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TRZECIA EDYCJA BADANIA W POLSCE

>5000 respondentów

>200 marek

Badanie zostało przeprowadzone przez zewnętrzną agencję badawczą w drugim 
kwartale 2019 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, które docierają do jak najwększej liczby konsumentów 
w Polsce. 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-marka. Dobór sektorów 
jest spójny z metodyką badań przyjętą przez KPMG Nunwood w innych krajach. 
Opracowanie wniosków w raporcie zostało oparte na próbie 202 firm, dla których 
w 2019 roku zebrano liczbę ocen wystarczającą do wnioskowania.

SPRAWDZONA METODYKA KPMG NUNWOOD

Metodyka badania

Ponad 2 mln 
ankiet ewaluacyjnych

2500+ 
przebadanych marek

10 lat doświadczenia 
w prowadzeniu badania

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

10 sektorów

Prezentowane w raporcie wnioski na 
temat poszczególnych marek i ich 
działania na polskim rynku w zakresie 
zarządzania doświadczeniami 
klientów zostały opracowane 
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.

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 podróży 
klienckiej (ang. Customer Journey), 
w możliwie wielu punktach styku 
na linii klient-marka. Warunkiem 
uwzględnienia marki w zestawieniu 
było osiągnięcie minimalnej 
wymaganej liczby odpowiedzi 
respondentów w celu zachowania 
poprawności wnioskowania 
statystycznego. 

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.

Wiarygodność Rozwiązywanie problemów Oczekiwania 

Czas i Wysiłek Personalizacja Empatia 

Media  
i telekomunikacja

Pozaspożywczy 
handel 

detaliczny

Spożywczy 
handel detaliczny

Ubezpieczyciele

Dostawcy energii 
elektrycznej /gazu 

Gastronomia LogistykaCzas wolny 
i rozrywka

Podróże

Banki i operatorzy 
płatności
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Opis Branż
Banki i operatorzy płatności
Marki używane przez banki oraz firmy dostarczające rozwiązania umożliwiające płatności 
elektroniczne, internetowe kantory wymiany walut, działające na rynku klienta detalicznego.

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

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

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

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

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.

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

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.

Ubezpieczyciele
Marki używane przez firmy ubezpieczeniowe oraz firmy działające w sektorze prywatnej 
ochrony zdrowia. 

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

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.
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Oddajemy w Państwa ręce kolejną 
edycję raportu opisującego zagadnienie 
zarządzania doświadczeniami klientów 
(CX) w Polsce. Tak jak w poprzednich 
edycjach przeanalizowaliśmy wyniki 
badania wśród polskich konsumentów. 
Wykorzystując unikalną metodologię 
Sześciu FilarówTM Customer 
Experience, która pozwala na 
precyzyjne mierzenie poszczególnych 
wymiarów mających wpływ na opinię 
konsumenta o marce, przyjrzeliśmy się 
bliżej co i w jakim stopniu ma znaczenie 
dla rodzimych klientów. 

Na pierwszy plan po raz kolejny przebija 
się wzrost całościowego wskaźnika 
oceny CX przez polskich respondentów, 
a co może cieszyć jeszcze bardziej to 
wyższa dynamika wzrostu pomiędzy 
kolejnymi edycjami. To bez wątpienia, 
jasny przekaz, że firmy działające na 
polskim rynku dostrzegają znaczenie 
działań pro klienckich. Patrząc na 
wyniki kolejnych edycji możemy 
zaobserwować, że konsekwentne 
działanie zgodnie z założoną strategią 
CX oraz realizowanie wyznaczonych 
celów pozwala wybranym markom 
z roku na rok uzyskiwać stabilne 
wyniki znajdując się wśród najwyżej 
ocenionych firm na polskim rynku. 

W obecnych realiach wysokiej 
konkurencji wewnątrz sektorów, łatwej  
i powszechnej dostępności do 
informacji oraz możliwości szybkiej 
wymiany doświadczeń pomiędzy 
konsumentami niezbędnym elementem 
budowania pożądanych doświadczeń 
stało się przekrojowe podejście do 
tematyki zarządzania CX  
i zaangażowanie w nią wielu obszarów 
wewnątrz organizacji. Organizacje 
podejmują szereg działań mających 
na celu badanie i analizę doświadczeń 
konsumentów, a także mapowanie 
podróży klienckich. Dzięki temu, 
uzyskiwane są informacje odnośnie 
szeregu interakcji zachodzących na 
ścieżce zakupowej produktów bądź 
usług. 

Prowadzenie projektów z zakresu 
CX wymaga jednak całościowego 
spojrzenia na relacje z klientem oraz 
powiązania ze sobą poszczególnych 
celów wyznaczonych dla różnych 
obszarów operacyjnych. Takie podejście 
będzie wpływało na efektywność 
prowadzonych działań oraz będzie 
przynosić wymierne korzyści założone 
w strategii. 

Kolejnym wyzwaniem staje 
się zapewnienie odpowiednich 
doświadczeń niezależenie od kanału 
kontaktu, który wybiera klient. Rosnąca 
rola cyfryzacji w ostatnich latach, 
a także wykorzystywanie urządzeń 
mobilnych w coraz bardziej powszechny 
sposób wymagają od organizacji 
nadania pracownikom odpowiednich 
kompetencji oraz narzędzi tak, aby mogli 
odpowiadać na potrzeby klientów  
w jak najlepszy sposób również w tych 
kanałach.

To wszystko sprawia, że postanowiliśmy 
uczynić transformację biznesową 
ukierunkowaną na CX, tematem tej 
edycji raportu. Metodologia Sześciu 
FilarówTM to uniwersalne narzędzie, 
które z powodzeniem wykorzystujemy 
w projektach transformacyjnych, 
począwszy od uspójnienia doświadczeń 
i zapewnienia niezawodnej obsługi 
klienta, poprzez optymalizację 
wysiłku klienta, a skończywszy na 
zindywidualizowanym doświadczeniu. 

Budowanie wiedzy o klientach  
i mapowanie ich doświadczeń to 
bardzo ważny początek podróży 
transformacyjnej, jednak aby  
w pełni wykorzystać potencjał Filarów 
w transformacji CX, zachęcamy do 
podjęcia kolejnych kroków. Pionierzy 
takich transformacji już przetarli szlaki 
i warto skorzystać z ich doświadczeń, 
dlatego też postanowiliśmy przybliżyć 
Państwu nasze spostrzeżenia  
z podobnych analiz przygotowywanych 
przez KPMG w innych krajach.

Wierzymy, że ten raport będzie 
dla Państwa inspiracją i punktem 
odniesienia dla planowanych 
transformacji biznesowych. Cieszymy 
się, że kolejne edycje spotykają się  
z rosnącym zainteresowaniem.  
Życzymy owocnej lektury. 

5



Kluczowe wnioski

Cyfrowe marki stanowią już 13% 
najwyżej ocenianych marek.

Klienci kolejny rok ocenili wyżej 
doświadczenia oferowane przez 

marki - wskaźnik Customer 
Experience Excellence  

zanotował wzrost  
o 3,5%.

W zestawieniu branż największy 
wzrost odnotował sektor bankowy, 

zaś największy spadek sektor 
telekomunikacyjny.

Branża pozaspożywczego handlu 
detalicznego liderem zestawienia 

- 7 z 10 najwyżej ocenionych
marek należy do 

tego sektora.

Personalizacja i Wiarygodność 
to dwa filary mające największy 
wpływ na skłonność klientów  

do polecenia marki.

Filar Czas i Wysiłek osiągnął najwyższą 
ocenę ze wszystkich filarów - jest 

to również najwyżej oceniony  
filar dla 7 marek  

z Top10.
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Świadome wykorzystanie nowych 
technologii będzie tworzyło przewagę 

w obszarze Customer Experience  
(AI, ML, Bots, D&A).

Filar Empatii może stać się 
wyróżnikiem w cyfrowym 

świecie.

Seamless Digital Experience 
- metoda na efektywny
biznesowo i pożądany 

przez klientów CX.

Agile CX transformation - szybka 
reakcja, prototypowanie, CX 
oparty na danych, podejście 

cross-funkcjonalne.

Personalizacja dziś jest 
najważniejszym Filarem, a jej 

waga będzie dodatkowo wzrastać 
ze względu na trend jakim  

jest hiperpersonalizcja.

Istnieje bardzo silny związek 
miedzy Customer Experience

a Employee Experience. 
Rynkowi liderzy osiągają 
wysokie wyniki w obu

tych obszarach.
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Sześć FilarówTM Customer Experience

Klienci posiadają oczekiwania, co do tego, w jaki sposób zostaną zaspokojone ich potrzeby. 
Oczekiwania klientów budowane są na podstawie odpowiedniej komunikacji odnośnie tego, czego 
naprawdę Klient może spodziewać się ze strony marki w danej sytuacji. Pozytywne doświadczenia 
klienta powinny być budowane na podstawie skutecznego zarządzania oczekiwaniami, spełnianiem 
ich, a także wykraczaniem poza nie.  

Wiarygodność to dotrzymanie słowa i wzbudzenie zaufania, które wynika z konsekwentnego realizowania obietnic 
składanych przez daną markę konsumentowi. Zaufanie i uczciwość wynikają z poczucia celu organizacji oraz tego, 
jak etycznie, moralnie i społecznie realizuje dany cel. Ważne jest, aby działania przedsiębiorstwa w relacji z klientami 
były spójne z deklarowaną misją i wartościami, a interesy klientów oraz marki były stawiane ze sobą na równi. 

Wiarygodność 

Rozwiązywanie problemów

Oczekiwania

Rozwiązywanie problemów to przekształcenie negatywnego doświadczenia Klienta  
w pozytywne. Klient buduje swoje emocje w tym wymiarze w przypadku pojawienia się 
nieoczekiwanych zdarzeń, które mają wpływ na relację z dostawcą. Samo rozwiązanie 
problemu nie jest już wystarczające - liczy się również szybkość reakcji oraz umiejętność 
szczerego przyznania się do błędu przez przedsiębiorstwo. 

1.

Firma zadziałała bardzo sprawnie w mojej sprawie - po złożeniu reklamacji tego 
samego dnia otrzymałam wiadomość, co zrobić w dalszej kolejności. Następnego 
dnia otrzymałam zwrot pieniędzy na konto.

Próbowałem zgłosić telefonicznie awarię dekodera, niestety nie mogłem dodzwonić sie na 
infolinię, była cały czas zajęta. Podczas wizyty w biurze obsługi klienta usłyszałem od konsultanta 
„A nie mógł pan zadzwonić?”. Straciłem bardzo dużo czasu na rozwiązanie tego problemu.

Nie mam żadnych negatywnych doświadczeń z tą marką. Same plusy! Posiadam kilka kurtek tej firmy i są to kurtki nie 
do zniszczenia. Wykonane z bardzo dobrego materiału, zamki i zatrzaski działają bez zastrzeżeń. Oby firma utrzymała 
jakość produktów na tym samym poziomie na jakim są dzisiaj.  

Spotkałem się z przedstawicielem firmy w celu zmiany umowy. Podczas rozmowy omówione zostały wszystkie jej aspekty,  
a nierozumiałe elementy jasno wyjaśnione. Dzięki temu zdobyłem zaufanie do firmy. 

Nie polecam tej firmy, jest niesolidna. Kurier twierdził, że próbował dostarczyć przesyłkę, ale nikogo nie zastał, podczas 
gdy ja cały dzień byłem w domu. Przesyłka zawierająca ważne i pilne dokumenty dotarła po przeszło tygodniu po 
wielokrotnych moich interwencjach. 

Firma w swoim przekazie marketingowym promuje się jako marka dbająca o środowisko - mimo to co miesiąc faktura 
za ich usługi dostarczana jest do mnie w formie papierowej. Szkoda, że nie działają faktycznie zgodnie  
ze swoimi założeniami o ochronie środowiska - faktury mogłyby być wysyłane w formie elektronicznej.

Opis poszczególnych Filarów opracowany na podstawie metodyki KPMG Nunwood.
Komentarze opracowano na podstawie wypowiedzi respondentów badania.
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 Sześć FilarówTM Customer Experience

Empatia to emocjonalna zdolność do zrozumienia specyficznej sytuacji klienta. Zachowania 
kreujące empatię są kluczowe do utworzenia silnej relacji klient-marka. Klienci oczekują, że 
dana firma rozumie i odpowiada na ich indywidualne potrzeby. 

Klienci oczekują od marek minimalizacji ich wysiłku i czasu tak, aby mogli nabyć dany produkt 
lub skorzystać z usługi w możliwie bezproblemowy i wygodny sposób. Procesy tworzone  
w przedsiębiorstwie powinny usuwać niepotrzebne przeszkody, eliminować zbędną 
biurokrację oraz umożliwić klientowi najprostsze oraz najsprawniejsze zrealizowanie swoich 
celów w kontakcie z daną marką.

Empatia

Personalizacja

Czas i wysiłek

Klienci oczekują zrozumienia specyficznych potrzeb oraz wykorzystania 
posiadanych informacji na ich temat w celu dostosowania 
indywidualnego podejścia. Personalizacja to najcenniejszy element 
większości doświadczeń klienta. Polega on na wykazaniu, że marka 
rozumie specyficzne okoliczności klienta i odpowiednio dostosuje 
produkt i sposób obsługi. Kluczowym aspektem personalizacji są 
odczucia klienta po interakcji, czy czuje się usatysfakcjonowany 
spełnieniem konkretnych oczekiwań. 

Mój syn uwielbia zamawiać u Was jedzenie. Jak tylko podajemy adres dostawy 
to osoba na infolinii od razu wie, jaką pizzę chcemy zamówić. 

Niebawem rozwiążę umowę z tą firmą - mimo, że jestem jej klientem od wielu 
lat to uważam, że są to lata stracone. Firma nie jest w stanie przygotować dla 
mnie odpowiedniej i atrakcyjnej propozycji, która mogłaby zostać stworzona na 
bazie naszej wieloletniej umowy.

Bardzo miły pan przywiózł mi przesyłkę i był tak uprzejmy, że wniósł mi ją do domu i cierpliwie czekał, 
aż sprawdzę wygląd i pokwituję odbiór. Na pożegnanie życzył mi miłego dnia i zaprosił do ponownego 
skorzystania z usług firmy, którą reprezentował.

Jakiś czas temu potrzebowałam kupić kilka rzeczy do mojego ogródka na balkonie. Wybrałam się do 
jednego z marketów ogrodniczych - nie znając dobrze sklepu, z łatwością znalazłam odpowiedni dział  
i spory wybór interesujących mnie produktów w korzystnej cenie. Zaskoczyło mnie to, że w tak dużym 
sklepie nie musiałam nikogo o nic pytać ani długo szukać tych rzeczy. Łatwo i bez wysiłku znalazłam  
to, o co mi chodziło.

Skontaktowałem się z infolinią banku w sprawie zgubionej karty płatniczej. Konsultant odczytał 
standardową formułkę, co mam zrobić w tej sytuacji - całe zajście było dla mnie bardzo stresujące, nie 
udzielono mi żadnych dodatkowych wskazówek, co zrobić aby środki na koncie były bezpieczne.

Szukałem informacji o produkcie w Internecie. Niestety ich strona jest przeładowana treścią, ładuje się 
długo i informacje są bardzo nieczytelne. Zrezygnowałem po minucie. To był pierwszy i ostatni kontakt  
z tą marką.

Przykład pozytywnego komentarza opracowany 
na podstawie opinii klienta wyrażonej w badaniu

Przykład negatywnego komentarza opracowany 
na podstawie opinii klienta wyrażonej w badaniu
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Transformacja biznesowa oparta na  
Sześciu FilarachTM CX2.

01  FUNDAMENTY TRANSFORMACJI

WYMAGANE KOMPETENCJE CX
 ¡ Wizja CX, definicja CVP, określenie obietnicy marki
 ¡ Ocena dojrzałości zarządzania doświadczeniami klientów 

w organizacji - zdefiniowanie mocnych i słabych stron 
w zakresie zasobów i kompetencji wymaganych dla 
realizacji wizji CX

 ¡ Zdeifiniowanie segementów klientów w formie person 
wraz z analizą potrzeb i oczekiwań

 ¡ Mapowanie podróży klienckich w celu zrozumienia stanu 
obecnego i zdefiniowania kluczowych obszarów do 
usprawnień (ang. pain points)

DZIAŁANIA WDROŻENIOWE
 ¡ Jasno zdefiniuj i przypisz odpowiedzialność za 

zarządzanie doświadczeniami klientów (w tym  
w odniesniu do poszczególnych podróży klienckich)

 ¡ Powiąż realizację wewnętrznych przepływów i procesów 
z podróżami klienckimi

 ¡ Wdróż usprawnienia i automatyzację wewnętrznych 
procesów

 ¡ Odśwież i uprość komunikację w różnych kanałach 
kontaktu z klientami

 ¡ Zadbaj o odpowiednie szkolenie i coaching pracowników

OCZEKIWANY REZULTAT
SPÓJNA I NIEZAWODNA OBSŁUGA

   Wiarygodność

Nie koncentruj się wyłącznie na zyskach 
Pokaż, że działasz także w moim interesie
Wykaż swoje zainteresowanie mną jako osobą
Dotrzymuj obietnic
Informuj mnie o wszystkim, co istotne 
Bądź kompetentny

   Oczekiwania

Odpowiednio ustawiaj i koryguj moje oczekiwania
Informuj mnie o terminach
Uprzedzaj moje pytania i wychodź naprzeciwko moim 
wątpliwościom
Rozmawiaj ze mną zrozumiałym językiem
Spełniaj obietnice lub je przewyższaj 
Prowadź mnie przez swoje procesy
Przekazuj informacje w sposób szczery i otwarty

       
KLUCZOWE UWARUNKOWANIA 
TRANSFORMACJI CX

 ¡ Skuteczne wdrożenie poszczególnych 
kroków wymaga odpowiedniego 
zaangażowania kierownictwa organizacji 
i umocowania transformacji.  

 ¡ Powodzenie wdrożenia transformacji CX 
jest w dużym stopniu uzależnione od 
zdefiniowania kamieni milowych  
i powiązania ich z wymiernymi celami 
biznesowymi odpowiadającymi 
potrzebom akcjonariuszy.  

 ¡ Każda organizacja musi znaleźć 
odpowiedni poziom dojrzałości CX 
osadzony w kontekście swojego 
otoczenia rynkowego. W wysoce 
konkurencyjnym sektorze takim, jak 
bankowość lub handel detaliczny, 
oferowanie zróżnicowanych 
doświadczeń klientów ma zasadnicze 
znaczenie dla długoterminowej 
działalności firmy. Jednak w sektorach 
o małej konkurencji, na przykład w 
sektorze publicznym, inwestycje w 
doświadczenia klientów i obywateli 
muszą być dostosowane do oczekiwań 
społeczeństwa.

Opracowanie własne KPMG na podstawie raportu 
pt. Customer Experience Excellence Report 2019, 
Australian Summary.

Metodyka Sześciu FilarówTM jest z powodzeniem 
wykorzystywana w programach transformacji 
biznesowej. 
W zależności od stopnia dojrzałości organizacji 
oraz etapu transformacji koncentrujemy nasze 
działania na różnych Filarach.
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Transformacja biznesowa oparta na  
Sześciu FilarachTM CX

03   PRZEWAGA OPARTA NA WYRÓŻNIKACH02   OPERACJONALIZACJA

WYMAGANE KOMPETENCJE CX
 ¡ Dopasowanie produktów i usług w odniesieniu do 

zaawansowanej segmentacji

 ¡ Zarządzanie innowacyjnością w projektowaniu 
wiodących na rynku doświadczeń

 ¡ Dostarczanie nowych rozwiązań z wykorzystaniem 
zwinnych metodyk (ang. agile)

WYMAGANE KOMPETENCJE CX

 ¡ Strategia i governance obszaru CX zapewniające 
podejmowanie decyzji zorientowanych na klienta

 ¡ Przełożenie wizji i strategii obszaru CX na inicjatywy 
wdrożeniowe na poziomie operacyjnym 

OCZEKIWANY REZULTAT
ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI DOŚWIADCZEŃ  
I WYDAJNOŚCI OPERACYJNEJ

OCZEKIWANY REZULTAT
INDYWIDUALIZOWANE DOŚWIADCZENIE

   Personalizacja

Pokaż, że mnie znasz

Zapoznaj się z historią naszych interakcji

Zaskocz mnie czymś adekwatnym dla mnie

Zrozum moje osobiste potrzeby i kontekst

Dostosuj to co robisz pod moje oczekiwania

    Rozwiązywanie problemów

Przyjmij, że jestem uczciwy i prawdomówny

Przepraszaj szczerze

Rozwiązuj problemy w sposób pilny

Zaskocz mnie skutecznością i pomysłowością 
rozwiązania problemu

Przedstaw mi kilka alternatyw 

  Empatia

Poświęć swój czas żeby mnie wysłuchać
Odpowiadaj z wyczuciem
Traktuj mnie jak swój priorytet
Zajmujesz się moimi sprawami
Pokaż, że Ci zależy 

    Czas i wysiłek

Nie marnuj mojego czasu

Dawaj mi jasne i łatwe wskazówki

Nie każ mi czekać zbyt długo

Kiedy się z Tobą kontaktuję, przekazuj mi potrzebne 
informacje

Uprzedzaj mnie o potencjalnych problemach  
i pułapkach 

DZIAŁANIA WDROŻENIOWE

 ¡ Restrukturyzuj organizację wokół potrzeb i podróży 
klienckich

 ¡ Wykorzystuj nowe technologie i kanały

 ¡ Powiąż innowacyjne rozwiązania z elementami 
docelowej wizji CX

 ¡ Synchronizuj cykl inwestycyjny z działaniem w trybie 
metodyk agile

DZIAŁANIA WDROŻENIOWE

 ¡ Oddeleguj część odpowiedzialności za aktywne 
kształtowanie doświadczeń klientów do pracowników 
bezpośrednio pracujących z klientami

 ¡ Uspójnij działania kulturowe, strategię HR i wskaźniki 
KPI z wizją i strategią obszaru CX

 ¡ Dokonaj przeglądu kontraktów i zasad współpracy  
z dostawcami i partnerami biznesowymi

 ¡ Scentralizuj zarządzanie danymi klientów

 ¡ Wdróż programy usprawnień całościowych podróży 
klienckich
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Wyniki w Polsce

Analizując wyniki kolejnej edycji badania opinii polskich konsumentów nt. ich doświadczeń z markami obserwujemy 
utrzymanie się podobnego rozkładu znaczenia poszczególnych filarów na skłonność do polecania marek.   
Jak pokazuje Rys.1 największy wpływ w Polsce mają filary Personalizacji i Wiarygodności. Znaczenie obu filarów stanowi 
podstawę dla polskich konsumentów w kontekście budowania pozytywnych doświadczeń na linii klient-marka. Ważne jest, 
aby działania przedsiębiorstwa w relacji z klientami były spójne z deklarowaną misją i wartościami, a interesy klientów oraz 
marki były stawiane ze sobą na równi tak, żeby konsumenci mogli w pełni zaufać swojemu dostawcy. Polscy konsumenci 
nadal przykładają bardzo dużą uwagę do Wiarygodności, a więc tego, czy dana marka dotrzymuje składanych obietnic, 
działa w interesie klienta, a także informuje ich o wszystkich najważniejszych aspektach korzystania z produktu lub usługi. 
Obszarem, który zyskał kluczowe znaczenie już w poprzedniej edycji badania, jest Personalizacja. Klienci oczekują produktów  
i usług, które będą w jak największym stopniu dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, przywiązując coraz większą 
uwagę do zindywidualizowanego sposobu obsługi. 

Całkowity wpływ oznacza łączne oddziaływanie danego filaru na skłonność do polecenia oraz na lojalność klienta na rynku 
polskim. Przygotowane na podstawie wyników badania opinii konsumentów w Polsce zrealizowanego przez zewnętrzną firmę 
badawczą na zlecenie KPMG.

Rys. 1. Wpływ poszczególnych filarów na skłonność polskich konsumentów do polecenia danej marki

Wyniki badania w Polsce3.

Empatia

Personalizacja

Czas i wysiłek

Wiarygodność 

Rozwiązywanie  
problemów

Oczekiwania

20%

17%14%

15%

19%
15%
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Poniższa grafika przedstawia, jak zmieniał się wpływ poszczególnych filarów na budowanie doświadczeń klienckich 
prezentowany w kolejnych edycjach raportu.

Jeżeli przyjrzymy się zestawieniu wyników badania, możemy zaobserwować stabilizację dla trzech filarów: Rozwiązywanie 
problemów, Czas i Wysiłek oraz Empatia. Wpływ tych filarów na skłonność klientów do rekomendacji na polskim rynku 
utrzymuje się na podobnym poziomie wykazując zmiany w granicach 1 p.p. pomiędzy poszczególnymi badaniami.  
Tym samym, możemy zauważyć, że budowanie pożądanych doświadczeń w obszarze tych filarów, a więc przekuwanie 
negatywnych sytuacji w pozytywne doświadczenia, minimalizowanie wysiłku klientów i optymalizacja procesów oraz próba 
zrozumienia osobistej sytuacji klienta, będzie wpływało na całościową relację z klientem w podobnym stopniu. Przyglądając 
się wynikom, jakie uzyskał Filar Oczekiwań widzimy, że polscy konsumenci nadal w stosunkowo niskim stopniu zwracają 
uwagę na odpowiednie ustawianie i korygowanie ich oczekiwań. Największe zmiany wyników poszczególnych filarów 
w kolejnych edycjach badania możemy zaobserwować w przypadku Wiarygodności oraz Personalizacji. Dla polskich 
konsumentów kluczowym aspektem jest wiarygodność marki i zaufanie, jakim ją obdarzają. Niemniej jednak, ze względu na 
postępującą cyfryzację i coraz powszechniejsze wykorzystywanie urządzeń mobilnych w codziennej komunikacji pomiędzy 
klientem a marką Filar Personalizacji zastąpił na pierwszym miejscu Filar Wiarygodności i utrzymał pozycję lidera w bieżącej 
edycji badania.

Prezentowane wyniki przestawiają oddziaływanie danego Filaru na skłonność do polecenia oraz na lojalność klientów  
w poszczególnych edycjach badania przeprowadzonego przez zewnętrzną agencję badawczą na zlecenie KPMG.

Rys. 2. Zmiana wpływu poszczególnych filarów na skłonność polskich konsumentów do polecenia marki  
w kolejnych edycjach badania

Wiarygodność

22%
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17%
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15%
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Oczekiwania Czas i wysiłek Personalizacja Empatia

16%
15%
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 Wyniki badania w Polsce
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Tegoroczne analizy KPMG objęły, podobnie jak  
w poprzednich edycjach badania, zakres Sześciu FilarówTM 

Customer Experience dla ponad 200 marek z 11 różnych 
sektorów sprzedających produkty i świadczących usługi na 
terenie całego kraju. W wyniku badania rynkowego uzyskano 
oceny respondentów (w skali od 1 do 10) dla każdego 
z filarów w kontekście danej marki. Na tej podstawie 
obliczono dla poszczególnych marek tzw. wskaźnik CEE (ang. 
Customer Experience Excellence), który powstał w wyniku 
przemnożenia średniej oceny danego filaru dla marki przez 
wagę filaru przedstawianą na Rys. 1.

Jak wskazuje grafika (Rys. 3), polscy konsumenci z roku 
na rok coraz pozytywniej oceniają swoje doświadczenia 
z badanymi markami. Obserwujemy znaczącą poprawę 
średniej wartości wskaźnika CEE w kolejnych edycjach 
badania oraz rosnącą grupę marek, które są dobrze ocenianie 
przez klientów. Sukcesywnie również z roku na rok maleje 
grupa marek, które ocenianie są relatywnie nisko.

Poprawiające się z roku na rok wyniki badania to rezultat 
rosnącej świadomości znaczenia CX wśród zarządów firm 
w Polsce. Na wysoce konkurencyjnym rynku, na którym 
operują zarówno rodzime jak i zagraniczne firmy, satysfakcja 
klientów oraz ich lojalność stała się kluczem do odnoszenia 
sukcesu. W obliczu cyfrowych kanałów kontaktu, które 
umożliwiają stały kontakt pomiędzy klientami a markami 
oraz wymienianie się na bieżąco doświadczeniami, właściwe 
spełnianie oczekiwań stało się kluczowym obszarem 
budowania przewagi konkurencyjnej.

Jak polscy konsumenci postrzegają różne branże

W celu porównania jak polscy konsumenci oceniają 
doświadczenia dostarczane przez marki w poszczególnych 
branżach, obliczono średnią wartość wskaźnika CEE dla 
marek należących do danej branży. Porównanie to zostało 
zaprezentowane na Rys. 4 wraz ze wskazaniem zmiany 
miejsca pomiędzy tą a poprzednią edycją badania. 

Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach badania 
pierwsze miejsce zajął pozaspożywczy handel detaliczny. 
Branża ta od wielu lat stawia klienta w centrum swojej uwagi 
dostarczając rozwiązania, które ułatwiają zakup wybranego 
produktu lub rozpoczęcie korzystania z usługi. Szereg działań 
podejmowanych przez marki przekłada się na wysoki wynik 
tego sektora dla filaru Czas i Wysiłek.

Ostatnie miejsce w tegorocznym zestawieniu zajęła 
ponownie branża dostawców eneregii elektrycznej/
gazu.Wynika to ze złożonego i zwykle bardzo długiego 
cyklu obsługi klienta oraz skomplikowanych ograniczeń 
regulacyjnych wpływających na ich działalność. Warto jednak 
odnotować, że w obecnej edycji badania marki z tej branży 

Prezentowane wyniki dotyczą średniej wartości 
wskaźnika CEE dla wszystkich marek ujętych  
w poszczególnych edycjach badania.

Wskaźnik CEE

Edycja I Edycja II Edycja III

6,94
+1,9%

+3,5%

7,07

7,32

Rys. 3. Porównanie wyników badań doświadczeń 
            polskich konsumentów wykonanych przez KPMG  
            w edycjach I-III

poprawiły wyniki osiągnięte we wszystkich sześciu filarach, 
notując najwyższy wzrost w obszarze Oczekiwań. Wskazuje 
to na poprawę doświadczeń klienckich w interakcjach  
z tymi markami w szczególności w kontekście zarządzania 
ich oczekiwaniami, informowaniu o kluczowych terminach 
oraz prowadzeniu przez często skomplikowane procesy  
w coraz bardziej przystępny sposób. Warto również 
zauważyć, że jest to pierwsza edycja, w której branża 
dostawców energii elektrycznej znalazła swoich 
reprezentantów w zestawieniu stu najwyżej ocenionych 
marek.
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Rys. 4. Zestawienie sektorów objętych badaniem w III edycji (na podstawie wskaźnika CEE)

W prezentowanym zestawieniu warto zwrócić również uwagę na fakt rozdzielenia w tegorocznym badaniu wyników sektora 
usług finansowych na dwie grupy: Banki i operatorzy płatności oraz Ubezpieczycieli. W takim ujęciu możemy zaobserwować, 
że doświadczenia oferowane klientom banków ocenianie są wyżej aniżeli te oferowane klientom marek ubezpieczeniowych. 
Największą różnicę w wynikach poszczególnych filarów pomiędzy ocenami dla marek z obu sektorów możemy dostrzec 
w obszarze Personalizacji. Klienci zwracają szczególną uwagę na lepsze dopasowanie oferty do ich potrzeb na bazie 
wcześniejszych interakcji z daną marką.

Ważnym elementem z punktu widzenia zarządzania doświadczeniami klientów w dzisiejszym otoczeniu jest świadomość 
odnośnie przenoszenia doświadczeń zbieranych przez konsumentów pomiędzy branżami oraz markami, z których produktów 
lub usług korzystają. Klienci będą oczekiwali takiego samego poziomu obsługi, a także zindywidualizowanego podejścia jak  
w przypadku lidera CX, który może pochodzić z innej, pozornie zupełnie innej, branży.

Prezentowana kolejność branż została opracowana na podstawie średniej wartości wskaźnika Customer 
Experience Excellence dla danej branży. Przygotowane na podstawie wyników badania opinii konsumentów  
w Polsce, zrealizowanego przez zewnętrzną firmę badawczą na zlecenie KPMG.

Miejsce

Pozaspożywczy handel detaliczny

Gastronomia

Podróże

Czas wolny i rozrywka

Banki i operatorzy płatności

Spożywczy handel detaliczny

Logistyka

Ubezpieczyciele

Media i telekomunikacja

Dostawcy energii elektrycznej/gazu

-

-

-

-

+2

+2

-2

+1

-3

-

Sektor 
Zmiana miejsca  

III edycja vs II edycja

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.
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4. Kluczowe spostrzeżenia ze świata

Cyfryzacja i dynamiczny rozwój nowych rozwiązań  
w zakresie analityki danych i wykorzystania sztucznej 
inteligencji wpłynęły na powstanie innowacyjnych 
przedsiębiorstw, które łącząc technologie cyfrowe  
z niekonwencjonalnymi modelami biznesowymi na nowo 
definiują funkcjonowanie całych branż. 

Tradycyjne modele biznesowe funkcjonujące w wielu 
branżach zostały zbudowane na podstawie założenia 
generowania wartości dodanej w sposób transakcyjny. 
Pojawienie się usług dostępnych za pośrednictwem 
chmury, aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych, 
zaawansowanej analityki danych, a także Internetu 
Rzeczy stworzyło naturalne warunki do stworzenia modeli 
biznesowych rzeczywiście zorientowanych na klienta.   
W realiach dzisiejszej gospodarki cyfrowej, wartość często 
powstaje dzięki budowaniu bardzo silnej relacji marki z 
klientami. 

Cyfrowa transformacja modeli biznesowych wymaga 
kompleksowych, wielofunkcyjnych działań wykraczających 
poza ograniczenia silosów organizacyjnych. Jednym 
z istotnych elementow skutecznej trasnformacji, jest 
rozwijanie kultury współpracy w interdyscyplinarnym 
środowisku, w którym pracownicy z różnych obszarów, 
zarówno bezpośrednio współpracujących z klientami (front 
office), jak i pracownicy realizujący działania o charakterze 
wsparcia (back office) mają możliwość wspólnego 
wypracowywania rozwiązań pro-klienckich. Budowanie takiej 
kultury organizacyjnej wpisuje się w aktywne zarządzanie 
doświadczeniami pracowników (Employee Experience, EX). 
Typowe działania mające na celu budowę EX obejmują:

 ¡ wykorzystanie map doświadczeń pracowników do 
świadomego budowania doświadczeń w odpowiedzi 
na zmieniające się potrzeby organizacji i oczekiwania 
pracowników, 

 ¡ zarządzanie talentami, w szczególności w obszarach  
w dużym stopniu powiązanych z zarządzaniem 
doświadczeniami klientów,

 ¡ wzmocnienie pozycji i skuteczne wsparcie pracowników 
pracujących z klientem. 

Kolejnym istotnym aspektem transformacji modeli 
biznesowych jest sam sposób ich wdrażania. Mówiąc  
o potrzebie odejścia od tradycyjnego podejścia 

transakcyjnego, w dużej mierze opartego na doskonaleniu 
procesów biznesowych osadzonym w kontekście nawyków  
i sprawdzonych algorytmów korzystających z danych 
historycznych, warto przyjrzeć się podejściu do projektowania 
i wdrażania zmian zorientowanym na użytkowniku/kliencie. 
Przyjmując taką optykę, organizacje mają możliwość 
weryfikowania, jak obrany kierunek i rozwijane rozwiązania 
odpowiadają potrzebom klientów. Przy obecnej dynamice 
zmian coraz częściej wykorzystuje się metodyki zwinnego 
działania (agile), których nieodzowną zaletą w kontekście 
zmian zorientowanych na klienta jest stworzenie 
odpowiedniego środowiska procesowo-organizacyjnego,  
w szczególności poprzez:

 ¡ iteracyjność procesu wdrożeniowego i możliwość 
bardzo szybkiego reagowania na informację zwrotną od 
użytkowników/klientów,

 ¡ wzmocnienie proaktywności działania samych zespołów 
wdrożeniowych.

Transformacja modeli biznesowych 

Opracowanie własne KPMG na podstawie raportu pt. „Customer first. Customer obsessed.” Global Customer Experience 
Excellence, 2019.
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Rys. 7.  Siedem kluczowych kompetencji organizacji, które skutecznie wdrażają transformację CX  
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przedsiębiorstwa

Koncentracja na 
doświadczeniu od samego 

początku 

Zaprojektuj bezproblemowe, 
dopasowane do potrzeb 

doświadczenia dla klientów, 
pracowników i partnerów, 

wspierając propozycje dające 
wartość dla klienta i osiągając 

cele biznesowe.

Cyfrowa architektura 

Twórz inteligentne i sprawne 
usługi, technologie i platformy, 
udostępniając klientom listę 
gotowych rozwiązań, które 

są bezpieczne, możliwe 
do skalowania i oszczędne 

cenowo.

Strategie i działania oparte  
na wnikliwej obserwacji

Wykorzystuj dane, zaawansowane 
analizy i możliwość szybkiego 

podejmowania na ich podstawie działań, 
dzięki zrozumieniu klienta i firmy  

w czasie rzeczywistym, aby kształtować 
zintegrowane decyzje biznesowe.

Zintegrowany ekosystem 
partnerów

Angażuj, integruj i zarządzaj 
stronami trzecimi, aby zwiększyć 

szybkość wprowadzania na 
rynek nowych produktów/usług, 
zmniejszyć koszty i ryzyko oraz 
wypełnić luki w zdolnościach 

realizacji obietnic składanych wobec 
klientów.

Responsywne operacje  
i łańcuch dostaw

Prowadź swoją działalność wydajnie 
oraz sprawnie, aby konsekwentnie 
spełniać obietnice złożone wobec 

klienta.

Skuteczna 
transformacja CX
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Przykłady marek z globalnych badań KPMG pokazują 
stosowanie różnych modeli transformacji, które w 
różny sposób przekształcają struktury organizacyjne. 
Wykorzystywane rozwiązania uwzględniają tworzenie struktur 
przypisanych do specyficznych zdarzeń z życia klienta, 
delegowanie zespołów obsługujących specyficzne podróże, 
czy też tworzenie grup zadaniowych reagujących w szybkim 
trybie na informacją zwrotną od klientów i wdrażających 
rozwiązania w różnych wymiarach – produktowo-
usługowych, organizacyjnych, obsługowych, itp. Analizy 
KPMG pokazują też, że efekty projektów transformacyjnych 
są na ogół osiągane dopiero po określonym czasie, gdy 
przebudowywane struktury organizacyjne osiągną swoja 
pełną zdolność operacyjną. 

Analizy pokazują też, że zorientowanie na klienta wymaga 
czegoś więcej niż tylko połączenia celów strategii z 
wdrożeniem. To ważny pierwszy krok, ale w przypadku 
liderów w dostarczaniu wyjątkowego CX centralną osią 
dostarczania wyjątkowych doświadczeń klienckich jest 
„połączone przedsiębiorstwo” (ang. connected enterprise),  
w którym procesy front, middle i back office są dopasowane 
i wzajemnie powiązane. Takie przedsiębiorstwa, budując swój 
łańcuch wartości zaczynają od swojego klienta końcowego  
i tworzą swój model operacyjny i kształtują współpracę  
z partnerami mając jako główny cel skuteczną transformację 
całościowych podróży klienckich. Rozwój technologii  
i postępująca cyfryzacja punktów styku z klientami, stwarza 
unikalne szanse dla nowych firm, które docierając kanałami 
cyfrowymi bezpośrednio do klienta końcowego mogą 
pominąć złożone łańcuchy wartości (np. platformy on-line 
na rynku turystycznym, platformy dostarczające treści 
cyfrowych), kształtując wręcz nowe trendy i zachowania 
konsumenckie.

Różne modele transformacji biznesowej zorientowanej  
na zintegrowane dostarczanie doświadczeń klientów:

Przypisanie właściciela biznesowego do każdej „podróży 
klienta”

Największym wyzwaniem jest wyznaczenie właściciela 
biznesowego każdej z podróży klienckich.  Taki właściciel musi 
posiadać „umocowanie” do podejmowania decyzji  
w wymiarze cross-funkcjonalnym, w szczególności  
w przypadku podróży przebiegających przez wiele obszarów 
procesowych wskroś dużej liczby jednostek organizacyjnych. 
Taki sposób zarządzania jest dużo łatwiejszy do wdrożenia  
w organizacjach, które posiadają doświadczenie w zarządzaniu 
macierzowym, w którym decyzyjność w obszarach 
funkcjonalnych jest zorientowana bardziej wokół efektywnego 
wykorzystania zasobów i kompetencji.

Skuteczny system zarządzania na poziomie całościowych 
podróży klienta

W wielu organizacjach, w szczególności działających 
w silnych strukturach funkcjonalnych nie jest możliwe 
skuteczne zarządzanie doświadczeniami klienta przez 
jednego  właściciela  podróży klienta. W takich przypadkach 
w ramach transformacji można wdrożyć mechanizmy 
synchronizujące działania poszczególnych obszarów 
funkcjonalnych wokół strategicznego zarządzania podróżami 
klientów. Kluczowe jest jasne i właściwe (ze względu na 
strefę rzeczywistego wpływu) przypisane odpowiedzialności 
za poszczególne „odcinki” podróży klienta do poszczególnych 
obszarów organizacyjno-procesowych. Kolejnym krokiem 
jest powiązanie wskaźników KPI w taki sposób, aby cele 
poszczególnych obszarów wspierały realizację celów 
podstawionych na poziomie całościowej podróży klienta. 
Finalnie, dla zapewnienia skuteczności systemu zarządzania, 
istotne jest uzgodnienie modelu decyzyjnego angażującego 
zarządzających poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi. 
Warto zauważyć, że takie podejście może być naturalnym 
uzupełnieniem modelu opartego na przypisaniu właściciela 
podróży klienta, w szczególności w organizacjach bardziej 
sformalizowanych, wymagających jasnych zasad i reguł 
decyzyjnych.   
 
Struktura organizacyjna zorientowana na klienta

Celem takiego modelu jest odwzorowanie specyfiki podróży 
klienckiej oraz segmentów klientów w ramach struktury 
organizacyjnej. Taki model organizacyjny jest trudny do 
wdrożeniach w organizacjach współdzielących zasoby  
i kompetencje pomiędzy dostarczanie różnych elementów 

podróży klientów. Warto jednak zastanowić się nad jego 
wykorzystaniem w organizacjach budowanych od podstaw, 
jak np. start-up’y dostarczające rozwiązania dla specyficznych 
potrzeb klientów. Z drugiej strony, czynnikiem biznesowych 
wpływających na zasadność budowania takich struktur 
jest strategiczne znaczenie klienta lub grupy klientów 
dla organizacji, co przekłada się na wdrażanie jednostek 
organizacyjnych zorientowanych na strategicznych klientów, 
które działają w niezależny sposób od pozostałej części 
organizacji (która może na przykład funkcjonować w modelu 
macierzowym).

Opracowanie własne KPMG na podstawie raportu pt. „Customer first. Customer obsessed.” Global Customer Experience 
Excellence, 2019.
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Szybki przegląd okresowy dla transformacji CX

Pracownicy

Integracja organizacji - front, middle, back office

Kanał sprzedaży i partnerzy biznesowi

Dynamika rynku, sygnały cyfrowe

W jakim stopniu pracownicy są odpowiednio upełnomocnieni do decyzji  
i posiadają odpowiednie narzędzia i wiedzę, które wpływają na 
dostarczanie spójnych doświadczeń zgodnych z obietnicą marki? 

Czy pracownicy mają jasność odnośnie celów i założeń dotyczących 
poszczególnych podróży klienckich?

Jak kultura organizacyjna wspiera i motywuje do współpracy w zespołach 
interdyscyplinarnych?

W jakim zakresie struktura organizacji i stosowane mechanizmy 
współpracy sprzyjają integracji całej organizacji wokół dostarczania 
zakładanych doświadczeń klienckich?

W jakim stopniu cele na poziomie całej organizacji i w poszczególnych 
obszarach są odpowiednio powiązane z celami przyjętymi dla podróży 
klienckich?

Czy standardy zarządzania doświadczeniami klientów są spójne 
pomiędzy kanałami sprzedaży i we współpracy z partnerami 
biznesowymi?

W jakim stopniu organizacja na bieżąco monitoruje 
dynamikę zmian w otoczeniu rynkowym w zakresie 
rozwoju nowych technologii i modeli biznesowych? 

Czy organizacja świadomie wykorzystuje nowe 
technologie i rozwiązania zaawansowanej analityki 
danych i sztucznej inteligencji?

W jakim zakresie oczekiwane standardy dostarczania 
poszczególnych podróży klienckich przez kanały sprzedaży  
i partnerów biznesowych są na bieżąco weryfikowane  
i doskonalone?
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         Proaktywna obsługa klienta 

Proaktywna obsługa klienta oferuje relatywnie wysoki potencjał transformacji całego procesu obsługi klienta i dotyczy 
przede wszystkim wyprzedzania potrzeb konsumentów – klienci mają z założenia otrzymywać informacje wraz  
z rozwiązaniem, zanim sami zainicjują kontakt z obsługą klienta (redukcja stresu, negatywnych doświadczeń oraz 
optymalizacja czasu i wysiłku). Przykładem takich rozwiązań może być bieżące analizowanie problemów zgłaszanych przez 
klientów i weryfikacja w czasie rzeczywistym, których innych klientów może dotyczyć zgłaszany problem, tak aby móc 
proaktywnie się z nimi skontaktować i zaoferować odpowiednie rozwiązanie. 

         Propozycje i oferty marketingowe w czasie rzeczywistym 

Połączenie różnego rodzaju danych, analiz predykcyjnych i projektowania skoncentrowanego na użytkowniku można 
wykorzystać do analizy sygnałów behawioralnych i relacyjnych, które przewidują zdarzenia cyklu życia klienta i pomagają 
identyfikować potrzebę kolejnych interakcji. Przykładem takich rozwiązań są działania firm ubezpieczeniowych, które 
aktywnie analizując dane swoich klientów są w stanie zidentyfikować wydarzenia w życiu swoich klientów istotne  
z punktu widzenia potrzeb ubezpieczeniowych i zaoferować odpowiednie produkty. Innym przykładem 
spersonalizowanego marketingu mogą być oferty sieci hotelowych, które bazując na danych dotyczących profilu 
korzystania z usług przez danego klienta aktywnie oferują dopasowane rozwiązania podczas rezerwacji (np. dodatkowe 
usługi, podniesienie standardu pokoju, itp.).

         Planowanie zasobów

Dzięki zrozumieniu specyfiki ruchu generowanego przez klientów w różnych kanałach (poprzez wykorzystanie modelowania 
scenariuszowego i analiz predykcyjnych zasilanych danymi historycznymi), firmy mogą dokładniej planować zapotrzebowanie 
na zasoby w różnych kanałach kontaktu. Analizy te, wzbogacone dodatkowo o dane rzeczywiste, dają możliwość aktywnego 
planowania nie tylko w wymiarze wolumenowym, ale pozwalają również na jakościowe dopasowanie ze względu 
na wymagane doświadczenie lub kompetencje. Przykładem takich działań może być przypisanie odpowiedniej liczby 
przeszkolonych doradców do wzmożonego ruchu sprzedażowego, wygenerowanego przez odpowiednio profilowane działania 
marketingowe. Tego rodzaju działania wpływają również na Customer Experience również poprzez wykorzystanie dźwigni 
Employee Experience (m.in. zwiększenie poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników).

Każdą interakcję z marką można podzielić na części składowe w celu oceny, wnioskowania, przewidywania  
i optymalizacji tych interakcji tak, aby jak najlepiej zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby klienta

Perspektywa podróży klienckich jako zespół powiązanych ze sobą punktów styku klientów z marką, pozwala optymalizować 
i możliwie najlepiej dopasować doświadczenie do potrzeb i oczekiwań danej grupy klientów. Mając jednak na uwadze liczbę 
tych interakcji, punktów styku oraz oczekiwania klientów w wymiarze personalizacji, analizy te, bez odpowiedniego podejścia  
i oprzyrządowania nie przynoszą oczekiwanej wartości. 

Dynamiczny rozwój technologii w zakresie zaawansowanej analityki danych w połączeniu z rozwiązaniami sztucznej 
inteligencji rozbudowały zakres możliwości dopasowania oferowanych doświadczeń do oczekiwań oraz stwarzają nowe 
możliwości lepszego dostosowania związanych z nim aspektów ekonomicznych działania przedsiębiorstwa. Poniżej 
prezentujemy wybrane aspekty dotyczące wykorzystania technologii analityki i przetwarzania danych w kontekście 
zarządzania doświadczeniami klientów.

Zarządzanie interakcjami z klientem vs nowe technologie  

Opracowanie własne KPMG na podstawie raportu pt. „Customer first. Customer obsessed.” Global Customer Experience 
Excellence, 2019.
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        Rekomendacje produktowe

Dodatkowym wymiarem działań ofertowych jest wykorzystanie algorytmów rekomendacyjnych, które w czasie 
rzeczywistym, na podstawie aktywności użytkowników, ich wyborów, ocen i opinii, opracowują możliwie najlepsze 
rekomendacje ofertowe, dopasowane do ich preferencji. Przykładem takich rozwiązań są platformy dostawców treści 
cyfrowych, które analizują sposób korzystania z różnych treści (wybory lub pomijanie danych utworów), jak również 
natychmiastową informację zwrotną odnośnie oceny danych treści, przygotowują polecenia odpowiadające profilowi danego 
użytkownika. Inne przykłady działań w tym zakresie zaobserwowaliśmy wśród firm kosmetycznych, które za pośrednictwem 
aplikacji mobilnych aktywnie komunikują się z klientami przedstawiając rekomendacje dotyczące kolejnych zakupów lub 
nowych produktów i usług. 

        Optymalizacja cen

W tradycyjnym podejściu modele cenowe dostosowywano zazwyczaj do cech klienta takich, jak wiek czy status społeczno-
ekonomiczny. Obecnie, organizacje stosują zaawansowane analizy bazujące na bardziej szczegółowych danych dotyczących 
np. sposobu użytkowania, poziomu zaangażowania. Zoptymalizowane systemy ustalania cen starają się dokładniej 
odwzorować specyfikę klientów oraz uwarunkowania, w których jest świadczona usługa lub produkt. Przykładem takich 
praktyk może być wykorzystanie danych telematycznych, dostarczających informacje o profilu ryzyka danego kierowcy. 
W miejsce tradycyjnie stosowanych polityk cenowych agregujących klientów o podobnych cechach demograficznych, 
ubezpieczyciele mogą analizować profile behawioralne kierowców i dopasowywać wysokość składki do indywidualnego 
poziomu ryzyka danego klienta. Inne stosowane rozwiązanie to tzw. dynamiczne ustalanie cen w oparciu o algorytmy 
uwzględniające na bieżąco wymagania rynku np. informacje o podaży, popycie, cenach konkurencji.

        Procesy retencyjne 

Analizy predykcyjne stwarzają lepsze możliwości określenia, którzy klienci są najbardziej narażeni na ryzyko odejścia, oraz 
jaką reprezentują wartość ekonomiczną. Firmy korzystające z tych analiz w celu identyfikacji czynników ryzyka odejścia 
mogą znacznie poprawić utrzymanie swoich klientów, dzięki ukierunkowanym inicjatywom. Przykłady analizowanych 
marek z sektorów logistyki czy telekomunikacji pokazują, że z jednej strony możliwe jest poprawienie dokładności z jaką 
przewidywane jest potencjalne odejście klienta, z drugiej strony wiedza o czynnikach zwiększających ryzyko odejścia, 
pozwala w bardziej ukierunkowany sposób planować i wdrażać całościowe działania (w wymiarze procesowym  
i komunikacyjnym) mające na celu poprawę wskaźników retencji.
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Priorytetowe traktowanie doświadczeń klientów, jako 
nadrzędnego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
jest podstawą dla budowania autentycznych i spójnych 
doświadczeń klienta z marką, produktem i we 
wszystkich punktach styku klient-marka 

Samo składanie deklaracji „klient nasz pan” nie 
wystarczy, żeby dostarczać doświadczenia klienckie 
satysfakcjonujące konsumentów. Jak pokazują analizy 
KPMG „klientocentryzm” jest obsesją marek, które 
są najlepiej oceniane przez klientów. Koncentracja na 
kliencie powinna być odzwierciedlona w wizji firmy, w 
postawie i praktyce zarządzania najwyższego kierownictwa 
przedsiębiorstwa, w działaniu pracowników każdej komórki 
organizacyjnej (także tych, które nie mają bezpośrednio do 
czynienia z zewnętrznym klientem) i na każdym szczeblu 
organizacji. Tylko w sytuacji integralności działania całego 
przedsiębiorstwa można zbudować silną kulturę i etos 
organizacji proklienckiej. Takie całościowe podejście do 
priorytetowego traktowania wszystkich aspektów zarządzania 
doświadczeniami klientów, nabiera jeszcze większego 
znaczenia w XXI wieku, kiedy mamy do czynienia  
z coraz większym przenikaniem się wymiarów biznesowych 
(kreowanie wartości dla klienta i akcjonariuszy) i społecznych,  
takich jak np. dbanie o społeczności lokalne, środowisko 
naturalne, czy np. przeciwdziałanie dyskryminacji  
i wykluczeniu społecznemu.

W cyfrowym świecie, konsumenci w relatywnie 
krótkim czasie i w prosty sposób wymieniają się swoimi 
doświadczeniami i mogą sprawnie „obnażyć” mniej lub 
bardziej ewidentne niespójności pomiędzy obietnicą 
klientocentryczności marki, a rzeczywistymi działaniami. 
Zorientowanie marki na realizację kompleksowych celów 
związanych z Customer Excerience, działa inspirująco na 
klientów i buduje ich doświadczenia wykraczającą poza 
„zwykłe” korzystanie z produktów czy usług. Analizy 
KPMG pokazują też, że pełna identyfikacja pracowników 
z nadrzędnymi celami zorientowanymi na klienta bardzo 
pozytywnie wpływa na ich poziom zaangażowania. Coraz 
więcej marek na całym świecie definiuje szerokie spektrum 
celów wykraczających poza dostarczenie doświadczeń 
typowo związanych z korzystaniem z produktów marki, np. 
celów środowiskowych (np. ograniczanie negatywnego 
wpływu procesów produkcyjnych na środowisko, naturalność 
produktów), poprzez społeczne (np. etyczne inwestycje, 
bezpieczeństwo transakcji on-line) do zorientowanych na 

Realizacja celu klientocentryczności wymaga ciągłego 
kształtowania odpowiedniej kultury organizacyjnej

Przykłady praktyk stosowanych przez liderów CX pokazują, 
że „historie” klienckie obejmujące ich specyficzne 
doświadczenia i preferencje mają kluczowe znaczenie dla 
wspierania i inspirowania pracowników w podejmowaniu 
działań zorientowanych na klienta, spójnych z nadrzędnymi 
celami organizacji. Wśród przykładów stosowanych praktyk 
obserwujemy systematyczne, codzienne dzielenie się 
wzorcowymi lub nietypowymi przykładami z poprzedniego 
dnia, uzupełnienie komunikacji wewnętrznej organizacji 
o opisy inspirujących historii z obsługi klientów, czy 
pokazywanie pracownikom jak różne przykłady „z życia” 
są powiązane z misją, wizją i nadrzędnymi prokilienckimi 
celami organizacji. Istotną rolę odgrywa również całościowe 
kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, poprzez 
np. ich systematyczne nagradzanie i promowanie, czy 
też wdrożenie procesu „on-boardingu”, który uświadomi 
każdemu nowemu pracownikowi priorytet celów 
kientocentryczności w działaniu całej organizacji. 

szerszy kontekst życiowy klientów (np. „zmienianie życia 
klientów”).

Jeszcze niedawno zakładano, że potrzeba identyfikacji 
konsumenta z nadrzędnymi celami marki ma znaczenie 
dla młodszych pokoleń konsumentów reprezentujących 
generację Y (tzw. „millenials” urodzonych po 1980 roku), czy 
jeszcze młodszą generację Z. Jednak obserwując preferencje 
konsumentów na całym świecie widać wyraźnie rosnące 
znaczenie tego aspektu wśród reprezentantów pokolenia X, 
czy nawet tzw. „baby boomer”. 

Customer Experience jako nadrzędny cel całej organizacji.

Opracowanie własne KPMG na podstawie raportu pt. „Customer first. Customer obsessed.” Global Customer Experience 
Excellence, 2019.
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Rys. 5. Kluczowe wymiary budowania organizacji klientocentrycznej zorientowanej na nadrzędny cel

Przywództwo ze strony najwyższego szczebla kierownictwa 

Transparentna i otwarta komunikacja z otoczeniem

Zaangażowanie i współtworzenie

Ścisłe kierownictwo we współpracy z kadrą zarządzającą musi sformułować 
nadrzędne cele całej organizacji, wykraczające poza podstawowy cel finansowy. 
Przykłady wysoko ocenionych organizacji na całym świecie pokazują, że nadrzędny 
cel to często „spuścizna” założycieli przekazywana następnie kolejnym pokoleniom 
zarządzających, którzy na bieżąco weryfikują zasadność pierwotnie obranego 
kierunku i wdrażają odpowiednie modyfikacje.

Komunikacja z szerokim otoczeniem biznesowym wymaga otwartości i jasności 
przekazu, który powinien w przejrzysty sposób prezentować jak nadrzędne cele 
przyjęte przez organizację wpisują się w zrównoważone kreowanie wartości 
dodanej dla akcjonariuszy i klientów z uwzględnieniem interesów społecznych  
i środowiskowych w lokalnej i globalnej skali. Dobre przykłady takiej komunikacji 
akcentują korzyści dostarczane dla wszystkich udziałowców.

Cyfrowa rewolucja wpływa na ciągłe zmiany modeli biznesowych i coraz częstszym 
zjawiskiem jest stwarzanie klientom możliwości realnego wpływu na kształtowanie 
kierunków rozwoju organizacji poprzez szereg różnych rozwiązań. Począwszy 
od dobrze zakorzenionego w wirtualnym świecie dzielenia się opinią i oceną 
produktów i usług, poprzez tworzenie społeczności zorientowanych na dzielenie się 
wiedzą i doradztwem, a skończywszy na współtworzeniu modeli biznesowych  
w środowisku ekonomii współdzielenia.
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W sytuacji gdy przewaga konkurencyjna może 
zostać powielona w przeciągu miesięcy nie lat (nowe 
modele biznesowe oraz dostępne technologie), to 
przewaga pierwszego gracza na rynku jest często 
jedynym sposobem na zapewnienie sukcesu. Szybkość 
wprowadzania czy modyfikowania produktów i usług 
stała się kluczowym czynnikiem sukcesu dla wiodących 
organizacji zapewniając im możliwość oferowania 
oczekiwanego CX.

Czas jest coraz częściej uznawany za kluczowy czynnik 
budowania przewagi konkurencyjnej ze względu na 
posiadaną zdolność spełniania stale rosnących wymagań 
klientów. W erze powszechnej cyfryzacji dotyczą one 
szczególnie coraz krótszego czasu odpowiedzi na 
potrzeby klientów oraz związanego z tym odpowiedniego 
zwymiarowania i zapewnienia skalowalności modelu 
operacyjnego. Możemy więc stwierdzić, że marki funkcjonują 
w erze „konkurencji opartej na czasie”.

Przykłady organizacji rozumiejących znaczenie czasu 
reakcji pokazują, że kluczem do sukcesu jest zapewnienie 
odpowiedniego przepływu informacji zwrotnej (w postaci 
wszelkiego rodzaju sygnałów, opinii czy pomysłów) zarówno 
od klientów jak i od pracowników. Koncentrują się więc 
na stworzeniu infrastruktury i zasobów niezbędnych do 
stosowania modeli analitycznych wspierających odpowiednio 
szybkie podejmowanie decyzji w całym łańcuchu kreowania 
wartości (od decyzji strategicznych i produktowych, przez 
obszary dystrybucji i sprzedaży po procesy obsługi klienta). 

W tym kontekście, jeszcze większego znaczenia nabierają 
dwa filary wspierające budowanie efektywnych modeli 
decyzyjnych opartych na złożonych źródłach wiedzy. 
Wiarygodność - klienci chętniej dzielą się informacjami  
i opiniami z markami, do których mają zaufanie i które traktują 
je w partnerski sposób. Personalizacja - wykorzystanie 
danych w sposób tworzący wartość dla klienta poprzez 
możliwie najlepsze dopasowanie do jego potrzeb. Warto 
przy tej okazji podkreślić mocno powiązanie tych Filarów 
ze sobą, tzn. wzrost zaufania do marki sprawia, że klienci 
chętniej dzielą się informacjami i opiniami, to z kolei pomaga 
odpowiednio personalizować, a w konsekwencji podnosi 
zaufanie klienta, który widzi wartość z przekazywanych 
danych. 

Model operacyjny spełniający wymogi CX

Opracowanie własne KPMG na podstawie raportu pt. „Customer first. Customer obsessed.” Global Customer Experience 
Excellence, 2019.

Możemy przyjąć, że jeśli działania zbudowane wokół 
Filarów Wiarygodności i Personalizacji budują „kręgosłup” 
cyfryzacji organizacji, to kolejnym niezbędnym elementem 
jest zapewnienie efektywnej platformy dostarczania 
produktów i usług. Tu znaczenia nabierają w dużej mierze 
Filary Oczekiwań oraz Czasu i Wysiłku. Klienci stają się 
przyzwyczajeni w cyfrowym świecie do szybkich dostaw 
i wygody związanej z możliwością wyboru i zwrotów. 
Smartfony stały się centrum aktywności zakupowej  
i obsługowej niezależnie od zakupywanego asortymentu 
i jego specyfiki. Zaciera się granica pomiędzy różnym 
poziomem oczekiwań klientów (możliwościami sprawności 
operacyjnej) stawianym wobec np. dostawców zakupów 
odzieżowych a bankami rozpatrującymi wniosek kredytowy. 
Klienci oczekują możliwie najmniejszego wysiłku po swojej 
stronie i możliwie krótkiego czasu dostawy.
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Rys. 6. Kluczowe aspekty budowania oferty wartości

 
Systemy szybkiego dostarczania

Wśród liderów w sektorze handlu detalicznego 
obserwujemy trend budowania lokalnych 
standardów zarządzania dostawami dopasowanymi 
do specyfiki klientów, które często przekraczają ich 
oczekiwania. Wśród firm rozwijających wiodące 
rozwiązania, widzimy też przykłady osiągania 
wysokiej specjalizacji i innowacyjności. Rozwiązania 
na tym poziomie pozwalają na rozszerzanie 
własnego łańcucha wartości i sprzedaż rozwiniętych 
przez siebie systemów zarządzania dostawami do 
innych graczy rynkowych. 

 
Dwukierunkowe łańcuchy dostaw

Popularność zakupów on-line oraz chęć zwiększania 
przez marki komfortu i wygody korzystania  
z nich sprawiły, że koniecznością stały się modele 
operacyjne wymagające stworzenia efektywnej 
obsługi łańcucha zwrotów (np. w branży odzieżowej 
tzw. przenoszenie przymierzalni do domu). Jest 
to trend, który pod względem istotności dla 
całościowych doświadczeń klienta zrównuje się  
z procesem dostawy. 

 
Rozszerzony ekosystem dostawców

Wiodący sprzedawcy detaliczni dokonują przeglądu 
źródeł dostaw, aby budować i ulepszać relacje  
z wieloma dostawcami. Analizy rynkowe wskazują, 
że w wielu przypadkach blisko 30% sprzedaży 
online generują nowe asortymenty. Powstaje wiec 
konieczność ciągłej budowy nowych relacji  
z dostawcami, aby pomóc w rozwoju asortymentu 
produktów online i w konsekwencji umożliwić 
konsumentom wybór produktów uzupełniających. 

 
Dostęp do informacji i analityka danych 

Sprzedawcy detaliczni i dostawcy usług muszą 
wykorzystywać duże zbiory danych, aby łączyć 
różnorodne źródła informacji i tworzyć wartość dla 
swoich klientów oraz akcjonariuszy. Na przykład, stałą 
praktyką staje się ciągłe monitorowanie asortymentu 
produktów konkurencji. Wyniki porównuje się 
następnie z własnym asortymentem produktów 
i wypełnia luki rynkowe dzięki zbudowanym, 
dedykowany relacjom z dostawcami. Szybko 
uzupełniane „luki” w asortymencie prowadzą do 
zwiększenia przychodów sprzedawców, ponieważ 
konsumenci widzą lepiej dopasowaną ofertę 
asortymentową. 
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Top 10 marek na polskim rynku5.

iSpot, numer 1 na liście TOP 100 Marek w bieżącej edycji badania to polska sieć salonów Apple 
Premium Reseller obecna na polskim rynku od 15 lat. Marka zdobyła klientów dostarczając pełną 
gamę produktów firmy Apple oraz innych czołowych producentów z branży IT, fotografii, audio 
oraz wideo.

W tegorocznych badaniu CX iSpot został oceniony przez polskich konsumentów najwyżej 
pod względem dostarczanych doświadczeń. Klienci docenili, że sieć salonów to nie tylko 
miejsce, w którym klient ma możliwość zakupienia sprzętu elektronicznego, ale również dzięki 
wykwalifikowanej obsłudze ma możliwość dopasowania rozwiązania do realnych potrzeb. 
Dodatkowo, dzięki Centrum Szkoleniowemu klient uzyska informacje dotyczące obsługi 
zakupionych urządzeń. iSpot Apple Premium Resseler to także autoryzowane serwisy naprawcze, 
które zapewniają świadczenie usług zgodnie z wytycznymi firmy Apple. 

Pandora to duńska marka założona w latach 80, która ma na świecie ponad 2,7 tyś salonów,  
w tym 50 w Polsce. Marka zajęła drugie miejsce na liście TOP 100 Marek w bieżącej edycji badania, 
awansując aż o 20 pozycji. Polscy konsumenci najwyżej ocenili markę w kontekście Filaru Czas i 
Wysiłek, tuż za nim znalazł się Filar Rozwiązywania problemów.

Zgodnie z globalną strategią marki do 2022 r. większość sklepów franczyzowych przejdzie na 
własność marki. Strategia marki ma na celu, aby sklepy nie różniły się między sobą ani wyglądem 
ani poziomem świadczonej obsługi Klienta. Przejęcie salonów umożliwi utrzymanie takiego samego 
serwisu sprzedażowego jak i posprzedażowego bez względu na lokalizacje salonu.  

Zostałam bardzo mile obsłużona w sklepie iSpot, zakupy sprawiły mi wielką przyjemność.  
Zaraz po wejściu do salonu zostałam mile przywitana i zapytana o moje potrzeby, czego 
poszukuję. Obsługa była bardzo pomocna w wyborze urządzenia odpowiedniego dla mnie. 
Jestem zadowolona z zakupów w iSpot. 

Z marką Pandora mam same dobre doświadczenia. Zdarzyło mi się, że bransoletka odpinała mi 
się w trakcie noszenia. W celu rozwiązania problemu udałam się do salonu firmy z zapytaniem, co 
powinnam zrobić z wadliwą biżuterią. Zaraz po moim zapytaniu bransoletka została wymieniona na 
nową. Nie miało znaczenia, że nosiłam ją już kilka lat, nie był też potrzebny dowód zakupu.

1.  iSpot

2.  Pandora

Marki prezentowane w niniejszym rozdziale wyróżniły się w badaniu najwyższymi wartościami wskaźnika Customer 
Experience Excellence. W przypadku równej wartości wskaźnika CEE dla danych marek zostały one zaprezentowane  
ex aequo w kolejności alfabetycznej.

Zestawienie powstało na podstawie wyników badania konsumenckiego, zrealizowanego przez zewnętrzną agencję badawczą 
na próbie ponad 5 000 respondentów, oraz z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji. Opracowanie nie stanowi 
opinii, ani stanowiska KPMG w Polsce dotyczącego działania jakiegokolwiek przedsiębiorstwa.

Komentarze opracowano na podstawie wypowiedzi respondentów badania.

Oczekiwania

Filary, w których marka  
została liderem 

Filary, w których marka  
została liderem 

Wiarygodność

Personalizacja

Czas i wysiłek

Empatia

Rozwiązywanie 
problemów
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W. Kruk to polskie przedsiębiorstwo jubilerskie działające nieprzerwanie od 1840 roku. Polscy 
konsumenci doceniają, że marka W.Kruk oferuje im najlepsze doświadczenia w filarze Wiarygodność 
oraz w filarze Czas i Wysiłek. Na pozytywne doświadczenia klientów wpływa rozszerzanie gamy 
produktów i wprowadzenie do oferty diamentów laboratoryjnych, które są tańsze o 30% w stosunku 
do diamentów pochodzenia naturalnego. Wraz z nową oferta kamieni W.Kruk wprowadził do 
sprzedaży perfumy własnej marki.

Wybór biżuterii w salonie W.Kruk jest bardzo przyjemnym zajęciem. Zawsze jest szeroki wybór, 
a pracownicy są kompetentni i pomocni. W jednym przypadku kupując kolczyki, poszukiwaliśmy 
specyficznego modelu. Pracownica poświęciła nam dużo swego czasu na znalezienie modelu, który 
spełniał nasze konkretne oczekiwania.

Firma Hilton od zawsze kojarzy się z najwyższą jakością usług. Marka zawsze oferuje profesjonalną 
obsługę. Ostatnio Hotel Hilton pojawił się w moim mieście i jestem zadowolony, że tak prestiżowe 
firmy pojawiają się w okolicy, w której mieszkam.

3.  W.KRUK

3.  Hilton
Jest to najwyżej oceniona w zestawieniu marka z branży usług hotelarskich, która w tej edycji 
badania zajęła trzecią pozycję w zestawieniu. Hilton został najlepiej oceniony w filarach Wiarygodność 
oraz Personalizacja. Dla polskich konsumentów Hilton jest wyznacznikiem luksusu i najwyższej 
jakości w świadczonych usługach. Konsumenci doceniają nowoczesne wnętrza, restauracje oferujące 
lokalne i międzynarodowe potrawy, udogodnienia SPA czy przestrzenne sale konferencyjne. Hotele 
sieci Hilton stanowią drugą co do wielkości sieć hotelową w Polsce. 

Komentarze opracowano na podstawie wypowiedzi respondentów badania.

Nike jest wiodącą marką sportową na polskim rynku, która już trzeci rok z rzędu zajęła miejsce  
w czołówce zestawienia TOP 100 Marek. W opinii konsumentów marka szczególnie wysoko została 
oceniona w Filarze Czas i Wysiłek. Klienci marki Nike doceniają także możliwość personalizowania 
produktów pod indywidualne potrzeby i gusta. Nike nie tylko skupia się na innowacjach w obszarze 
produktowym, ale również w obsłudze klienta. Salon Nike we Wrocławiu wprowadził lustro  
w przymierzalni, które umożliwia klientowi sprawdzenie parametrów danego produktu oraz wysłanie 
prośby do obsługi sklepu o dostarczenie wybranego modelu oraz rozmiaru.

Z firmą Nike mam bardzo pozytywne doświadczenia, u nich zawsze znajdę produkty wysokiej 
jakości w atrakcyjnych cenach. Szukając obuwia obsługa pomogła dobrać odpowiednią parę oraz 
wytłumaczyć sposób konserwacji i środki, które najlepiej pasują do danego rodzaju materiału. 
Z pewnością jeszcze nie raz zawitam w sklepie stacjonarnym oraz na stronie internetowej.

5.  Nike
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Bank Millennium jest najwyżej ocenioną marką z branży bankowej, która w tym roku awansowała do 
pierwszej piątki najwyżej ocenionych sektorów. Bank został najlepiej oceniony ze wszystkich instytucji 
finansowych aż w 5 filarach osiągając jednocześnie najlepszą ocenę dla Filaru Czas i Wysiłek. Bank 
Millennium oferuje swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć nowoczesnych oddziałów, 
indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną. Bank dba o najwyższą jakość doświadczeń 
klienta oraz charakteryzuje się indywidualnym podejściem i zrozumieniem sytuacji klientów w celu 
możliwie najlepszego dopasowania oferty do potrzeb klientów. Należy również dodać, że marka 
znalazła się w dwóch kolejnych edycjach badania w Top 10 najwyżej ocenionych firm.

Bank oferuje najlepszą obsługę klienta. Informacje odnośnie poszczególnych produktów są 
przekazywane w jasny sposób, pracownicy szanują czas klientów - konsultant zawsze pyta ile czasu 
mogę aktualnie poświęcić na wizytę w placówce.

7.  Bank Millennium

W porównaniu do poprzedniej edycji badania Spotify poprawił wynik o 12 pozycji, co pokazuje, że 
marka zaczęła bardzo dobrze odpowiadać na potrzeby i oczekiwania Polaków. Spotify to cyfrowa 
usługa strumieniowania muzyki i podcastów, która zapewnia natychmiastowy dostęp do milionów 
utworów i innych treści artystów z całego świata. W opinii polskich konsumentów marka wyróżnia się 
w filarze: Personalizacja a tazkże Czas i Wysiłek. Spotify na podstawie odtwarzanych wykonawców, 
rodzajów muzyki oraz aktywności osób o podobnym guście muzycznym przygotowuje playlisty 
muzyczne specjalnie dostosowane do upodobań muzycznych użytkowników.

W aplikacji Spotify można znaleźć pokaźne zbiory muzyczne, które dostępne są w przystępnych 
ofertach cenowych. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest możliwość dostosowania taryfy do 
indywidualnych potrzeb, np. oferta rodzinna czy duo.

7.  Spotify

Komentarze opracowano na podstawie wypowiedzi respondentów badania.

Swarovski uplasował się w tegorocznym badaniu na wysokiej pozycji co pokazuje, że marka bardzo 
dobrze odpowiada na potrzeby i oczekiwania Polaków. W opinii polskich konsumentów marka 
wyróżnia się nie tylko, jakością swoich produktów, ale również standardami obsługi klienta w salonie. 
Polscy klienci szczególnie dobrze oceniają ją w Filarze Czas i Wysiłek. Na pozytywne doświadczenia 
klientów wpływa fachowe doradztwo przy wyborze produktów przeznaczonych na prezent szczególnie 
w przypadku, kiedy biżuteria jest kupowana przez osobę nieposiadającą sprecyzowanych preferencji.

Produkty firmy Swarovski oglądałam najpierw w sklepie internetowym. Tam znalazłam to, co było 
mi potrzebne, aby spełnić marzenie mojej córki. Nie zdecydowałam się na zakup przez Internet 
tylko udałam się do sklepu w moim mieście. Tam zaoferowano mi dodatkowe produkty. Byłam 
profesjonalnie obsłużona przez pracownicę sklepu.

5.  Swarovski

28



  
 

Firma YES zamyka pierwszą dziesiątkę na liście TOP 100 Marek. YES Biżuteria powstała w 1981 
w Polsce i aktualnie, w ramach sieci działa 100 Salonów YES, które powadzą sprzedaż szerokiego 
asortymentu biżuterii. Jej polscy klienci są bardzo zadowoleni z jakości produktów i szczególnie dobrze 
oceniają ją w Filarze Czas i Wysiłek. W opinii konsumentów marka wyróżnia się standardami obsługi 
klientów sklepu internetowego oferując bezpłatną wysyłkę towaru oraz zwrot możliwy nawet do 30 
dni po dacie zakupu towaru. 

Szukałam na stronie internetowej odpowiedniego prezentu dla mojej bratanicy - mogłam w prosty 
sposób przejrzeć szeroki asortyment. Niewątpliwym plusem jest możliwość bezpłatnego zwrotu 
zakupionego produktu. 

10.  Yes

Polscy konsumenci ocenili zeszłorocznego lidera badania CX szczególnie wysoko w Filarze Czas  
i Wysiłek. Produkty Ziaja są bardzo lubiane i rozpoznawalne przez klientów ze względu na wysoką 
jakość oraz stosowanie rozwiązań opierających się na zrównoważonym rozwoju aby zminimalizować 
wszelki negatywny wpływ na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Marka obecnie sprzedaje 
prawie 1000 preparatów na terenie całego kraju w salonach firmowych, aptekach czy supermarketach, 
ale także w ponad 50 krajach na całym świecie.

Bardzo lubię robić zakupy w sklepach Ziaja - obsługa jest bardzo pomocna i fachowa, potrafi 
doradzić produkt odpowiedni do wskazanych potrzeb. 

7.  Ziaja

Komentarze opracowano na podstawie wypowiedzi respondentów badania.
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1.  Pozaspożywczy handel detaliczny

Analiza sektorowa6.

2.  Gastronomia

3.  Turystyka

4.  Czas wolny i rozrywka

5.   Banki i operatorzy płatności

6.   Spożywczy handel detaliczny

Pozaspożywczy handel detaliczny został oceniony przez polskich konsumentów po raz trzeci z rzędu 
najwyżej pod kątem oferowanych doświadczeń. Klienci konsekwentnie doceniają starania marek  
w jednym z najbardziej konkurencyjnych sektorów. W tegorocznym badaniu sektor został szczególnie 
wysoko oceniony pod względem Filaru Czas i Wysiłek. Największy wzrost, aż o 9%, odnotowano  
w Filarze Oczekiwań. W tegorocznym zestawieniu TOP 100 Marek znajduje się aż 48 przedsiębiorstw  
z tej branży (w tym 8 w pierwszej dziesiątce). Jednocześnie 4 z 8 wspomnianych marek zostały 
najwyżej ocenione w Filarze Czas i Wysiłek..

Sektor gastronomiczny uplasował się podobnie jak w zeszłym roku na drugiej pozycji w zestawieniu, co 
jest wynikiem również wysokiej konkurencji w branży, która przyczynia się do walki o klienta pomiędzy 
poszczególnymi markami. W tegorocznym badaniu odnotowano średni wzrost o 4% w wynikach dla 
wszystkich filarów. Filar, który uzyskał najlepszy wynik to Czas i Wysiłek. Na tegorocznej liście TOP 100 
Marek znajduję się aż 16 firm gastronomicznych.

Branża turystyczna została oceniona wyżej r/r przez polskich konsumentów we wszystkich Sześciu 
Filarach, zajmując jednocześnie trzecią pozycję w tegorocznym zestawieniu. W zestawieniu TOP 100 
Marek znalazło się 9 spośród 20 firm z sektora turystycznego objętych badaniem, były to m. in. marki 
hotelarskie, linie lotnicze, czy platformy przeznaczone do rezerwacji usług turystycznych. Polacy w tym 
roku ocenili najwyżej Filar Czas i Wysiłek, który odnotował wzrost średniej wartości o około 4%.  

W tegorocznym badaniu doświadczenia oferowane polskim konsumentom w branży czasu wolnego  
i rozrywki zostały ocenione wyżej w porównaniu do roku poprzedniego. Wyniki poszczególnych filarów 
wzrosły średnio o 4% z wyjątkiem filaru Oczekiwań, który wzrósł aż o 8%. W 2019 na liście TOP 100 
Marek jest 8 firm z branży czasu wolnego i rozrywki spośród 17 objętych badaniami. Liderami dla tego 
sektora zostały marki działające w kanale on-line: są to Spotify i Netflix.

Branża została wyodrębniona w tegorocznej edycji raportu z sektora usług finansowych uzyskując 
wynik wskaźnika CEE nieco poniżej średniej dla całego badania zajęła 5 pozycję w zestawieniu. 
Polscy konsumenci najwyżej ocenili Filar Czas i Wysiłek, a najbardziej docenionym bankiem jest Bank 
Millennium, który zakwalifikował się do pierwszej 10-tki w zestawieniu TOP 100 Marek. Badaniem 
objętych było 20 marek. Warto również zaznaczyć, że w pierwszej 5 tego sektora znalazło się dwóch 
operatorów płatności: PayPal oraz Revolut. 

W trzeciej edycji badania branża awansowała w Polsce o 1 pozycje i zajęła 6 miejsce. Spożywczy 
handel detaliczny to branża, w której konsumenci podejmują najczęściej decyzje w sposób rutynowy,  
a kluczowym kryterium jest cena i wygoda dokonywanego zakupu. W tegorocznym badaniu 
respondenci najbardziej docenili Filar Czas i Wysiłek. Jednak to Filar Oczekiwań odnotował największy 
wzrost aż o 8%. 
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7.    Logistyka

Analiza sektorowa

8.    Ubezpieczenia 

9.   Telekomunikacja

10.   Dostawcy energii elektrycznej i gazu

Branża logistyczna została oceniona przez polskich konsumentów lepiej niż w drugiej edycji badania, 
ale pomimo tego spadła na 7 pozycję w zestawieniu. W trzeciej edycji badania na liście TOP 100 Marek 
jest jedna firma z branży logistycznej spośród 8 firm objętych badaniem (w drugiej edycji w TOP 100 
Marek zakwalifikowały się 2 marki przedsiębiorstw z tej branży). 

Branża ubezpieczeń w tegorocznym badaniu została wyodrębniona z sektora usług finansowych, 
zajmując jednocześnie w zestawieniu 8 miejsce. Wyniki poszczególnych filarów pozostały praktycznie 
na tym samym poziomie, jak dla marek z poprzedniej edycji, z wyjątkiem Oczekiwań, których wynik 
wzrósł aż o 5%. Tak samo, jak w drugiej edycji żadne towarzystwo ubezpieczeniowe, spośród 11 firm 
objętych badaniem, nie uzyskało wyniku ocen respondentów na poziomie, który uplasowałby je na 
liście TOP 100 Marek.

Polscy konsumenci doświadczenia klienckie oferowane przez firmy telekomunikacyjne ocenili 
podobnie jak w zeszłym roku, jednak ze względu na wzrost ocen marek z innych sektorów, w ogólnym 
zestawieniu odnotowano spadek tego sektora o 3 pozycje. Zmniejszyła się także liczba firm z branży 
telekomunikacyjnej na liście TOP 100 Marek, na której znalazły się 2 firmy. Najlepiej ocenionym filarem 
przez klientów jest Filar Personalizacji. 

Sektor dostawców energii elektrycznej/gazu, w porównaniu do ubiegłorocznego badania, został 
oceniony lepiej we wszystkich filarach. Średni wzrost we wszystkich filarach wyniósł 5%. Po raz 
pierwszy w historii badania w Polsce dwie marki z tego sektora zakwalifikowały się do zestawienia  
TOP 100. Najlepiej oceniony Filar przez polskich konsumentów w tej branży to Czas i Wysiłek.
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III edycja

Rys. 8. Wyniki uzyskane przez sektor pozaspożywczego 
handlu detalicznego w odniesieniu do średniej badania dla 
poszczególnych filarów

Marka włączona do 
badania w 2018

wzrost względem 
2018 roku

spadek względem 
2018 rokubez zmianbez zmian

Rys. 9. Wyniki marek z sektora pozaspożywczego handlu 
detalicznego na świecie

Filary zostały przedstawione zgodnie z wartością ich wpływu na skłonność do polecenia marki przez polskich konsumentów.

Zestawienie zostało opracowane na bazie liczby marek z danego sektora, które zakwalifikowały się to tzw. zestawienia Top 100 w wybranych krajach.
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1.  Pozaspożywczy handel detaliczny
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Rys. 10. Wyniki uzyskane przez sektor gastronomii  
w odniesieniu do średniej badania dla poszczególnych filarów

Rys. 11. Wyniki marek z sektora gastronomii na świecie

bez zmian

Filary zostały przedstawione zgodnie z wartością ich wpływu na skłonność do polecenia marki przez polskich konsumentów.
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2.  Gastronomia

Wskaźnik  
     CEE dla   
         wszystkich  
              marek z sektora

    Zmiana vs 
II edycja

Zestawienie zostało opracowane na bazie liczby marek z danego sektora, które zakwalifikowały się to tzw. zestawienia Top 100 w wybranych krajach.
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Rys. 12. Wyniki uzyskane przez sektor pozaspożywczego 
handlu detalicznego w odniesieniu do średniej badania dla 
poszczególnych filarów

Rys. 13. Wyniki marek z sektora turystyki na świecie

3.  Turystyka

bez zmian
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Filary zostały przedstawione zgodnie z wartością ich wpływu na skłonność do polecenia marki przez polskich konsumentów.

Zestawienie zostało opracowane na bazie liczby marek z danego sektora, które zakwalifikowały się to tzw. zestawienia Top 100 w wybranych krajach..
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Rys. 15. Wyniki marek z sektora czasu wolnego i rozrywki na świecie

4.  Czas wolny i rozrywka

bez zmian
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Wskaźnik  
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         wszystkich  
              marek z sektora

    Zmiana vs 
II edycja

Filary zostały przedstawione zgodnie z wartością ich wpływu na skłonność do polecenia marki przez polskich konsumentów.

Zestawienie zostało opracowane na bazie liczby marek z danego sektora, które zakwalifikowały się to tzw. zestawienia Top 100 w wybranych krajach..

Rys. 14. Wyniki uzyskane przez sektor czasu wolnego 
i rozrywki w odniesieniu do średniej badania dla 
poszczególnych filarów
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Rys. 16. Wyniki uzyskane przez sektor pozaspożywczego 
handlu detalicznego w odniesieniu do średniej badania dla 
poszczególnych filarów

Rys. 17. Wyniki marek z sektora banki i operatorzy płatności  
na świecie

5.  Banki i operatorzy płatności 
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    Zmiana vs 
II edycja

Filary zostały przedstawione zgodnie z wartością ich wpływu na skłonność do polecenia marki przez polskich konsumentów.

Zestawienie zostało opracowane na bazie liczby marek z danego sektora, które zakwalifikowały się to tzw. zestawienia Top 100 w wybranych krajach.
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Rys. 18. Wyniki uzyskane przez sektor spożywczy 
handel detaliczny w odniesieniu do średniej badania dla 
poszczególnych filarów

Rys. 19. Wyniki marek z sektora spożywczego handlu detalicznego  
na świecie

6.  Spożywczy handel detaliczny

bez zmian
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    Zmiana vs 
II edycja

Filary zostały przedstawione zgodnie z wartością ich wpływu na skłonność do polecenia marki przez polskich konsumentów.

Zestawienie zostało opracowane na bazie liczby marek z danego sektora, które zakwalifikowały się to tzw. zestawienia Top 100 w wybranych krajach.

37



detalicznydet

-3%

-3%

-3%

-3%

-2%

-1%

DHL

Rys. 20. Wyniki uzyskane przez sektor logistyki w odniesieniu 
do średniej badania dla poszczególnych filarów

Rys. 21. Wyniki marek z sektora logistyki na świecie

7.  Logistyka

bez zmian
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Filary zostały przedstawione zgodnie z wartością ich wpływu na skłonność do polecenia marki przez polskich konsumentów.

Zestawienie zostało opracowane na bazie liczby marek z danego sektora, które zakwalifikowały się to tzw. zestawienia Top 100 w wybranych krajach.
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Rys. 23. Wyniki marek z sektora ubezpieczeń na świecie

8.  Ubezpieczenia

Żadna firma  
z sektora ubezpieczeń 
nie znalazła się  
w zestawieniu  
TOP 100 Marek.Rys. 22. Wyniki uzyskane przez sektor ubezpieczeń w 
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Filary zostały przedstawione zgodnie z wartością ich wpływu na skłonność do polecenia marki przez polskich konsumentów.

Zestawienie zostało opracowane na bazie liczby marek z danego sektora, które zakwalifikowały się to tzw. zestawienia Top 100 w wybranych krajach.
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Rys. 24. Wyniki uzyskane przez sektor telekomunikacji w 
odniesieniu do średniej badania dla poszczególnych filarów

Rys. 25. Wyniki marek z sektora telekomunikacji na świecie.

9.  Telekomunikacja

bez zmian

Średnia badania dla 
wszystkich marek

Marka włączona do 
badania w III edycji 

wzrost względem 
II edycji

spadek względem 
II edycji 7,07

+ 1,6%

III edycja

Singapur

kraje, w których marki z sektora zostały ocenione najwyżej
kraje, w których marki z sektora zostały ocenione przeciętnie 

kraje, w których marki z sektora zostały ocenione najniżej

Empatia

Personalizacja

Czas i Wysiłek

Oczekiwania

Rozwiązywanie 
 problemów

Wiarygodność

Wskaźnik  
     CEE dla   
         wszystkich  
              marek z sektora

    Zmiana vs 
II edycja

Filary zostały przedstawione zgodnie z wartością ich wpływu na skłonność do polecenia marki przez polskich konsumentów.

Zestawienie zostało opracowane na bazie liczby marek z danego sektora, które zakwalifikowały się to tzw. zestawienia Top 100 w wybranych krajach.
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Rys. 26. Wyniki uzyskane przez sektor dostaw energii 
elektrycznej i gazu w odniesieniu do średniej badania dla 
poszczególnych filarów

Rys. 27. Wyniki marek z sektora dostaw energii elektrycznej i gazu 
na świecie.

10.  Dostawcy energii elektrycznej i gazu
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Filary zostały przedstawione zgodnie z wartością ich wpływu na skłonność do polecenia marki przez polskich konsumentów.

Zestawienie zostało opracowane na bazie liczby marek z danego sektora, które zakwalifikowały się to tzw. zestawienia Top 100 w wybranych krajach.
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Słowniczek
AI (ang. artificial  

intelligence)

Nazwa technologii oraz dziedzina badań naukowych informatyki z pogranicza neurologii, psychologii oraz kognitywistki. Jej głównym 

zadaniem jest konstruowanie maszyn i programów komputerowych zdolnych do  realizacji określonych funkcji umysłu, a także ludzkich 

zmysłów.

CAWI (ang. computer 
assisted web interview)

Technika wywiadu bezpośredniego prowadzona za pośrednictwem internetu.

Customer centric 
organization

Typ organizacji, która w centrum swoich zainteresowań stawia klientów i to na nich skupia głównie swoją uwagę.

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 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 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

Customer Loyalty Index 
(CLI)  

Narzędzie umożliwiające monitorowanie lojalności klientów w miarę upływy czasu.

D&A (ang. Data and 

Analitics)

Proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych  

i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych, a także innych.

Employee Experience 
(EX)

Całokształt doświadczeń pracownika z jego pracodawcą przez cały okres trwania relacji pracownik-firma.

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

Hiperpersonalizacja
Przewidywanie na podstawie dotychczasowych zachowań konsumentów ich potrzeb i intencji zakupowych. Stosowane algorytmy, na 

podstawie konkretnych danych decydują, jakie treści mogą być najbardziej interesujące/przydatne dla konkretnej osoby.

KPMG Nunwood 
Marka używana przez KPMG dla jednostki dedykowanej do działalności badawczej w zakresie diagnozy i transformacji doświadczeń 

klientów w relacjach z przedsiębiorstwami.

Metodyki zwinne
Iiteracyjne, przyrostowe podejście do organizacji pracy zespołów przy realizacji projektów w celu zapewnienia rozwoju nowych produktów 

i usług w sposób elastyczny i w interaktywnej formie. W tym podejściu zmiany są naturalnym elementem dostarczania projektu.

ML (ang. machine 

learning)

Uczenie maszynowe, samouczenie się maszyn albo systemy uczące się. Jest to nauka interdyscyplinarna ze szczególnym uwzględnieniem 

takich dziedzin jak informatyka, robotyka i statystyka.

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.

TOP 100 Marek
Zestawienie marek które uzyskały najwyższe oceny respondentów w Polsce w zakresie doświadczeń klientów, zgodnie 
z metodyką Sześciu FilarówTM Customer Experience.
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Nasze usługi
Akademia Customer 
Experience Academy

Informacje o kliencie

Projektowanie 
doświadczeń klienta

Strategia obsługi klienta

Connected Enterprise

Szczegółowe szkolenie CX 
dostosowane do konkretnych 
odbiorców (np. Zarząd, 
kierownictwo, personel operacyjny)

Wykorzystanie narzędzi  
i metod analizy danych w celu 
uzyskania cennych informacji oraz 
stymulowania segmentacji klientów 
i mapowania zachowań

Wykorzystanie autorskiej 
metodologii Sześciu FilarówTM 
do zaprojektowania zarówno 
doświadczeń klienta, jak  
i pracownika

Analiza strategii korporacyjnej  
i propozycja zmian opartych na 
zasadach i spostrzeżeniach dotyczących 
zorientowania na klienta

Transformacja korporacyjna zorientowana na 
klienta, łącząca front, middle i back-office  
w kompleksowy i odpowiedni sposób, 
odporny na zakłócenia docelowy model 
operacyjny
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Prezentowane zestawienie przedstawia sto marek, które uzyskały najwyższe oceny wśród respondentów 
badania. Badanie zostało przeprowadzone w drugim kwartale 2019 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 zostały one zaprezentowane ex aequo w kolejności alfabetycznej.

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.

Pozaspożywczy  
handel detaliczny

Banki i operatorzy  
płatności

Media  
i telekomunikacja

Gastronomia
Spożywczy  

handel detaliczny
Dostawcy energii 

elektrycznej / gazu

Podróże Branża 
logistyczna

Czas wolny 
 i rozrywka Ubezpieczyciele

Legenda:
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Zestawienie Top 100 Marek w Polsce
iSpot Revolut Castorama Lidl CityFit

Pandora Apart Pizza Portal Kaufland Plus

Hilton 4F A.Blikle LOT Subway

W.KRUK Zalando Orlen HBO GO Bank Pekao

Nike Grycan Airbnb Pizza Hut Empik

Swarovski Bytom mBank Super-Pharm

Bank 
Millennium Vistula Sephora OBI

Leroy Merlin

Spotify Douglas Cinema City Smyk

Tauron

Ziaja OleOle! PEPCO Costa Coffee

Telepizza

Yes Yves Rocher Starbucks Nest Bank

Zara

Allegro PKO Bank 
Polski H&M Play

Biedronka

Netflix Lufthansa Ochnik Sphinx

DHL

Hebe Avon Shell Vox

Uber Eats

Inglot Ibis BP Wizz Air

Polskie 
Składy 

Budowlane

PayPal ING Bank 
Śląski Decathlon Kazar

Pyszne.pl

Samsung 
Store Rossmann Zdrofit KFC

Ryanair

Helios Mercure Auchan McDonald’s

Santander 
Bank Polska

Adidas Multikino Booking.com Da Grasso

Tesco

IKEA Oriflame Huawei North Fish

Wojas

Green Caffe 
Nero Reserved Wittchen Ryłko Monnari

PGE

1 20 41 61 81

2 22 41 62 81

3 23 43 62 81

3 23 44 64 84

5 25 45 64 84

5 26 45 64

7 26 45 67

86

7 28 48 67

86

7 28 48 69

86

10 30 48 69

89

11 31 51 69

90

12 31 51 69

91

13 33 51 69

92

14 33 54 69

93

15 33 54 75

93

15 33 54 75

93

17 37 57 75

93

18 37 57 78

93

18 37 57 78

93

20 37 57 78 100

99
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