każdym zgłoszeniu, które napłynie do Twojej 
firmy dowolnym kanałem komunikacji. Nawet jeżeli obsługa zapy-
tania wymaga jedynie rozmowy telefonicznej lub zrobi to za Ciebie 
robot (np. Chatbot) gromadź informacje o tym i identyfikuj poja-
wiające się trendy - szukaj powtarzających się pytań, powracają-
cych zastrzeżeń, przyczyn reklamacji. Poprawiaj swoje produkty  
i usługi. Pamiętaj każde zgłoszenie jest ważne bo dostarcza Twojej 
organizacji wartościowe informacje. 

12

Zarządzaj każdym  
zgłoszeniem

Obsługa zgłoszenia często wychodzi poza „mury” biura obsługi 
klienta. Pamiętaj aby wdrażając system ticketowy objął on swoim 
zasięgiem wszystkie działy, zaangażowane w rozwiązywanie prob-
lemów klienta.
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Doświadczenie klienta (customer experience) to przysłowiowa  
„wisienka na torcie” - efekt starań i kompetencji Twojego zespołu 
obsługowego, sprawności i możliwości używanej technologii oraz 
konstrukcji i stopnia przyjazności procesów i procedur. Każdy z tych 
elementów należy monitorować pod względem utrzymania ciągłości 
pracy oraz wywoływanych skutków (doświadczeń klienta na poszcze-

gólnych etapach obsługi).

Customer Experience

Rozwój naszej cywilizacji dotarł do punktu,  
w którym produkt i nawet jego nadzwycza-
jne funkcje użytkowe schodzą na dalszy plan.  
Ba, nawet ewidentne i atrakcyjne korzyści, które 
przemawiają za jego wyborem często nie są  
w stanie przekonać klienta do podjęcia 
pożądanej przez każdego handlowca decyzji 
zakupowej. W czasach, kiedy na wyciągnięcie 
ręki mamy bardzo wiele podobnych do siebie 
lub zaspokajające podobne potrzeby produk-
ty i usługi, przewagę konkurencyjną buduje się  
w oparciu o jakość. Zgodnie z zasadą, mówiącą, 
że „ nie można zarządzać czymś, czego się nie 

mierzy” kolejnym elementem naszej narzędzio-
wni są systemy należące do rozbudowanej 
kategorii monitorowania i zarządzania jakością 
obsługi klienta.

Jeszcze do niedawna „jakość obsługi” była de- 
finiowana wewnętrznie przez rozmaite stan-
dardy oraz procedury. Dzisiaj w rolę recenzenta 
wszedł klient. To jego osobiste doświadczenie, 
czyli odczucia, myśli, emocje, stało się papier- 
kiem lakmusowym zapewnianego przez firmy 
serwisu. Ale czy można skutecznie zarządzić tym 
co czuje i myśli klient ?

Dzisiaj w rolę recenzenta wszedł klient.

Zarządzanie
jakością obsługi klienta
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Poziom jakości osbługi klienta z jego perspektywy mierzy się już po ukończeniu danego procesu. 
Aby dokonać pomiaru czyli uzyskać od klienta ocenę pojedynczego doświadczenia z Twoją firmą 
powinieneś zadać mu pytania w formie ankiety. Jej wynikiem będą dane, których zebranie pozwoli 
na wyliczenie wskaźnika lub wskaźników określających jakość obsługi klienta. 

Najczęściej stosuje się jej dwa wymiary: 

• NPS to wskaźnik polecalności czyli odpowiedź na pytanie, na ile prawdopodobne jest,  
że klient poleci Twoje usługi rodzinie i znajomym. 

• CSI (Customer Service Index) który określa na skali wartość poszczególnych elementów  
składowych Twojej obsługi. 

Potrzebujesz - systemu ankietowego (ankiety IVR, SMS, e-mail lub telefoniczne) oraz systemu 
rejestrującego rozmowy.

W największym stopniu będzie odnosić się o trafności prognozowania ruchu i zapewnienia 
obsady obsługowej o odpowiednich kompetencjach. Należy pamiętać, że obsługa klienta czy 
sprzedaż rozpoczyna się dużo wcześniej niż po nawiązaniu kontaktu osobiście lub za pośred-
nictwem jednego z nowoczesnych mediów. Długi czas oczekiwania, przełączanie pomiędzy 
działami czy w końcu brak odpowiedniej wiedzy na temat procedur lub oferowanych usług  
od lat stanowi największy grzech firm w zdalnych kanałach komunikacji. Zatem po kolei - 

• zapewnienie obsady stanowisk obsługowych - będziesz potrzebował systemu WFM (Work 
Force Management). Przy małej skali biznesu często stosowane są arkusze kalkulacyjne, 
jednak profesjonalne systemy WFM  pozwalają w jednym miejscu połączyć bardzo wiele 
danych pochodzących z różnych systemów i w efekcie odpowiednio zarządzić obsadą  
stanowisk. 

• ten sam system pozwoli Ci na weryfikację poziomu wiedzy Twoich konsultantów, a nawet 
na podstawie uzyskanych wyników testów skierować go na odpowiednie szkolenie. 

• monitoring prowadzonych rozmów. Rejestracja (ponownie potrzebujesz systemu nagry-
wania rozmów i/lub kranów, chatów) prowadzonych interakcji pozwala wychwycić zarów-
no błędy jak i silne strony pojedynczego konsultanta.

Postrzegana przez klienta jakość obsługi

Skuteczność zarządzania
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• Newsletter - elektroniczne 
biuletyny informacyjne

• Promocyjne kampanie 
sprzedażowe

• Generowanie leadów

Podstawowe Funkcje poczty e-mail

e-mail marketing

• Obsługa klienta - obsługa 
zapytań i zgłoszeń

• Help desk - wsparcie  
techniczne i merytoryczne

• Landing Page

inbox

W przeciwieństwie do mediów społecznościo-
wych, zarządzanych przez zewnętrznych dos- 
tawców, to medium pozostaje pod Twoją pełną 
kontrolą, a skuteczność komunikacji (dotarcie  
i wywołanie pożądanej reakcji) leżą w obszarze 
Twoich kompetencji.

Ponad 95 % osób posiada przynajmniej jeden 
adres e-mail. Oznacza to, że popularność tego 
kanału komunikacji jest powszechna i nie moż-
na go pominąć przy planowaniu procesów 
sprzedażowych oraz obsługowych w Twojej 
firmie. Obok numeru telefonu jest to druga 

podstawowa informacja o towarzysząca imie-
niu i nazwisku Twojego klienta. Adres mailowy 
jest coraz częściej wykorzystywany jako login 
warunkujący dostęp do poszczególnych usług. 
Eksperci wieszczą, że całkiem niedługo będzie 
on stanowił podstawowy identyfikator klienta 
zastępując skomplikowane i rozproszone numery  
i oznaczenia specyficzne dla poszczególnych 
firm i produktów.

Jeżeli gdzieś słyszałeś, że e-mail podzielił losy faksu to musimy Ciebie uspokoić.  
Ma się doskonale i nie ma zamiaru zniknąć. E-mail już dawno przejął rolę tradycyj-
nego listu i stanowi jeden z najbardziej spersonalizowanych kanałów komunikacji 

E-mail
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Popularność tego kanału komunikacji jest tak duża, że prędzej czy później musiało pojawić się zja- 
wisko ograniczające jego skuteczność. „SPAM” to tak zwane niechciane wiadomości wysyłane przez 
firmy w masowych ilościach, zawierające rozmaite oferty, podszywające się pod innych dostawców 
lub niestety często będące nośnikiem rozmaitych wirusów. Programy pocztowe coraz lepiej sobie 
radzą z odsiewaniem tych maili od treści zaufanych. Aby w gąszczu otrzymywanych przez klienta 
informacji przebić się ze swoim komunikatem należy odpowiednio zarządzać informacją i komu-
nikacją. Należy dołożyć wszelkich starań, aby Twój adres jako nadawcy znalazł się na zaufanej liście 
dostawców wiadomości.

Komunikaty marketingowe wysyłaj wyłącznie do osób, od których 
wcześniej otrzymałeś stosowną zgodę na taką komunikację.

Zarządzanie komunikacją e-mail

Dobre praktyki

Profiluj posiadane bazy kontaktów i dostarczaj komunikaty zgodnie 
z zainteresowaniami odbiorców.

Stosuj geotargetowanie. Wysyłaj wiadomości na podstawie lokali-
zacji odbiorcy.

Personalizuj wysyłane wiadomości. Zadbaj aby klient poczuł się wy-
jątkowym.

Śledź skuteczność dotarcia Twoich maili do klientów. Analizuj staty-
styki otwarć  

Dbaj o higienę swojej bazy e-mail marketingowej.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Obsługa
komunikacji e-mail

Z punktu widzenia obsługi klienta w Twojej firmie e-mail spełnia  
podobną funkcję co telefon. Przychodzący od klienta e-mail stanowi 
zgłoszenie, które należy obsłużyć. Najczęściej korespondencja e-mail 
ma w stosunku do innych kanałów komunikacji bardzo niski prio-
rytet. To błąd. Co prawda klient wysyłając wiadomość rzadko oczekuje 
natychmiastowej odpowiedzi, nie mniej powinien ją otrzymać możli-
wie najszybciej, nie później niż w ciągu kilku godzin od otrzymania 

zgłoszenia. 

Kolejkuj otrzymane zgłoszenia e-mailowe

Zarządzaj otrzymanymi zgłoszeniami nadając im  
identyfikatory spraw, których dotyczą

Kategoryzuj wiadomości przypisując je do zespołów  
o określonych kompetencjach

Dołączaj całą korespondencję do historii kontaktów  
z klientem w Twoim systemie CRM
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Monitoruj jakość prowadzonej komunikacji  
(wysyłaj ankiety satysfakcji, sprawdzaj poprawność  
merytoryczną, dbaj o wypełniania zobowiązań KPI).



Komunikacja e-mail jest bardzo często realizowana przez wiele  
działów i struktur firmy. Używa się do tego wielu narzędzi, sy-
stemów w sposób całkowicie niezależny. Pierwszym najważnie-
jszym krokiem w kierunku optymalizacji i przejęcia kontro-
li na tym procesem jest zaplanowanie komunikacji e-mail 
zarówno tej przychodzącej jak i wychodzącej. Drugim jest zintegrowa- 
nie posiadanych narzędzi w jeden system wykorzystujący groma- 
dzone w toku budowania relacji z klientem informacje (Najlepszym 
rozwiązaniem będzie tu CRM). Trzecim narzędziem, którego po- 
trzebujesz jest system zarządzający przychodzącymi zgłoszeniami  
(tą funkcję spełniają systemy contact center oraz systemy ticketowe).  
Po czwarte nie zapominaj o zarządzaniu bazami danych - dbaj o jej 
higienę, weryfikuj jej poprawność.

18

Narzędziownia
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W czym LiveChat jest lepszy od telefonu

Idea chatu online bazuje na zapewnieniu klientowi wsparcia człowieka 
w realizowanym przez niego procesie zakupowym. Możliwość nawiąza-
nia kontaktu jest sygnalizowana przez specjalny widget widoczny na stronie,  
na której przebywa. Po jego kliknięciu na stronie otwiera się okienko rozmowy.  
Okazuje się, że 90% dokonujących zakupów w internecie, robi to w godzinach  
pracy! W większości przypadków rozmowa telefoniczna raczej nie wchodzi w grę. 
Dyskretny chat online jest zatem idealnym rozwiązaniem. 

Wzrost popularności oraz funkcjonalności chatu 
online (tzw. LiveChat’u) wiąże się bezpośrednio 
z rozwojem branży e-commerce oraz wzrostem 
świadomości zarządzających odnośnie roli bez-
pośredniej komunikacji z klientem odwiedza-
jącym sklep. LiveChat to narzędzie służące  
do komunikacji tekstowej bezpośrednio  
w obrębie strony internetowej, na której zostało  
zainicjowane. Dla 85% młodych klientów live chat  
to najbardziej pożądana forma kontaktu. 

Jeżeli Twój biznes oparty jest o witrynę internetową (np. sklep internetowy)  
to narzędzie jest dla Ciebie obowiązkowe

Live Chat

Dla 85% młodych klientów live chat  
to najbardziej pożądana  

forma kontaktu.

90% kupujących za pomocą live chat,
dokonuje zakupów w godzinach pracy.
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LiveChat na stronie internetowej pełni rolę podobną do hostessy w sklepie, która zaprasza nas do de-
gustacji czekoladki. Bez jej zachęty prawdopodobnie nie zwrócilibyśmy uwagi na półkę z czekoladą. 
Mając za mało informacji nie zaryzykowalibyśmy spróbowania czegoś nowego. LiveChat sprzedaje. 
Jest proaktywnym kanałem sprzedaży, angażującym potencjalnego klienta w proces zakupowy. Kon-
sultant obsługujący chat ma do dyspozycji arsenał dodatkowych narzędzi (bazy wiedzy, informacje o 
kliencie, wie jaką ścieżkę przeszedł, co wpisywał w wyszukiwarkę). Dzięki nim w bardzo łatwy i szybki 
sposób może podpowiedzieć klientowi najlepsze dla niego rozwiązanie.

Jednym z podstawowych postulatów nowoczesnej strategii obsługi klienta jest zapewnie-
nie jej dostępności. Najlepiej w miejscu i czasie dostosowanym do potrzeb klienta.  
Nie zawsze można sprostać takiemu wyzwaniu. Chat online już na starcie spełnia pierwszy 
postulat. Pomoc jest dostępna w miejscu, w którym się znajduje - na stronie internetowej. 
Jeżeli klient kontaktuje się w godzinach pracy działu obsługi spełniony jest i drugi postu-
lat. Godziny dostępności możemy jednak rozszerzyć dzięki zaprogramowaniu tzw. chat-
botów czyli robotów potrafiących dzięki sztucznej inteligencji rozpoznać tekst pytania  
i odpowiedzieć w naturalnym języku klienta. 

LiveChat w służbie sprzedaży

LiveChat w służbie obsługi klienta



Funkcje LiveChat
Rozmowa tekstowa - czyli czatowanie, ale tutaj  
otrzymujesz cały arsenał dodatkowych narzędzi: 
• Widzisz na której stronie znajduje się klient i jaką drogę już przeszedł

• Masz w zanadrzu pakiet gotowych odpowiedzi (np. Na często pojawiające 

się pytania)

• Możesz przekierować rozmowę do innego konsultanta

• Możesz ją opisać, otagować, a informacje o kliencie zapisać w historii kontaktów

Angażowanie klientów odwiedzających stronę
Możesz tak zaprogramować system, aby samodzielnie po spełnieniu określonych 

warunków (np. Przebycie określonej ścieżki na stronie, spędzenie określonego 

czasu na danej podstronie itd.) oferował on klientowi pomoc  w postaci pojawia-

jącego się okienka. Okazuje się, że aż 79% odwiedzających strony akceptuje  

tę formę zaproszenia do rozmowy.

Analityka 
Czyli wszystko co musisz wiedzieć o  efektywności obsługi klientów w tym kanale. 

Gromadzenie i analiza danych pozwoli zoptymalizować procesy sprzedażowe,  

organizację witryny internetowej, a w efekcie zwiększyć konwersję sprzedaży. 
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Asystowanie w rozwiązywaniu problemów
Obsługując klienta za pośrednictwem chatu możesz pokierować jego działaniami, 

czy nawet wyręczyć go w niektórych działaniach. Np. Jeżeli klient szuka określo-

nego rozwiązania / produktu możesz w okienku rozmowy wpisać bezpośredni 

adres, pod którym klient je znajdzie.
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Monitoring mediów internetowych

„Życie przeniosło się do internetu” i niezależnie o tego, w którym jego miejscu znalazło 
swoje miejsce, media społecznościowe o tym wiedzą. Ilość informacji, newsów, komen-
tarzy na interesujące Ciebie tematy jest zatrważająco duża. Dlatego właśnie powstały  
systemy, które w gąszczu narastających danych wyszukują dla to co istotne. Wyobraź  
sobie, że oto masz do dyspozycji listę konkretnych miejsc, w których mówi się o Twojej  
marce lub o potrzebie, którą Ty możesz zaspokoić swoimi usługami. Albo ktoś szuka  
pomocy w rozwiązaniu problemu, a tym „kimś” jest Twój klient, który z różnych przyczyn 
nie znalazł rozwiązania w Twoim Biurze Obsługi. Monitoring mediów internetowych jest 
mapą. Jeżeli wiesz gdzie występują szanse lub zagrożenia Tobie pozostaje podjąć działanie .  
Wączy się do dyskusji, zaproponuj wsparcie, wyjaśnij, podziel się wiedzą.   

Media społecznościowe to niesamowite zjawis-
ko, które rozwinęło się na przestrzeni ostatnich 
kilku lat. Siła powiązań i interakcji jakie zachodzą 
pomiędzy ich członkami powoduje, że pojedyn- 
czy głos zyskuje moc ogromnej grupy ludzi.  
Social Media stały się przy okazji całkiem nowym 
medium, które zmieniło dotychczas obowiązu-
jący model komunikacji pomiędzy ludźmi oraz 
klientami i markami. Chcąc być w kontakcie  
ze swoimi klientami koniecznie powinieneś  
uwzględnić ten kanał w swojej strategi obsłu-
gowej.

Internetowe media społecznościowe two-
rzone są przez rozmaite organizacje, firmy czy 

osoby i mogą przybierać bardzo różne formy. 
Te najbardziej znane, o największych zasięgach 
to oczywiście Facebook, LinkedIn czy Twitter.  
Ale oprócz nich funkcjonuje bardzo wiele mnie-
jszych społeczności skupionych wokół różnych 
tematów (pasji, zainteresowań) lub wielotem-
atycznych ale o zasięgu ograniczonym do po-
jedynczego kraju. Do tej kategorii zaliczymy 
również powstałe kilkanaście lat temu mail-
ingowe listy dyskusyjne czy następnie fora 
dyskusyjne. Wszędzie tam, gdzie tworzy się 
społeczność, a treści ich dyskusji są związane  
z twoją działalnością lub jej bezpośrednio dotyczą,  
Ty powinieneś tam być.

Jeżeli Twój biznes oparty jest o witrynę internetową (np. sklep internetowy)  
to narzędzie jest dla Ciebie obowiązkowe

Media społecznościowe
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Wykorzystaj social media do tego do czego one służą - do komunikowania się. Uwzględnij możli-
wość dotarcia do oferowanej przez Ciebie pomocy za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
Jeżeli ktoś „żyje” na Facebooku jego naturalną formą kontaktu z Twoją firmą będzie wysłanie wiado-
mości za pośrednictwem Messengera lub użycie przygotowanej przez Ciebie aplikacji do komu-
nikacji. Ale z punktu widzenia klienta on cały czas pozostaje w swoim facebookowym środowisku. 
Pozwól skontaktować się z Tobą bezpośrednio z miejsca w którym toczy się rozmowa.

• Stwórz specjalne linki / przyciski przekierowujące klienta do działu pomocy Twojej firmy,

• Udostępnij aplikacje umożliwiające w prosty sposób komunikację z Tobą z poziomu mediów 
społecznościowych,

• Wykorzystaj dane, które udostępnia klient w swoich profilach społecznościowych do wery-
fikacji lub uzupełnienia wiedzy o nim.

Wejdź na wyższy poziom obsługi. Praktyka pokazuje, że Twoimi najlepszymi pracownika-
mi ds. obsługi klienta mogą być … klienci ! Stwórz możliwość pomagania klientom przez 
innych klientów. Pomogą Ci w tym fora dyskusyjne lub grupy społecznościowe, w których 
można zgłosić pytanie, na które odpowiedzą użytkownicy, którzy już są twoimi ambasa-
dorami. 

Social media jako kanał obsługi klienta

Pomoc społecznościowa



Media społecznościowe to w końcu idealny kanał utrzymywa- 
nia kontaktu ze społecznością klientów. To szybki i łatwy sposób 
dystrybucji informacji, którymi chcesz się podzielić. Mogą to być  
informacje o nowych funkcjach, artykuły, które mogą zain-
spirować klientów, ale również komunikaty dotyczące problemów,  

czasowego ograniczenia dostępności do usługi.  

24

Bądź w kontakcie
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Mobilni klienci

Pojawienie się mobilnych urządzeń z stałym dostępem do internetu zmienił cały świat. 
Swoją rolę zmieniły sklepy i placówki stacjonarne. Klienci zamiast dokonywać w nich za-
kupów przychodzą zobaczyć, dotknąć czy wypróbować towar. Zakupu dokonają często 
online sprawdzając wcześniej w porównywarce cen dostępne opcje i warunki sprzedaży. 
Dostęp do internetu wyszedł poza mury domu czy biura. Informacja publikowana w sie-
ci jest przeglądana wszędzie - dosłownie w każdym miejscu, gdzie tylko zapewniony jest 
dostęp do sieci telekomunikacyjnej. Zmianie i przewartościowaniu uległy również źródła 
informacji. Coraz częściej klienci korzystają z opinii zamieszczonych w internecie oraz  
zasięgają opinii na forach dyskusyjnych w internetowych grupach społecznościowych.

Pojawienie się mobilnych urządzeń z stałym dostępem do internetu zmienił cały 
świat. Swoją rolę zmieniły sklepy i placówki stacjonarne. Klienci zamiast dokony-

wać w nich zakupów przychodzą zobaczyć, dotknąć czy wypróbować towar.

Mobile

Dzisiaj wszystko ma być smart i mobile. Powszechny dostęp do internetu, tempo życia, konieczność 
podejmowania szybkich decyzji, nieograniczona możliwość przemieszczania się spowodowa-
ły, że wartością nadrzędną stała się mobilność. Wszystko to co można zabrać ze sobą, wykonać  
z dowolnego miejsca, osiągnąć w dowolnym czasie jest postrzegane przez klientów jako wygodne, 
a co za tym idzie pożądane. Budując strategię komunikacji firmy z jej klientami musisz dostosować 
się do mobilnego świata.
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Trendem rozwijanym w kontekście mobilności jest udostępnianie klientom dedyko- 
wanych aplikacji. Mają one na celu dostęp do oferowanej informacji oraz możliwość 
zrealizowania procesów transakcyjnych (złożenia zamówień, dokonania płatności itp.).  
W konsekwencji w marketplace trzech dostawców systemów operacyjnych dla urządzeń 
mobilnych mamy do dyspozycji miliony !!! Aplikacji do pobrania. Jeżeli Twoja usługa 
jest bardzo wrażliwa (np. Usługi finansowe) własna aplikacja jest konieczna. Jeżeli jed-
nak Twoje usługi mają charakter jednorazowy, rzadko powtarzalny zadbaj raczej o obec-
ność w świecie mobilnym, ale nie koniecznie w postaci własnej appki. Po pierwsze zadbaj  
o właściwie przygotowany serwis internetowy (dostosowany do wyświetlania i opero- 
wania na urządzeniu mobilnym), po drugie poszukaj gotowych rozwiązań agregujących 
podobne do Twojej usługi. Pamiętaj, że przeciętny użytkownik, ma na swoim urządzeniu 
zainstalowanych nie więcej niż 50 aplikacji, ale korzysta codziennie z zaledwie 3

Informacja w zasięgu kciuka

Aplikacje mobilne

We współczesnym świecie niewiele osób sięga do encyklopedii, katalogów czy nawet instrukcji obsługi. 
Wszystko ma być dostępne na wyciągnięcie kciuka. To nim najczęściej włącza się podstawowe funkcje 
smartfona czy zatwierdza wybór źródła. Twoja strona internetowa musi być dostosowana do przegląda-
nia ma urządzeniach mobilnych. Jest to obecnie Twoje pierwsze i najważniejsze narzędzie w mobil-
nej rzeczywistości. Zadbaj by sposób wyświetlania firmowej witryny, a w szczególności jej elementów 
funkcjonalnych (np. Sklep, formularze kontaktowe, wyszukiwarki) były dostępne na wszystkie dostępne 
platformy mobilne oraz rodzaje urządzeń (smartfon / tablet). Przemyśl, które elementy twojego serwisu  
internetowego powinny znaleźć się w jej wersji mobilnej. Pamiętaj że powinno być prosto i mobilnie.
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Prosta komunikacja

Użytkownicy urządzeń mobilnych wyjątkowo sobie cenią prostotę i użyteczność. Ponieważ w tym opra-
cowaniu koncentrujemy się na komunikacji pomiędzy firmą i jej klientami zwróćmy uwagę na zapewnie-
nie łatwego dostępu do danych kontaktowych Twojej firmy.  Zadbaj aby na każdej podstronie serwisu 
był dostępny link umożliwiający automatyczne nawiązanie połączenia głosowego. Zaprojektuj formu-
larze kontaktowe i zamówieniowe aby zbierały wyłącznie niezbędne dane. Pomyśl o sposobie ich prow-
adzania i ułatw to tak bardzo jak tylko jest to możliwe. Jeżeli architektura twojego rozwiązania mobilnego  
na to pozwala (kwestie bezpieczeństwa) udostępnij konsultantowi, który będzie obsługiwał komuni- 
kację dane dotyczące kontekstu zgłaszanego problemu, a nawet dane identyfikacyjne. 

Z internetu korzysta już ponad trzy czwarte (77%) Polaków 
– 66% wykorzystuje do tego komputer, 

a 58% urządzenia mobilne.
Źródło: https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/IAB_Raport-strategiczny_INTERNET_2016_2017_FIN.pdf   

49% użytkowników wybierze stronę mobilną, 
jeśli będzie szukało pogłębionych informacji.

51% użytkowników woli mieć zainstalowaną aplikację 

ze względu na to, że nie musi za każdym razem 
wprowadzać loginu i hasła.

47% użytkowników aplikacji twierdzi, 

że korzysta z nich kiedy potrzebuje szybko zdobyć informacje, 
tylko 17% woli skorzystać w tym celu ze strony mobilnej.

Źródło: http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2015/04/one_in_five_apps_get_forgotten.php

40% mobilnych Polaków zapłaciło już telefonem.
Źródło: http://ecommercepolska.pl/files/7814/2485/5277/mShopper_Polacynazakupachmobilnych_luty2015_2_1.pdf

Ciekawe statystyki:
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Wiadomości SMS są znacznie mniej inwazyjne niż połączenia telefoniczne.  
Klienci mają możliwość przeczytania SMS w dogodnym momencie.  

Co ciekawe aż 93 % odczytuje komunikaty SMS zaraz po ich otrzymaniu.

SMS

SMS (Short Message Service) - usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych została udostępnio-
na w 1992 roku i mimo ogromnego postępu technologii telekomunikacyjnych nadal należą do kanonu 
podstawowych kanałów kontaktu firmy z jej klientami. 25 lat temu służyły one niemal wyłącznie do infor-
mowania abonentów o awariach sieci, zmian w cennikach czy naliczonych opłatach. Prawdziwą karierę 
zrobiły w rozrywce stając się nośnikiem rozmaitych multimediów oraz zabawnych treści. Rozwój aparatów 
telefonicznych oraz alternatywnych (również tekstowych) kanałów komunikacji usankcjonował osta- 
tecznie SMS jako nośnik spersonalizowanego komunikatu.

Funkcje wiadomości SMS

• Informacyjna - komunikaty od operatorów usług o stanie konta, 
naliczonych opłatach, awariach, ostrzeżeniach itd

• Marketingowa - spersonalizowany przekaz handlowy zachęcają-
cy do skorzystania z usług lub zakupu produktu

• Autentykacyjna - forma potwierdzenia złożonej w innym kanale 
dyspozycji lub tożsamości.
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Będąc elementem ekosystemu komunikacyjnego SMSy obecnie coraz rzadziej stanowią niezależne 
medium. Najczęściej uzupełniają one procesy zainicjowane w innym kanale lub aktywizując odbiorcę 
do podjęcia działania w powiązanych mediach kontaktu. Telefon komórkowy (czy też smartfon) jest 
obecnie traktowany jako urządzenie bardzo osobiste, przypisane do konkretnej osoby. Łącząc tą infor-
mację z danymi identyfikacyjnymi powiązanymi z zawartą transakcją (np. umową o świadczenie usług) 
lub zgromadzonymi w systemie CRM możemy przekazać spersonalizowaną, a nawet poufną wiado-
mość do określonego odbiorcy. SMS jest zatem skutecznym narzędziem dla autentykacji użytkownika  
przy realizacji poufnych procesów transakcyjnych wymagających tzw. dwuskładnikowego uwierzyte- 
lniania. 

Wiadomości SMS są znacznie mniej inwazyjne niż połączenia telefoniczne. Klienci mogą je odczytać  
w dogodnym momencie po ich potrzymaniu. Co ciekawe aż 93 % z nich zrobi to zaraz po jej nadejściu. 
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo odczytania wiadomości warto zadbać o to by pole nadawcy jed-
noznacznie oznaczało Twoją firmę. 

Systemy contact center umożliwiają obsługę komunikacji SMS z poziomu panelu obsługi kampanii mar-
ketingowych. Dzięki temu dysponując odpowiednio przygotowaną bazą danych można wysłać tysiące 
spersonalizowanych wiadomości w zaledwie kila sekund. Jednocześnie konsultant obsługujący połącze-
nia telefoniczne mając do dyspozycji moduł SMS może wysyłać do klienta, z którym rozmawia wiado-
mość zawierającą ważne informacje.
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Do czego możesz wykorzystać SMSy

Alerty - wysyłaj ostrzeżenia o nadchodzących zdarzeniach (ostrzeżenia  

pogodowe, zmiany kursów walut, planowane przerwy, naprawy i remonty,  

informacje o odstępstwach od standardów, awariach). Dotrzyj do klienta szybko  

i pozwól mu przygotować się na niespodziewaną sytuację.

Weryfikacja tożsamości - udostępnij dodatkową formę potwierdzenia tożsamości  

dla celów takich jak resetowanie hasła do aplikacji czy składanie podpisu  

cyfrowego. Może stanowić również element procedury dwuskładnikowego  

uwierzytelniania lub potwierdzenia złożonej dyspozycji.

Kupony - wysyłaj do klientów spersonalizowane, unikalne kupony rabatowe. 

Zachęcaj do zakupów twoich produktów lub usług zarówno w sklepie tradycyj-

nym jak i internetowym.

Badaj opinie - prowadź ankiety oceniające pracę Twojej firmy. Badaj satysfakcję 

klientów z dokonanych transakcji i obsługi. Zbieraj opinie o produktach i usługach. 

Użyj do tego prostych komunikatów i miar.

Linki do informacji - wysyłaj linki miejsc gdzie klienci mogą znaleźć więcej  

informacji na interesujący ich temat. Korzystaj ze skróconych adresów stron  

internetowych.

Informacje - zamiast dyktować podczas rozmowy telefonicznej złożone  

informacje wyślij je w tym samym czasie  w wiadomości SMS - Numer rachunku 

bankowego, adres sklepu, numer telefonu czy adres e-mail.

Windykacja - a właściwie prewindykacja - przypominaj swoim klientom  

o nadchodzących terminach płatności, podawaj w wiadomości istotne informacje: 

data płatności, kwota oraz numer rachunku, na który należy ją dokonać

30
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Klient zanim jeszcze coś u nas kupi już pozostawia u nas bardzo wiele informacji. Najwię-
cej w internecie. Wdrożenie na stronie internetowej firmy specjalnych kodów śledzących 
wykorzystujących między innymi pliki cookies pozwala śledzić aktywność pojedynczego 
klienta. Na podstawie analizy przebytej ścieżki, odwiedzonych podstron, spędzonego tam 
czasu możemy określić wysoce prawdopodobny obszar zainteresowania i jego siłę. Jeżeli 
jeszcze do tego uda nam się połączyć te dane z informacjami kontaktowymi pozostawio-
nymi w formularzu kontaktowym, chacie online czy aplikacjach służących do komunikacji 
omnikanałowej możemy podjąć decyzję kiedy, w jaki sposób i jaką ofertę zaproponować 
klientowi.

Największą wartością każdego biznesu jest informacja. Szereg danych o klientach,  
ich potrzebach, zachowaniach, preferencjach budują sieć powiązań stanowiących  

podstawę efektywnej komunikacji. Bez Informacji i bez danych wszystkie wcześniej 
omówione narzędzia nie spełnią swojej podstawowej funkcji: komunikacji.

Informacja i Big Data

Podstawą skutecznego działania jest dostar- 
czenie odpowiedniej wartości (rozwiązania)  
do odpowiedniego odbiorcy (klienta) w odpow-
iednim czasie (momencie, którym jest gotowy). 
Istnieje oczywiście bardzo popularny sposób 
komunikacji biznesowej polegający na przypad-
kowym, opartym na ogromnej liczbie prób 
kontakcie z osobami, o których nic nie wiemy. 
Tak zwane „zimne bazy” odchodzą do lamusa,  
a wymusili to z jednej strony sami klienci,  
a drugiej przepisy prawa. Nadszedł czas przemy-
ślanej i dostosowanej do klienta komunikacji. 
Aby sprostać temu wyzwaniu należy jak naj- 
lepiej poznać swojego klienta - jego zwyczaje, 

potrzeby, preferencje. Jeśli chodzi o obecnych 
klientów niemal każda firma posiada dziesiątki, 
setki, a nawet tysiące informacji na ich temat. 
Zgromadzone są one najczęściej w bardzo wielu 
systemach: księgowym, magazynowym, CRM, 
contact center itd. Każda transakcja, interakcja 
pomiędzy klientem, a firmą generuje odkładanie 
się pojedynczych danych, które po połączeniu 
z innymi potrafią zbudować profil klienta poz-
walający z dużą precyzją dostosować do niego 
ofertę, sposób kontaktu oraz najlepszy czas  
jej dostarczenia.
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Big data 
Zdecydowana większość firm gromadzi informacje dotyczące klientów oraz rozmaitych  

interakcji czy procesów, w którym oni uczestniczą w bardzo wielu systemach. Wynika to często  

z kolejnych etapów rozwoju, ale również z tradycyjnego silosowego modelu zarządzania. 

Budując przewagę konkurencyjną warto wdrożyć dodatkowe narzędzia, które będą agre-

gować potrzebne dane w jednym miejscu i w sposób dynamiczny je przetwarzać i analizować 

by wspomóc procesy decyzyjne, w tym sprzedażowe i obsługowe.

Preferowany kanał kontaktu 

Gromadząc dane w historii relacji łatwo określisz, za pośrednictwem którego kanału klient  

kontaktował się najczęściej. Można również na podstawie innych danych (np. aktywności  

w mediach społecznościowych) proponować kontakt w innych mediach. 

Prawdopodobny temat kontaktu
Analizując dane dotyczące posiadanych przez klienta produktów czy usług, łącząc je  

np. z systemem monitorującym ciągłość świadczenia usługi  jeżeli ta zostanie zaburzona  

możemy założyć, że w tej właśnie sprawie kontaktuje się klient, albo nawet go w tym ubiec.

Potrzeby klienta
Analizując historię zakupów klienta możemy szukać pewnych wzorców zakupowych 

charakterystycznych dla osób podobnych do niego. Wykorzystując tą wiedzę, możemy 

zaproponować dodatkowe produkty i usługi dopasowane do jego potrzeb.

Gotowość zakupowa
Monitorując aktywność klienta w Twoich mediach (telefon, strona internetowa, sklep,  

aplikacja mobilna) możesz zidentyfikować obszary, którym w danym okresie interesu-

je się szczególnie. Każda wizyta na stronie produktowej jest odkładana w informacjach  

cookies. W odpowiednim momencie zaproponuj kontakt.

Jak wykorzystać dane 
Łącząc i analizując dane uzyskujesz szereg przydatnych informacji, które pomogą Ci zwięk- 

szyć skuteczność komunikacji.
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