
Raport: Technologiczna 
transformacja marketingu
Czy Twoja firma jest cyfrowym 
liderem, czy tylko pretenduje 
do tego miana? 
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#Najbardziej wartościowe technologie #Big data

#Wyzwania biznesowe #Klientocentryczność

#Dane wykorzystywane do personalizacji

#Cloud #Mikrosegmentacja#Personalizacja

#Hiperpersonalizacja#Pozostałe wyzwania

#Wyzwania w realizacji strategii#Digital

#Widok 360 stopni #Stosowane technologie

#Omnichannel #Działania personalizacyjne

#Kanały personalizacji #Marketing automation

#Testy A/B #Wyzwania cyfrowego marketingu

#Obszary budowania 
przewagi konkurencyjnej

#Skuteczność 
personalizacji
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Nie ulega żadnej wątpliwości, że ostatnie miesiące 
przyniosły fundamentalne zmiany w naszym codziennym 
życiu. „Nowa normalność” zdigitalizowała prawie każdy 
aspekt naszego życia, co przyczyniło się do zmiany 
zwyczajów zakupowych i sposobu w jaki konsumujemy 
usługi.

Konieczność błyskawicznego udostępnienia usług 
cyfrowych była ogromnym wyzwaniem dla wielu 
organizacji. Część była w stanie się zaadaptować 
i wykorzystać pojawiającą się szansę, część ciągle próbuje 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Gwałtowna cyfryzacja postawiła przed organizacjami 
nowe wyzwania związane z przetwarzaniem olbrzymich 
ilości danych o interakcjach z klientami, pozyskaniem 
nowych technologii, koniecznością operowania w nowych 
kanałach komunikacji czy mediach. Ciągłe doskonalenie 
własnych rozwiązań, aby odpowiadać na innowacyjne 
pomysły konkurentów, stało się jednym z największych 
priorytetów. Wszystko po to, by zapewnić klientowi 
doskonałe doświadczenia, a dzięki temu sprawić, 
że będzie on lojalny i związany z marką przez długi czas.

W wyniku zmian w sposobie interakcji z konsumentami 
zmieniała się też rola zespołów marketingu 
w organizacjach. Z reklamodawcy marki, stały się 
motorem wzrostu dbającym o właściwe kształtowanie 
doświadczeń klientów oraz partnerem dla zespołów 
sprzedaży, technologii, operacji oraz produktu.

Dzisiejszy marketing wymaga spojrzenia na niego 
ze znacznie szerszej perspektywy niż dotychczas. 
Niezbędna jest budowa nowych kompetencji 
oraz inwestycja w technologie umożliwiające rozwój 
innowacyjnych i ekscytujących sposobów angażowania 
klientów oraz zaspokajania ich potrzeb w zakresie 
ulepszonych i zindywidualizowanych doświadczeń 
na masowym rynku.

Bazując na rozmowach z naszymi klientami 
oraz partnerami biznesowymi byliśmy ciekawi jak, 
w ciągu 18 miesięcy po wybuchu pandemii, polskie 
przedsiębiorstwa dostosowały się do nowej rzeczywistości. 
Zdecydowaliśmy się zbadać, w jaki sposób postępująca 
cyfryzacja wpłynęła i wpływa na organizacje i ich 
działy marketingu. Interesowało nas również, jakie 
widzą wyzwania, jakie technologie wykorzystują 
oraz jak – według ich opinii – będzie wyglądała interakcja 
z klientami w przyszłości.

Dużą część badania poświęciliśmy kwestii personalizacji 
oraz indywidualizacji doświadczeń konsumentów 
w czasie rzeczywistym. Interesowało nas, jakie techniki 
są stosowane przez organizacje oraz w jakim stopniu 
wykorzystywana jest do tego zaawansowana analityka 
danych.

Celem badania było również sprawdzenie, czy pomiędzy 
organizacjami będącymi liderami rynkowymi 
a organizacjami aspirującymi do osiągnięcia takiej pozycji 

występują istotne różnice w stosowanych podejściach 
oraz wizji rozwoju.

Prezentowane wyniki pochodzą z badania jakościowego 
przeprowadzonego z udziałem Dyrektorów Marketingu 
(CMO) reprezentujących zdywersyfikowane branże 
oraz ilościowego zrealizowanego metodą CATI i CAWI 
na pracownikach działu marketingu w lipcu 2021 roku 
na próbie 283 organizacji.

55 proc. firm biorących udział w badaniu reprezentuje 
sektor e-commerce. 17 proc. firm pochodzi z branży 
finanse (ubezpieczenia, banki, fintech itd.).

Identyczny odsetek (17 proc.) stanowiły podmioty 
z branży telekomunikacja i IT, a 11 proc. badanych 
to firmy z sektora energetycznego i użytkowego.

Mam nadzieję, że nasz raport będzie dla Państwa 
inspirujący i pomoże w podejmowaniu kluczowych decyzji 
biznesowych.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Marcin Bartoszewski
Dyrektor, 
Lider Experience Platforms, 
EY Technology Consulting
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Wiodąca pozycja rynkowa jest powiązana 
ze stopniem zaawansowania technologicznego
Respondenci zostali poproszeni o ocenę pozycji swojej organizacji względem konkurencji w dwóch wymiarach – bycia liderem rynkowym oraz liderem w dziedzinie technologii 
cyfrowych w obszarze marketingu. Okazało się, że istnieje wysoki poziom zależności pomiędzy przywództwem rynkowym a poziomem wykorzystania technologii. Co więcej, 
nie ma na rynku takich firm, które są liderem wykorzystania technologii i jednocześnie pozostają w tyle za konkurencją.

29%
Badanych organizacji 
jest liderem rynkowym 
swojego sektora

3%
Liderów rynkowych 
nie jest liderem 
technologicznym 
w swoim sektorze

32%
Badanych organizacji 
jest liderem swojego 
sektora w zakresie 
wykorzystania 
technologii cyfrowych

6%
Liderów 
technologicznych nie 
jest liderem rynkowym 
w swoim sektorze

Liderzy
Organizacje, które są jednocześnie 
liderem rynkowym oraz liderem w zakresie 
wykorzystania technologii cyfrowych

Aspirujący
Organizacje starające się dotrzymać 
tempa liderom oraz te, które nie nadążają 
za konkurencją

Badane firmy zostały podzielone na dwie grupy: 
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Kluczowe spostrzeżenia

Przeprowadzone przez nas badanie udowadnia, 
że technologia jest w dzisiejszych czasach 
niezwykle istotnym elementem budowania przewagi 
konkurencyjnej. Tylko 3% liderów rynkowych nie jest 
jednocześnie liderem technologicznym. Niemniej jednak 
nie tylko technologia ma wpływ na sukces rynkowy. 
Liczą się również umiejętność dokonania odpowiedniej 
jej selekcji, sposób wykorzystania oraz szybka adaptacja 
do zmiennej rzeczywistości. Jednocześnie nie ma czegoś 
takiego, jak granica dojrzałości firm – jest ona płynna 
i na bieżąco wytyczana przez Liderów.

Z badania wynika, że w kluczowych obszarach 
cyfrowego marketingu wciąż jest dużo do zrobienia, 
aby zacząć czerpać korzyści z wykorzystania pełni 
jego potencjału. Najsłabiej adresowane jest posiadanie 
widoku 360 klienta oraz dostarczanie klientom pełnego 
omnikanałowego doświadczenia, mimo znaczącego 
postępu w cyfryzacji, który przyspieszył w wyniku 
pandemii. Najpełniej zaś – obszar marketing automation, 
który został jednocześnie wskazany jako technologia 
przyszłości numer jeden oraz częsty obszar nowych 
inwestycji – ze względu na jego dynamiczny rozwój 
i stale pojawiające się nowe rozwiązania. 

Przeprowadzone przez nas badanie jakościowe wśród 
CMO wykazało, że zmiany, poszukiwania oraz inwestycje 
w nowe technologie są procesem permanentnym.

Ponadto badanie pokazało, że pomiędzy Liderami 
a organizacjami Aspirującymi do tego miana występują 
różnice w podejściu do technologii, wyzwań, z którymi 
się obecnie mierzą, realizowanych działaniach oraz wizji 
cyfrowego marketingu przyszłości. 

Liderzy więcej inwestują w nowe technologie oraz 
w innowacje i znacznie częściej od Aspirujących 
korzystają z takich systemów, jak CRM, platforma 
CDP, narzędzia do analityki i predykcji, częściej także 
wykorzystują chmurę. Działania Liderów w większym 
stopniu opierają się o eksperyment i ciągłe wyciąganie 
wniosków – zarówno w zakresie realizowanych 
kampanii, monitoringu ich wyników, jak i wyboru 
oraz testowania nowych narzędzi. Cechują się więc 
większą otwartością kultury organizacyjnej, doceniając 
wagę nauki na bazie własnych obserwacji oraz błędów. 
Jednocześnie efektywniej dostarczają omnikanałowe 
doświadczenie i stosują personalizację, przekształcając 
koncepcję klientocentryzmu w rzeczywistość. 

Liderzy częściej również kładą nacisk na KPI wymagające  
zaawansowanej analityki, np. zwiększanie częstotliwości 
transakcji czy liczby interakcji z klientami. 

Czy Twoja organizacja jest Liderem w obszarze 
cyfrowego marketingu, czy tylko do tego pretenduje? 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszego 
raportu.

Michał Kopyt
Partner, 
Lider EY Technology Consulting



Wyzwania 
i strategie1
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Największe wyzwania 
cyfrowego marketingu

Weronika Grzeszczyk
Ekspert, 
Technology Consulting

W ramach badania przeprowadziliśmy 
serię wywiadów pogłębionych z CMO 
reprezentującymi firmy o zdywersyfikowanych 
obszarach działalności. Zapytaliśmy między 
innymi o największe wyzwania cyfrowego 
marketingu, z którymi mierzą się na co 
dzień. Okazuje się, że dotyczą one głównie 
trzech obszarów: klientów, technologii oraz 
pracowników.

“
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Nawyki oraz preferencje klientów zmieniają się 
w błyskawicznym tempie, dlatego tak istotny jest 
ich ciągły monitoring. Jednocześnie klienci stają 
się bardziej wymagający i mniej lojalni. Na decyzję 
o przejściu do konkurencyjnej marki nie wpływają tylko 
takie elementy jak cena i jakość produktu, ale coraz 
częściej jest to przyjazny i wygodny proces zakupowy.

Często samo uproszczenie procesu nie jest 
wystarczające, ponieważ trzeba jeszcze potrafić 
skutecznie dotrzeć z informacją o takiej innowacji 
do klienta. Czasami zaś tempo wprowadzania zmian 
w organizacji nie dorównuje temu jak szybko zmienia 
się rynek.

Badani zwracają również uwagę na stale zwiększającą 
się liczbę interakcji w cyfrowym świecie, a tym samym 
przetwarzanych danych. Ich ilość oraz różnorodność 
sprawia im trudność w zidentyfikowaniu tych 
najbardziej wartościowych realnie wpływających na 
wyniki biznesowe.

Respondenci zgodnie stwierdzają, że technologie 
mają ogromny wpływ na ich organizacje, przenikając 
je wzdłuż i wszerz. Kluczowym wyzwaniem 
jest identyfikacja odpowiednich narzędzi, których 
wybór na dzisiejszym rynku jest ogromny.

Mimo mnogości rozwiązań, rzadko które są w stanie 
zaadresować wszystkie potrzeby, więc firmy stoją 
przed trudnym wyborem – czy zdecydować się 
na gotowe rozwiązanie i je dostosować do swoich 
potrzeb, czy lepiej od podstaw zbudować własne. 
I nawet jeśli dysponują już odpowiednią technologią, 
problematyczną kwestią okazuje się jej odpowiednie 
wykorzystanie – we właściwym miejscu i czasie, aby 
nadążyć za ruchami klienta. 

Wyzwaniem w obszarze technologii jest także 
konieczność ciągłego wyznaczania kierunku rozwoju 
posiadanego oprogramowania ze względu na stale 
pojawiające się pytanie „co dalej?”. 

Zespoły zajmujące się marketingiem zmagają się 
z brakiem wykwalifikowanych kadr oraz trudnościami 
w pozyskaniu talentów. Wyzwaniem generowanym 
przez dynamiczny rozwój jest także opór pracowników 
w stosunku do kolejnych wdrażanych narzędzi/ 
rozwiązań.

Konieczność ciągłego wyścigu z konkurencją 
oraz klientami wymusza permanentne zmiany 
w posiadanych rozwiązaniach technologicznych.

Tempo zmian jest tak szybkie, że organizacje preferują 
pracę w modelu hybrydowym – posiadanie własnych 
ekspertów, którzy nadzorują proces wytwórczy 
i jednocześnie współpracę z zewnętrznym podmiotem, 
którego jednym z podstawowych zadań jest 
monitorowanie rynku i podążanie za nowościami.

Perspektywa badanych CMO 

Klienci Technologie Pracownicy
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Największe wyzwania biznesowe

Pyt. 1. Jakie są obecnie największe wyzwania stojące przed działem 
marketingu w państwa firmie?

Największym wyzwaniem biznesowym dla polskich 
organizacji w obszarze cyfrowego marketingu 
(33 proc.) jest pozyskiwanie nowych klientów. 
Akwizycja to złożony proces, obejmujący umiejętność 
dotarcia do odpowiedniej grupy klientów, wyróżnienia 
się z tłumu ofert konkurencji, przykucia ich uwagi 
oraz wzbudzenia zainteresowania w takim stopniu, 
aby płynnie przeszli do kanałów własnych danej 
organizacji i następnie sfinalizowali proces zakupowy. 
Podejmowanie skutecznych działań akwizycyjnych 
przy jak najniższych kosztach oraz uwzględnieniu 
dynamiki zmian zachowań konsumentów i ich preferencji 
jest obecnie kluczowym aspektem sukcesu strategii 
powiększania portfela.

Porównując strategie działania podejmowane przez 
Liderów oraz Aspirujących, największe różnice 
są związane z aktywnością w obszarach zwiększenia 
częstotliwości transakcji oraz liczby interakcji z klientami. 
Analiza wypada na korzyść Liderów, co wskazuje, 
że w większym stopniu, w porównaniu do konkurencji, 
zdają sobie oni sprawę, że inwestycja w poprawę tych 
wskaźników jest kluczem do osiągnięcia pozostałych 
celów oraz jednocześnie zmniejszania kosztów akwizycji 
przy równoczesnym skalowaniu sprzedaży. 

23%Poprawa konwersji

Akwizycja nowych klientów 33%

Zwiększenie częstotliwości transakcji 30%

Retencja aktualnych klientów 27%

Zwiększenie liczby interakcji z klientami 20%

Zwiększenie up-sell 18%

Zwiększenie cross-sell 18%
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Największe wyzwania w zakresie 
realizacji strategii biznesowej (1/2)

Pyt. 2. Jakie są największe wyzwania organizacji w zakresie realizacji 
strategii biznesowej?

5%

Lepsze wykorzystanie zbieranych danych 
klienckich, transakcyjnych

Integracja danych o kliencie z wielu źródeł 
w celu budowy widoku 360

33%

16%

Budowa omnichannel

16%Wdrożenie nowych technologii 
marketingowych/sprzedażowych

Pozyskanie większej ilości danych 
o kliencie, procesach zakupowych

Poprawa doświadczeń użytkownika 
w kanałach cyfrowych

Inne

17%

16%

14%

12%

Budowa/rozwój kanałów cyfrowych

Ograniczenie kosztów/zwiększenie 
rentowności działań marketingowych

Dywersyfikacja kanałów sprzedaży

Wdrażanie nowych produktów

Rozwój produktów

25%

22%

22%

22%
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33%
Rozwój produktów

25%
Ograniczenie 
kosztów/zwiększenie  
rentowności działań 
marketingowych

22%
Dywersyfikacja 
kanałów sprzedaży

34%
Rozwój produktów

26%
Lepsze wykorzystanie 
zbieranych danych  
klienckich, 
transakcyjnych

23%
Budowa/rozwój kanałów 
cyfrowych

Top 3 
Liderzy

Top 3  
Aspirujący

Największe wyzwania w zakresie 
realizacji strategii biznesowej (2/2)

Liderzy już podejmują próby realizacji strategii poprzez 
wykorzystanie zaawansowanych działań oraz inwestycje 
w kanały cyfrowe, podczas gdy Aspirujący zmagają się 
ze zwiększeniem efektywności i dywersyfikacją kanałów 
sprzedaży.

Największym wyzwaniem organizacji, biorąc pod 
uwagę sposoby realizacji założonych strategii 
biznesowych, jest rozwój produktów oraz wdrażanie 
nowych. Warto zwrócić uwagę, że największe 
wyzwania dla przedsiębiorstw działających na polskim 
rynku są związane z tradycyjnymi formami rozwoju. 
Należy się zastanowić, czy brak wystarczającej 
uwagi (lub świadomości) poświęcanej obszarom 
cyfrowej interakcji z klientem w średnim i długim 
okresie nie zmniejszy zdolności firmy do efektywnego 
konkurowania.



Kluczowe obszary 
budowania przewagi 
konkurencyjnej2
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Dojrzałość organizacji w kluczowych obszarach interakcji 
z klientem w cyfrowym środowisku 

Pyt. 3. W jakim stopniu poniższe stwierdzenia odpowiednio określają  
działalność Państwa firmy?

W zakresie działań w obszarze cyfrowego marketingu 
polskie przedsiębiorstwa najbardziej intensywnie 
wykorzystują marketing automation (62 proc.) 
oraz testy A/B i inne techniki w celu lepszego 
zrozumienia swoich klientów. Dla 49 proc. organizacji 
klienci są głównym motorem zmian, uwagę jednak 
zwraca fakt, że jednak co szósta firma w ogóle nie 
stosuje w pełni klientocentrycznego podejścia.

Blisko co trzecia badana firma wykorzystuje całkowity 
potencjał mikrosegmentacji klientów, personalizacji 
doświadczeń, a co czwarta – podejścia omnichannel, 
integracji danych z wielu źródeł w celu uzyskania widoku 
360 stopni klienta.

Uwagę zwraca fakt, że w większości badanych obszarów 
ponad połowa organizacji nie wykorzystuje w pełni 
swoich możliwości. Wskazuje to na poziom wyzwań, 
z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa w zakresie 
cyfryzacji. 

Należy pamiętać, że technologia to tylko narzędzie 
do osiągnięcia pozycji Lidera. Liczy się również 
odpowiednie jej dostosowanie do specyficznych 
potrzeb danej organizacji oraz posiadanie kompetencji 
do jej skutecznego wykorzystania, zwłaszcza 
w kontekście realizacji założonych celów strategicznych. 
Z tym wyzwaniem mierzy się obecnie większość 
badanych firm.

49% 35% 16%

40% 55% 5%

Zawsze jeśli ma to uzasadnienie, stosujemy testy A/B 
lub inne techniki, aby lepiej zrozumieć klientów

48% 50% 2%

30% 65% 5%Intensywnie wykorzystujemy mikrosegmentację 
opartą o historię interakcji z klientami

30% 64% 6%Personalizujemy doświadczenia klientów 
przy wykorzystaniu wszystkich kanałów interakcji

27% 61% 12%Dostarczamy klientom omnikanałowe 
doświadczenie, we wszystkich punktach styku

25% 68% 7%Integrujemy dane z wielu źródeł, posiadamy 
pełny widok klienta 360 stopni

62% 37% 1%

55% 40% 5%

Wykorzystujemy marketing automation do realizacji 
działań marketingowych, jeśli tylko jest to możliwe

Przetwarzamy duże zbiory danych w czasie rzeczy-
wistym w celu poprawy efektywności działań 
marketingowych (dashboardy, analityka)

Zmigrowaliśmy wszystkie systemy sprzedażowe, 
klienckie do chmury 

Klienci są głównym motorem zmian w naszej 
organizacji 

Zgadzam się Częściowo się zgadzam Nie zgadzam się
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Pyt. 4. W jakim stopniu poniższe stwierdzenie odpowiednio określa  
działalność Państwa firmy?

Klientocentryczność 
jako podstawa działania

51%
Zdecydowanie się 
zgadzam

34%
Częściowo się zgadzam

15%
Nie zgadzam się

Klienci są głównym motorem zmian w przypadku 
47 proc. organizacji będących Liderami 
i 51 proc. wśród Aspirujących. Co ciekawe, 
czynnik ten nie jest obecnie wyróżnikiem 
przedsiębiorstw znajdujących się w czołówce.

Pojęcie klientocentryzmu w ostatnich latach 
bardzo szeroko rozpowszechniło się w otoczeniu 
biznesowym jako podstawa budowania przewagi 
konkurencyjnej. Tymczasem mniej niż połowa 
badanych stwierdza, że klienci są kluczowym 
motorem napędzającym zmiany w ich organizacji. 
Klientocentryczność tak głęboko zakorzeniła się 
w świadomości organizacji, że dla Liderów 
nie jest celem samym w sobie. Nasze badanie 
pokazało, że skupiają się oni na podejmowaniu działań 
mających na celu aktywną realizację takiej strategii, 
co znajduje potwierdzenie w innych obszarach 
objętych badaniem. Tymczasem Aspirujący są krok 
za Liderami, uświadamiając sobie istotę podejścia 
skoncentrowanego na kliencie, jednak na poziomie 
wdrożenia tej idei mają jeszcze wiele do zrobienia. 

 

47%
Zdecydowanie się 
zgadzam

40%
Częściowo się zgadzam

13%
Nie zgadzam się

Liderzy Aspirujący

Klienci są głównym motorem zmian w naszej organizacji.“
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Pyt. 5. W jakim stopniu poniższe stwierdzenie odpowiednio określa 
działalność Państwa firmy?

Wykorzystanie marketing automation

Wykorzystujemy marketing automation do interakcji 
z klientami, jeśli tylko jest to możliwe.
“

73%
Zdecydowanie się 
zgadzam

27%
Częściowo się zgadzam

0%
Nie zgadzam się

57%
Zdecydowanie się 
zgadzam

41%
Częściowo się zgadzam

2%
Nie zgadzam się

Przyglądając się działaniom Liderów oraz Aspirujących 
w ramach pozostałych badanych obszarów 
możemy dostrzec pomiędzy nimi istotne różnice. 
Przykładem jest stopień wykorzystania marketing 
automation do realizacji działań marketingowych. 
Aż 73 proc. Liderów w pełni wykorzystuje potencjał 
marketing automation, podczas gdy wśród 
Aspirujących, odsetek ten wynosi 57 proc. 

Marketing automation jest najbardziej rozwinięty 
ze wszystkich badanych obszarów. Biorąc pod uwagę 
fakt, że jego możliwości są praktycznie nieograniczone, 
sukces zależy od biegłości w jego wykorzystywaniu, 
a to z kolei – od pomysłowości oraz wiedzy marketerów, 
opartej o doświadczenia i dane. 

Liderzy Aspirujący
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Marketing automation jest podstawowym narzędziem cyfrowego 

marketingu, wykorzystywanym przez niemal wszystkie organizacje. 

Przewaga konkurencyjna należeć będzie do tych, którzy wykażą się większą 

pomysłowością i sprawnością w jego użytkowaniu.

Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest stała obserwacja dynamicznie 

zmieniających się preferencji oraz zachowań konsumentów, wykorzystanie 

zaawansowanej analityki i natychmiastowe reagowanie na zmieniające się 

otoczenie.

Niemniej jednak, w dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości, 

sam monitoring i podejmowanie działań w trybie rzeczywistym 

już nie wystarczą, aby osiągnąć pozycję lidera. Liderzy już dziś korzystają 

z technologii umożliwiającej proaktywne przewidywanie potrzeb klientów.

“

Weronika Grzeszczyk 
Ekspert,
EY Technology Consulting
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Pyt. 6. W jakim stopniu poniższe stwierdzenie odpowiednio określa Państwa firmę?

Dążenie do zrozumienia klienta

Zawsze, jeśli ma to uzasadnienie, stosujemy testy A/B 
lub inne techniki, aby lepiej zrozumieć klientów.
“

60%
Zdecydowanie się 
zgadzam

40%
Częściowo się zgadzam

0%
Nie zgadzam się

23%
Zdecydowanie się 
zgadzam

69%
Częściowo się zgadzam

8%
Nie zgadzam się

Liderzy wykazują się zdecydowaną przewagą 
w obszarze stosowania testów A/B lub innych technik 
w celu lepszego zrozumienia klientów – 60 proc. 
z nich analizuje zachowania klientów zawsze, 
jeśli ma to uzasadnienie. Tylko 23 proc. organizacji 
będących Aspirującymi stosuje podobne podejście, 
a 8 proc. z nich nie robi tego wcale. 

Odpowiedzi respondentów wskazują, że istotna 
część organizacji w ograniczonym stopniu analizuje 
reakcje konsumentów na serwowany przekaz 
i posiada jedynie częściową wiedzę o swoich klientach. 
Tym samym nie posiada pełnej zdolności do wyciągania 
wniosków oraz nauki na bazie własnych obserwacji, 
co jest kluczowym aspektem budowania przewagi 
nad konkurencją. Jest to obszar, w którym Aspirujący 
mają najwięcej do odpracowania, jeśli chcą dorównać 
Liderom.

Liderzy Aspirujący
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Pyt. 7. W jakim stopniu poniższe stwierdzenie odpowiednio określa Państwa firmę?

Przetwarzanie danych w celu poprawy efektywności

Przetwarzamy duże zbiory danych w czasie 
rzeczywistym w celu poprawy efektywności działań 
marketingowych (dashboardy, analityka).

“
52%
Zdecydowanie się 
zgadzam

48 %
Częściowo się zgadzam

0%
Nie zgadzam się

33%
Zdecydowanie się 
zgadzam

58%
Częściowo się zgadzam

9%
Nie zgadzam się

52 proc. Liderów przetwarza duże zbiory danych 
w czasie rzeczywistym na szeroką skalę, podczas 
gdy podobne podejście stosuje 33 proc. organizacji 
Aspirujących. Jest to kolejny czynnik w istotny 
sposób wyróżniający Liderów względem pozostałych 
przedsiębiorstw. 

Organizacje wciąż borykają się z trudnościami 
związanymi z możliwością przetwarzania 
dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym 
oraz ich wykorzystywania do pomiaru działań 
marketingowych. Danych generowanych przez 
użytkowników, zarówno w kanałach online i offline 
jest tak dużo, że do ich gromadzenia oraz procesowania 
niezbędna jest odpowiednia technologia, którą 
w większym stopniu dysponują organizacje będące 
Liderami.Liderzy Aspirujący
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Pyt. 8. W jakim stopniu poniższe stwierdzenie odpowiednio określa Państwa firmę?

Posiadanie widoku 360 klienta

Integrujemy dane z wielu źródeł, posiadamy pełny 
widok klienta 360 stopni.
“

37%
Zdecydowanie się 
zgadzam

63%
Częściowo się zgadzam

0%
Nie zgadzam się

20%
Zdecydowanie się 
zgadzam

68%
Częściowo się zgadzam

12%
Nie zgadzam się

37 proc. Liderów integruje dane z wielu źródeł i posiada 
pełny widok klienta 360 stopni. Wśród organizacji 
Aspirujących odsetek ten jest niższy niemal o połowę.

Jest to obszar, którego potencjał jest najsłabiej 
wykorzystywany przez organizacje będące Liderami 
i Aspirującymi. Tymczasem dysponowanie pełnym 
widokiem klienta 360 stopni umożliwia kompleksową 
obsługę klienta w środowisku omnikanałowym, łącząc 
zarówno kanały online, jak i offline. Dopiero pełne jego 
zrozumienie umożliwia lepszą jakość obsługi, budowę 
długoterminowych relacji z klientami oraz zwiększanie 
wartości w czasie.

Liderzy Aspirujący
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Pyt. 9. W jakim stopniu poniższe stwierdzenie odpowiednio określa Państwa firmę?

Stopień wykorzystania omnichannel

Dostarczamy klientom omnikanałowe 
doświadczenie, we wszystkich punktach styku.
“

44%
Zdecydowanie się 
zgadzam

56%
Częściowo się zgadzam

0%
Nie zgadzam się

18%
Zdecydowanie się 
zgadzam

62%
Częściowo się zgadzam

20%
Nie zgadzam się

Znaczącą różnicę pomiędzy Liderami, 
a Aspirującymi możemy również zaobserwować 
w obszarze zapewniania klientom omnikanałowego 
doświadczenia. 44 proc. Liderów w pełni wykorzystuje 
potencjał omnichannnel we wszystkich punktach 
styku z klientami. Wśród Aspirujących odsetek 
ten jest mniejszy o ponad połowę i aż 20 proc. 
z nich nie robi tego wcale.

Fundamentem budowy skutecznej omnikanałowej 
strategii jest integracja danych klienckich w ramach 
pełnego widoku 360, co jest obecnie największym 
wyzwaniem zarówno dla Liderów, jak i Aspirujących. 
Równolegle organizacje muszą inwestować w narzędzia, 
które pozwolą na aktywację danych i spójne interakcje 
z klientem w każdym kanale. Przy wyborze narzędzi 
należy wziąć pod uwagę specyfikę sektora, w którym 
firma funkcjonuje oraz trendy i mody związane 
z nowymi kanałami i platformami komunikacji, 
z których korzystają konsumenci.

Liderzy Aspirujący



Michał Wojnarowski 
Senior Manager,
Experience Platforms 
Delivery Lead
EY Technology Consulting
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“Technologia stwarza dziś możliwości, które jeszcze kilka lat temu wydawały 

się być nierealne. Nowoczesne rozwiązania i możliwość wykorzystywania 

zaawansowanej analityki danych w czasie rzeczywistym pozwalają 

lepiej zrozumieć klientów, personalizować interakcje, a w konsekwencji 

przyspieszać wzrost biznesu.

Połączenie aktywności marketingowych z dbałością o doświadczenia klienta 

umożliwia wygenerowanie większej wartości niż ma to miejsce w przypadku 

podejmowania odseparowanych działań. Z tego powodu przejście 

do marketingu skoncentrowanego na hiperpersonalizacji doświadczeń, 

w którego centrum znajduje się klient, jest niezbędne do budowania 

długoterminowych z nim relacji.
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Pyt. 10. W jakim stopniu poniższe stwierdzenie odpowiednio określa Państwa firmę?

Stosowanie mikrosegmentacji

Intensywnie wykorzystujemy mikrosegmentację 
opartą o historię interakcji z klientami.
“

45%
Zdecydowanie się 
zgadzam

55%
Częściowo się zgadzam

0%
Nie zgadzam się

23%
Zdecydowanie się 
zgadzam

69%
Częściowo się zgadzam

8%
Nie zgadzam się

Wszystkie organizacje będące Liderami wykorzystują 
mikrosegmentację klientów, 45 proc. z nich na szeroką 
skalę, a 55 proc. w mniejszym stopniu. Niewątpliwie 
jest to kolejny istotny czynnik, który wyróżnia Liderów.

Dzięki większemu zaawansowaniu w zbieraniu 
danych klienckich, Liderzy są w stanie stosować 
mikrosegmentację na większą skalę. 
Precyzyjniejsze dopasowanie komunikacji do klientów 
wpływa na poprawę doświadczeń oraz skuteczną 
indywidualizację ścieżek zakupowych. W konsekwencji 
bezpośrednio przekłada się to na lepsze wyniki 
biznesowe. 

Liderzy Aspirujący
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Pyt. 11. W jakim stopniu poniższe stwierdzenie odpowiednio określa Państwa firmę?

Poziom personalizacji doświadczeń

Personalizujemy doświadczenia klientów przy 
wykorzystaniu wszystkich kanałów interakcji.
“

48%
Zdecydowanie się 
zgadzam

52%
Częściowo się zgadzam

0%
Nie zgadzam się

22%
Zdecydowanie się 
zgadzam

68%
Częściowo się zgadzam

10%
Nie zgadzam się

Prawie połowa Liderów intensywnie personalizuje 
doświadczenia klientów przy wykorzystaniu wszystkich 
kanałów interakcji. Wśród Aspirujących odsetek 
ten wynosi 22 proc., a prawie co dziesiąta firma 
nie stosuje tego typu działań w ogóle.

Liderzy wyznaczają kierunek dla organizacji 
Aspirujących, które powinny w większym stopniu 
stosować działania indywidualizujące doświadczenia 
swoich klientów ze względu na ich wymierny wpływ 
na kluczowe wskaźniki efektywności, przede wszystkim 
poprawę konwersji, doświadczeń użytkowników 
oraz zwiększenie częstotliwości interakcji. 
Należy przy tym pamiętać, że warunkiem budowy 
oraz implementacji skutecznej strategii personalizacji 
jest uprzednie wypracowanie odpowiedniej koncepcji 
mikrosegmentacji klientów oraz posiadanie 
narzędzi do automatyzacji działań marketingowych. 
Warto podkreślić, że zaawansowane strategie 
personalizacyjne nie skupiają się tylko na działaniach 
sprzedażowych, ale obejmują cały cykl życia relacji 
z klientem. 

Liderzy Aspirujący
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Pyt. 12. W jakim stopniu poniższe stwierdzenie odpowiednio określa Państwa firmę?

Wykorzystanie chmury

Zmigrowaliśmy wszystkie systemy sprzedażowe, 
klienckie do chmury.
“

64%
Zdecydowanie się 
zgadzam

36%
Częściowo się zgadzam

0%
Nie zgadzam się

40%
Zdecydowanie się 
zgadzam

56%
Częściowo się zgadzam

4%
Nie zgadzam się

Znacząca przewaga Liderów występuje w zakresie 
poziomu wykorzystania chmury. Aż 64 proc. Liderów 
zmigrowało wszystkie systemy sprzedażowe i klienckie 
do chmury. Wśród Aspirujących odsetek ten wyniósł 
40 proc.

Liderzy więcej od Aspirujących inwestują w technologie, 
a te w coraz większym stopniu bazują na chmurze. 
Umożliwia ona szybsze wdrażanie produktów i usług, 
składowanie dużej ilości danych oraz ich analitykę, 
a także większą elastyczność w eksperymentowaniu. 
Z tego względu zaawansowane technologicznie 
organizacje coraz częściej stosują podejście 
Cloud – First. Co więcej, najnowsze rozwiązania 
oparte są o chmurę i często nie ma dla tego modelu 
alternatywy – dostawcy oprogramowania coraz 
częściej rezygnują z dostarczania technologii w modelu 
on premise.

Liderzy Aspirujący



Karolina Górecka 
Senior Manager, Cloud 
Competency Leader, 
EY Technology Consulting
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Coraz więcej firm deklaruje klientocentryczność w swoich strategiach 

rozwoju, a z tym wiąże się wdrożenie omnikanałowości oraz personalizacji. 

Zaadresowanie tych obszarów wymaga gromadzenia oraz przetwarzania 

zawrotnej liczby danych oraz dużych mocy obliczeniowych. I to umożliwiają 

nam nowoczesne platformy oparte o chmurę, które zbierają informacje 

z różnych kanałów, w różnych formatach i je konsolidują w czasie 

rzeczywistym. Dodatkowo, zaawansowana personalizacja wymaga 

wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji i machine learning. 

Bez chmury próg wejścia w te technologie jest bardzo wysoki. 

Co więcej, chmura daje nam dostęp do szeregu gotowych narzędzi, których 

samodzielne wytworzenie jest czasochłonne i drogie, a ich rozwój nigdy 

nie będzie przebiegał tak szybko, jak w przypadku chmurowych rozwiązań.

“



Różne spojrzenia 
na personalizację3
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Czym jest personalizacja?
Personalizacja łączy moc danych i technologii w celu budowania głębokich relacji z klientami. Personalizacja powinna być połączona 
z Next Best Action (NBA) i kontekstualizacją, aby stworzyć unikalne doświadczenie marketingowe.

Kontekstualizacja

Wykorzystanie kontekstowych punktów danych 
(w tym lokalizacji, trendów sezonowych, urządzenia, 
czasu) w celu dostosowywania komunikatów 
w taki sposób, aby uwzględniały indywidualną, 
bieżącą sytuację klienta. Może być wykorzystywana 
przykładowo w przypadku odbiorców, których 
nie można zidentyfikować osobiście lub do rozszerzania 
zakresu personalizacji.

Personalizacja

Wykorzystanie kontekstowych punktów danych 
oraz dogłębnej wiedzy o klientach w celu 
zindywidualizowania przekazu marketingowego. 
Bazując na unikatowych cechach lub historycznych 
interakcjach użytkowników, takich jak imię, historia 
zakupowa, dane demograficzne, marki mogą tworzyć 
komunikację wciąż docierającą do wyodrębnionych 
mikrosegmentów, lecz bardziej osobistą w odbiorze 
pojedynczego użytkownika.

Hiperpersonalizacja oparta o NBA

Wykorzystanie kontekstowych punktów danych 
oraz dogłębnej wiedzy o klientach do tworzenia 
indywidualnych rekomendacji opartych o Next-
Best-Action. NBA to najlepsze, w danym momencie, 
działanie podejmowane wobec klienta w oparciu 
o jego pełny profil 360, które uwzględnia nie tylko 
samą ofertę, ale również jej formę, miejsce oraz sposób 
przekazu. W celu kreowania hiperpersonalizownych 
doświadczeń, NBA powinno być wykorzystywane 
w każdym punkcie styku z klientem, tak aby wszystkie 
doświadczenia były ze sobą spójne.
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Rodzaj danych wykorzystywanych 
do personalizacji doświadczeń klientów

Pyt. 13. Jakiego rodzaju dane Państwa firma wykorzystuje do personalizacji? Istotną kwestią jest to, w jaki sposób organizacje 
personalizują doświadczenia klientów. Okazuje się, 
że zdecydowana większość polskich organizacji 
(prawie 70 proc.) wykorzystuje w tym celu dane 
historyczne oparte o pliki cookies. Personalizację 
opartą o dane pozyskane z innych kanałów stosuje 
35 proc. badanych firm, a tworzenie indywidualnych 
rekomendacji Next Best Action/Next Best Offer 
w oparciu o sztuczną inteligencję/uczenie maszynowe 
zaledwie 10 proc. 

W Polsce personalizacja wciąż w zdecydowanej mierze 
bazuje na prostych mechanizmach, co powoduje, 
że istnieje ogromny potencjał rozwoju w tym obszarze. 
Zastosowanie zaawansowanej analityki oraz sztucznej 
inteligencji do zindywidualizowanej komunikacji 
wykorzystującej podejście Next Best Action, 
jest kluczowym elementem, na który organizacje 
powinny zwrócić szczególną uwagę.

Dodatkowo w perspektywie wycofania 3rd party cookies, 
strategie personalizacyjne powinny być budowane 
w oparciu o dane z własnych kanałów.

35%

Żadne z powyższych

Dane historyczne oparte o pliki cookies 
(np. nowy klient, klient powracający)
Wiedza o użytkowniku zbudowana na podstawie 
historii interakcji (preferencje zakupowe)
Dane wzbogacone o dane z innych kanałów (np. targetowanie 
na www użytkowników posiadających aplikację mobilną) 

Dane wzbogacone o źródła zewnętrzne (3rd party data)

Dane behawioralne przetwarzane w czasie rzeczywistym

Zaawansowaną analitykę (ML/AI) do przygotowania 
indywidualnych rekomendacji Next Best Action/Next Best Offer

68%

55%

27%

24%

10%

9%
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Kanały, w których najczęściej 
personalizowane są doświadczenia klientów

Pyt. 14. W jakich kanałach personalizują państwo doświadczenie klienta? Najczęściej personalizowanym kanałem jest e-mail, 
który został wskazany przez 94 proc. przedstawicieli 
badanych organizacji. Na kolejnych pozycjach 
znajdują się strona www (85 proc.) oraz portal kliencki 
(67 proc.).

Tylko 39 proc. badanych organizacji personalizuje 
doświadczenia klienckie w aplikacji mobilnej, 
a 34 proc. w mobile push. Należy zwrócić uwagę 
na fakt, że potencjał personalizacji nie jest w pełni 
wykorzystywany w tradycyjnych kanałach, jak oddział 
(40 proc.) czy call center (39 proc.). Mimo postępującej 
cyfryzacji, kanały te w dalszym ciągu pełnią istotną 
rolę w strukturze omnichannel. Indywidualizacja ofert 
w tych kanałach może istotnie wpłynąć na wzrosty 
konwersji oraz obniżenie kosztów obsługi klienta. 

Liderzy vs. Aspirujący

Liderzy istotnie częściej w porównaniu do firm 
Aspirujących personalizują doświadczenia w portalu 
klienckim (75 proc. do 63 proc.) oraz aplikacji 
mobilnej (48 proc. do 33 proc.). Aspirujący częściej 
personalizują doświadczenia w fizycznych punktach 
obsługi/sprzedaży (38 proc. do 25 proc.), co wskazuje 
na częstszą koncentrację organizacji z tej grupy 
na kanałach offline.

Przedstawiciel handlowy/Doradca Klienta

35%

34%

3%

Portal kliencki

39%

39%

E-mail

Strona www

Marketing konwersacyjny (Chatboty, WhatsApp)

Reklamy display

Program lojalnościowy

SMS

Oddział

Aplikacja mobilna

Call center

In store/POS

40%

Mobile push

47%

Inne

67%

65%

64%

60%

49%

85%

94%
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Najczęściej stosowane działania personalizacyjne

Pyt. 15. Jakie działania personalizacyjne są stosowane w Państwa firmie? Najczęściej personalizowanym przez polskie 
organizacje obszarem są treści wiadomości e-mail, 
push, SMS, co wskazuje aż 85 proc. respondentów. 
Kolejne działania są realizowane ponad dwukrotnie 
rzadziej – 42 proc. przedsiębiorstw wykorzystuje 
opcję „Inni kupili również”, a 41 proc. rekomendacje 
indywidualnie skrojone dla poszczególnych klientów. 
Respondenci badania jakościowego zwrócili uwagę 
na wzrost popularności marketingu kontentowego 
oraz video i audio podczas pandemii, które w pewnym 
stopniu zastępowały bezpośredni kontakt z obsługą 
w razie potrzeby konsultacji. 

Liderzy vs. Aspirujący

Przyglądając się obszarowi działań personalizacyjnych 
z perspektywy dwóch grup badawczych, można 
zaobserwować niewielkie rozbieżności w stosowanych 
podejściach. Aspirujący zdecydowanie rzadziej 
wykorzystują personalizację w porównaniu do Liderów. 
Badanie wykazało jednak, że jeśli już to robią, 
to w zbliżony sposób, jak Liderzy.

Podpowiadanie produktów, którymi klient może być 
zainteresowany (na bazie dotychczas posiadanych)

Personalizacja treści wiadomości e-mail, push, sms

Ostatnio oglądane produkty

Inni kupili również

Personalizowane rekomendacje

Osoby podobne do Ciebie były zainteresowane również

Podpowiadanie ulubionych produktów

33%

Podpowiadanie najlepszej kolejnej akcji na bazie dotychczas 
wykonanych przez klienta czynności (Next Best Action)

Najpopularniejsze produkty i usługi

Produkty i usługi, których popularność wzrasta

19%

Podpowiadanie kontentu, artykułów

Inni polubili również

Rekomendowanie mediów, takich jak video czy audio

Inne

85%

35%

34%

24%

20%

13%

3%

42%

41%

38%

37%

36%
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Korzyści z zastosowania personalizacji

Pyt. 16. Które cele udało się Państwu osiągnąć dzięki personalizacji? Badane przedsiębiorstwa największe korzyści 
z zastosowania personalizacji odnotowały w obszarach 
poprawy konwersji i doświadczeń użytkownika. 
Niemniej jednak personalizacja wpłynęła na znaczącą 
lub umiarkowaną poprawę wszystkich wymienionych 
wskaźników w zdecydowanej większości organizacji. 

Liderzy vs. Aspirujący

Liderzy oraz Aspirujący odnoszą zbliżone korzyści 
z zastosowania działań personalizacyjnych 
w odniesieniu do większości badanych kluczowych 
wskaźników efektywności. Liderzy wyróżniają się 
istotnie lepszymi wynikami w zakresie zwiększenia 
częstotliwości transakcji z klientami oraz liczby 
interakcji – gdzie Aspirujący znacząco częściej 
nie odnotowują żadnych efektów. Aspirujący natomiast 
częściej odnotowują sukcesy związane z poprawą 
doświadczeń użytkowników. 

Powyższe wskazuje, na jakie efekty kładziony 
jest nacisk tych grup w związku z wdrożeniem 
personalizacji. Różnica pomiędzy Liderami, 
a Aspirującymi mogą wynikać z faktu, iż Liderzy 
wypracowali satysfakcjonujący poziom customer 
experience i obecnie w większym stopniu koncentrują 
się na poprawie pozostałych biznesowych KPI.

53%

47%

39%

38%

37%

37%

25%

22%

34%

38%

43%

42%

38%

42%

50%

54%

13%

15%

18%

20%

25%

21%

25%

24%

Zwiększenie częstotliwości transakcji

Poprawa konwersji

Poprawa doświadczeń użytkownika

Optymalizacja wydatków marketingowych

Zwiększenie liczby interakcji z klientami

Retencja aktualnych klientów

Zwiększenie cross-sell 

Zwiększenie up-sell 

Zgadzam się Częściowo się zgadzam Nie zgadzam się



Marcin Bartoszewski 
Dyrektor, Experience 
Platforms Leader,
EY Technology Consulting

|    Raport: Technologiczna transformacja marketingu33

Dlaczego personalizacja jest tak ważna i powinna być stosowana 

przez wszystkie organizacje dążące do poprawy efektywności? 

Zindywidualizowany marketing daje klientom poczucie tożsamości. 

Przestają być oni wówczas elementem bezosobowej masy, a stają się 

jednostkami o wyjątkowych pragnieniach i potrzebach. Konsumenci ignorują 

masowy marketing, ponieważ są nim bombardowani ze wszystkich stron. 

Spersonalizowany, dopasowany do kontekstu przekaz znacznie częściej 

przyciąga ich uwagę oraz dodaje komunikacji wiarygodności. Należy przy tym 

zwrócić uwagę, że „kolejna najlepsza akcja” (Next Best Action) nie powinna 

ograniczać się tylko do działań sprzedażowych, ale również adresować obszar 

utrzymania klienta oraz zmniejszać ryzyko jego odejścia.

“



Technologie 
w digital marketing4
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Technologie najczęściej wykorzystywane 
przez działy marketingu (1/2)

Pyt. 17. Jakie technologie są obecnie wykorzystywane przez Państwa dział marketingu? 

23%Interfejsy komunikacyjne wykorzystywane 
do kontaktu z klientem, np. WhatsApp

Live chaty

CRM

Narzędzie do marketing automation

Narzędzie do personalizacji

Narzędzie do analizy ruchu w kanałach cyfrowych

Narzędzie do zarządzania kontentem

24%

Narzędzie do testowania i optymalizacji

Platforma e-commerce

Interfejsy głosowe

Narzędzie do zarządzania social media

Narzędzie do analityki i predykcji

Narzędzie do zarządzania leadami

Platforma CDP

Chatboty

Inne

Sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe

Rozszerzona/wirtualna rzeczywistość

58%

91%

86%

85%

80%

57%

41%

34%

26%

20%

18%

12%

7%

10%

10%

6%
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Technologie najczęściej wykorzystywane 
przez działy marketingu (2/2)

Największe różnice

AspirującyLiderzy

42%

0%

22%

75% 49%

50%74%

38%

8%

10%

3%33%

CRM

Platforma e-commerce

Platforma CDP

Chatboty

Narzędzie do analityki i predykcji

Rozszerzona/wirtualna rzeczywistość

Sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe

3%

18%

Najczęściej wykorzystywaną przez polskie organizacje 
technologią marketingową jest narzędzie do marketing 
automation – odpowiedź ta została wskazana przez 
91 proc. respondentów. Na kolejnych pozycjach 
znajdują się: narzędzia do personalizacji (86 proc.) 
oraz narzędzie do analizy ruchu w kanałach cyfrowych 
(85 proc.). Zaskakujące, że aż 42 proc. badanych 
organizacji nie korzysta z tak podstawowego systemu, 
jakim jest CRM, co wskazuje, że w ogóle nie zarządzają 
one relacjami ze swoimi klientami. Co więcej, warto w tym 
kontekście zwrócić uwagę na odpowiedzi dotyczące 
pyt.3., które wskazują, że ponad 60 proc. organizacji 
intensywnie wykorzystuje marketing automation, 
55 proc. – stosuje testy A/B lub inne techniki, 40 proc. 
przetwarza duże zbiory danych w czasie rzeczywistym. 
Oznacza to, że badane firmy często dysponują odpowiednią 
technologią, natomiast nie spełnia ona oczekiwań 
lub występuje problem związany z wykorzystaniem 
jej pełnego potencjału. 

W zakresie technologii, Liderzy zdecydowanie częściej 
w porównaniu do Aspirujących korzystają z Platformy 
e-commerce, systemu CRM, Customer Data Platform 
oraz Narzędzia do analityki oraz predykcji. Liderzy stawiają 
również większy nacisk na wykorzystywanie bardziej 
zaawansowanych rozwiązań – sztucznej inteligencji/uczenia 
maszynowego, chatbotów czy rozszerzonej/wirtualnej 
rzeczywistości.
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Najbardziej wartościowe technologie

Największe korzyści polskim organizacjom przynosi 
wykorzystanie narzędzia do marketing automation 
(odpowiedź wskazana przez 43 proc. respondentów), 
narzędzie do analizy ruchu w kanałach cyfrowych 
(33 proc.) oraz narzędzie do testowania i optymalizacji 
(21 proc.). Wyraźnie widać, jak kluczowe znaczenie 
w kontekście rozwoju biznesu ma analityka, zarówno 
zachowań klienckich, jak i efektywności prowadzonych 
działań marketingowych. Warto zwrócić uwagę również 
na fakt, iż narzędzie do personalizacji doświadczeń 
jest wykorzystywane aż przez 86 proc. badanych firm 
(pyt. 17), a zostało wskazane jako przynoszące najwięcej 
korzyści przez zaledwie 15 proc. respondentów. Należy 
zwrócić uwagę na niskie poczucie wartości dodanej 
generowanej przez narzędzia, takie jak boty, CDP 
czy interfejsy konwersacyjne. W dużej mierze może 
wynikać to z braku wiedzy, jak skutecznie wykorzystywać 
wiedzę o kliencie w środowisku omnikanałowym oraz 
odpowiednich danych.

Liderzy vs. Aspirujący

W zakresie wykorzystywanej technologii, największa 
różnica pomiędzy Liderami a Aspirującymi występuje 
w obszarze wykorzystania narzędzia do analizy ruchu 
w kanałach cyfrowych (12 pp). W pozostałych – występują 
niewielkie różnice, co potwierdza tezę, że nie sam fakt 
posiadania danego narzędzia decyduje o przywództwie 
rynkowym, a sposób jego wykorzystania, a przede 
wszystkim – tempo oraz kierunek rozwoju.

Pyt. 18. Które obecnie wykorzystywane w Państwa firmie technologie marketingowe  
są według Pana/i najbardziej wartościowe? 

Narzędzie do zarządzania kontentem

Narzędzie do analityki i predykcji

Platforma e-commerce

Narzędzie do analizy ruchu w kanałach cyfrowych

Interfejsy głosowe

Narzędzie do testowania i optymalizacji

Narzędzie do personalizacji

3%

2%

1%

13%CRM

Narzędzie do zarządzania leadami

Narzędzie do zarządzania social media

Chatboty

Live chaty

Platforma CDP

Rozszerzona/wirtualna rzeczywistość

Sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe

Narzędzie do marketing automation

0%

Interfejsy komunikacyjne wykorzystywane 
do kontaktu z klientem, np. WhatsApp

0%

13%

0%

4%

4%

4%

43%

33%

21%

16%

15%

4%
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“

Weronika Grzeszczyk 
Ekspert,
EY Technology Consulting

Kluczową technologią, o której wspomina większość naszych respondentów 

jest marketing automation. Obecnie jest to narzędzie bez którego trudno 

wyobrazić sobie działalność któregokolwiek z zespołów marketingu.

Jest to obszar podlegający ciągłej ewolucji. Marketing automation 

nie jest tym samym, czym był jeszcze kilka lat temu. Nowoczesne narzędzia 

umożliwiają przetwarzanie ogromnej ilości danych generowanych 

we wszystkich punktach styku klienta z marką, identyfikację zależności, 

atrybucję, mikrosegmentację oraz wybór optymalnej strategii Next Best 

Action/Next Best Offer – a wszystko to w czasie rzeczywistym, w oparciu 

o sztuczną inteligencję.

Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że innowacja nie polega na samym 

fakcie posiadania narzędzia, ale także umiejętności jego wykorzystania 

i dostosowywania do bieżących potrzeb własnego biznesu .
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Technologie wdrożone w ciągu 
ostatnich 18 miesięcy (1/2)

Pyt. 19. Czy Państwa firma w ciągu ostatnich 18 miesięcy dokonała 
zmiany dotychczas wykorzystywanej technologii marketingowej 
lub wdrożyła nową? 

70%
Tak

30%
Nie
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Technologie wdrożone w ciągu 
ostatnich 18 miesięcy (2/2)

CRM

6%

6%

6%

Narzędzie do analizy ruchu w kanałach cyfrowych

Narzędzie do personalizacji

Narzędzie do marketing automation

Platforma e-commerce

Interfejsy głosowe

Narzędzie do testowania i optymalizacji

Interfejsy komunikacyjne wykorzystywane 
do kontaktu z klientem, np. WhatsApp

5%

5%

5%

5%

4%

Narzędzie do zarządzania social media

15%

Narzędzie do analityki i predykcji

Platforma CDP

Live chaty

Sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe

2%

Narzędzie do zarządzania kontentem

Narzędzie do zarządzania leadami

Chatboty

3%

2%

3%

3%

Rozszerzona/wirtualna rzeczywistość

14%

10%

10%

Pyt. 20. Jakie nowe technologie wdrożyła Państwa firma w ciągu ostatnich 18 miesięcy? Aż 70 proc. organizacji zainwestowało w ciągu 18 
ostatnich miesięcy w co najmniej jedną nową technologię 
marketingową. Najczęściej wdrażanym oprogramowaniem 
było narzędzie do personalizacji (15 proc.), następnie 
– narzędzie do marketing automation (14 proc.), 
narzędzie do analizy ruchu w kanałach cyfrowych 
(10 proc.) oraz platforma e-commerce (10 proc.). Co 
trzecia badana firma wskazała, że zaimplementowała 
dwa lub więcej nowych rozwiązań. Warto zwrócić 
uwagę, że organizacje w stosunkowo niewielkim stopniu 
wykorzystują nowoczesne kanały komunikacji z klientami 
(pyt. 17) i mimo trwającego okresu pandemii, niewiele 
firm zdecydowało się na ich wdrożenie. Tymczasem 
komunikacja jest kluczowym aspektem budowania 
zaufania do marki i poczucia bezpieczeństwa klientów 
w cyfrowym świecie.

Liderzy częściej niż Aspirujący w ciągu ostatnich 18 
miesięcy decydowali się na wdrożenie platformy CDP, 
a także inwestowali w sztuczną inteligencję/uczenie 
maszynowe, chatboty czy rozszerzoną/wirtualną 
rzeczywistość. Aspirujący częściej od Liderów wdrażali 
narzędzia do analizy ruchu w kanałach cyfrowych oraz 
narzędzia do testowania oraz optymalizacji kampanii, co 
świadczy o próbach odrobienia zaległości i budowania 
podstaw pod zaawansowaną analitykę. Ponadto Liderzy 
dwukrotnie częściej od Aspirujących w badanym okresie 
zainwestowali w dwie lub więcej technologii. 



Pyt. 21. Jaki był/jest główny cel/motyw biznesowy wdrożenia nowej 
technologii marketingowej? 

Zmniejszenie poziomu retencji

37%

45%

Poprawa doświadczeń użytkownika

Zwiększenie poziomu akwizycji

Zwiększenie konwersji

Optymalizacja kosztów marketingowych

Dorównanie konkurencji

Zwiększenie poziomu up-sell 

Zwiększenie poziomu cross-sell 

Inne

55%

47%

38%

37%

36%

32%

2%
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Motywy i cele biznesowe wdrożenia 
nowej technologii (1/2)



56%

51%

52%

42%

36%

37%

34%

55%

45%

42%

34%

37%

36%

32%

55%0%

Liderzy Aspirujący

Zwiększenie poziomu cross-sell 

Poprawa doświadczeń użytkownika

Zwiększenie poziomu akwizycji

Zwiększenie konwersji

Zwiększenie poziomu up-sell

Optymalizacja kosztów marketingowych

Zmniejszenie poziomu retencji

Dorównanie konkurencji

Głównymi motywami biznesowymi wdrożenia nowej 
technologii marketingowej są: poprawa doświadczeń 
użytkownika (55 proc. wskazań respondentów), 
zwiększenie poziomu akwizycji (47 proc.) 
oraz konwersji (45 proc.). Warto zwrócić uwagę na fakt, 
że tylko 16 proc. organizacji (pyt. 13) wskazało obszar 
poprawy CX jako największe wyzwanie w zakresie 
realizacji strategii, tymczasem – jednocześnie – 
jest to główny motyw wdrożenia nowej technologii. 
Oznacza to, że firmy znają swoje słabości w tym 
obszarze oraz wiedzą, w jaki sposób je zaadresować. 
Wyzwaniem pozostają pozostałe wskaźniki, przede 
wszystkim – akwizycja.

Liderzy vs. Aspirujący

Liderzy kładą większy nacisk, w porównaniu 
do Aspirujących, na poprawę konwersji oraz wskaźnika 
up – sell. Aż 55 proc. Aspirujących jako bezpośredni 
powód wdrożenia nowej technologii wskazało chęć 
dorównania konkurencji, wśród Liderów – odsetek 
ten wyniósł zero. Oznacza to, że Liderzy w swoich 
działaniach kładą większy nacisk na realizację własnych 
strategii niż podążanie za ruchami konkurencji. 
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Motywy i cele biznesowe wdrożenia 
nowej technologii (2/2)

Największe różnice
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Największe wyzwania podczas 
wdrażania technologii

Pyt. 22. Co było dla Państwa największym wyzwaniem związanym  
z wdrożeniem nowej technologii?

Największym wyzwaniem związanym z wdrożeniem 
nowej technologii była skala i zakres zmian (30 proc.), 
brak przemyślanej strategii (29 proc.) oraz akceptacja/ 
opór w stosunku do zmiany (20 proc.). Okazuje się, 
że wiele organizacji było przytłoczonych skalą zmian 
oraz borykało się z trudnościami podczas implementacji 
nowych rozwiązań. Problematyczną kwestią okazuje 
się być również przekonanie pracowników do nowej 
inicjatywy. 

Liderzy vs. Aspirujący

Z efektami braku przemyślanej strategii borykało 
się o 9 proc. więcej firm Aspirujących niż Liderów. 
Aspirujący istotnie częściej niż Liderzy napotykali 
również na problemy związane z perturbacjami 
po stronie klientów oraz partnerów. Co ciekawe, 
Liderzy zdecydowanie częściej zmagali się 
z oporem w stosunku do zmiany niż Aspirujący 
(29 proc. vs 17 proc.). Najprawdopodobniej wynika 
to z faktu, iż Liderzy częściej wdrażają nowe narzędzia 
i eksperymentują, co wiąże się z koniecznością ciągłej 
adaptacji po stronie pracowników.

Komunikacja potrzeby zmiany

Serwis

Skala i zakres zmian

6%

6%

Brak przemyślanej strategii

Inne

Akceptacja/opór w stosunku do zmiany

Wykorzystanie pełni możliwości 
jakie daje technologia

Umiejętność przystosowania 
do zmiany/zmiana nawyków

Perturbacje/przystosowanie 
po stronie partnerów

9%

Perturbacje/przystosowanie 
po stronie klientów

Zapewnienie ciągłości systemu

Kompetencje pracowników/zmiany 
w hierarchii ważności

Redukcja stanowisk

30%

29%

20%

17%

16%

11%

11%

10%

8%

14%



Marcin Bartoszewski 
Dyrektor, Experience 
Platforms Leader,
EY Technology Consulting
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“Przeprowadzenie kompleksowej transformacji doświadczeń klientów w kanałach online 

i offline pomaga organizacjom zrobić kilka kroków naprzód. Taka inicjatywa wymaga 

zaprojektowania odpowiedniej strategii uwzględniającej kontekst danej firmy wraz 

z biznesową mapą rozwoju oraz umiejscowieniem poszczególnych działań w ramach 

organizacji. Bazując na naszych doświadczeniach wiemy, że koniecznym do podjęcia 

działaniem jest również często wypracowanie nowego modelu operacyjnego, który 

zapewni współpracę pomiędzy marketingiem, sprzedażą oraz obsługą posprzedażową. 

Istotnym aspektem zmian w tym obszarze jest konieczność oceny, zmapowania, 

a następnie rozwój odpowiednich kompetencji oraz podnoszenie umiejętności 

pracowników poprzez szkolenia CX i „uniwersytety marketingowe”, skoncentrowane na 

kompetencjach przyszłości, w taki sposób, aby odpowiednio przygotować organizację do 

nadchodzących zmian i maksymalnie ograniczyć ryzyko niepowodzenia.



Cyfrowy marketing 
przyszłości5
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Plany inwestycji w nowe technologie 
w perspektywie 18 miesięcy (1/2)

Pyt. 23. Czy Państwa firma rozważa w perspektywie 18 miesięcy 
zmianę dotychczas wykorzystywanej technologii marketingowej 
lub wdrożenie nowej? 

33 proc. badanych firm planuje wdrożyć w perspektywie 18 miesięcy nową 
technologię. Wyraźnie widać, że dynamika inwestycji w tym obszarze spada 
ze względu na przyspieszony wyścig cyfrowych „zbrojeń” spowodowany początkiem 
pandemii. Obecnie 2/3 firm nie deklaruje planów implementacji nowych narzędzi. 
Niemniej jednak prawie 30 proc. respondentów wskazała odpowiedź „Nie wiem/ 
trudno powiedzieć”, co wskazuje, że znaczący odsetek firm nie planuje tego typu 
inicjatyw długoterminowo, a raczej w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie 
rynkowe i bieżące potrzeby. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na fakt, 
iż 91 proc. badanych przedsiębiorstw (pyt. 17) zadeklarowała posiadanie narzędzia 
do marketing automation. Jednocześnie aż 40 proc. firm, które planuje inwestycje 
w badanym obszarze, planuje wymianę obecnego narzędzia do marketing 
automation bądź zaimplementowanie nowego, co wskazuje, że zamierza rozwijać 
ten obszar, a obecna technologia im tego nie umożliwia.

Liderzy vs. Aspirujący

Inwestycje w nowe technologie rozważa podobny odsetek Liderów oraz Aspirujących. 
Uwagę zwraca fakt, że co trzecia organizacja z grupy Aspirujących wskazuje 
odpowiedź „Nie wiem/trudno powiedzieć", podczas gdy wśród Liderów – co piąta. 
Można zatem zauważyć, że Liderzy posiadają bardziej klarowną wizję rozwoju 
w kontekście technologii.

 

33%
Tak

38%
Nie

29%
Nie wiem/trudno powiedzieć
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Live chaty

Chatboty

Narzędzie do testowania i optymalizacji

CRM

Narzędzie do zarządzania kontentem

Narzędzie do marketing automation

Platforma e-commerce

45%

Narzędzie do zarządzania social media

Narzędzie do personalizacji

44%

40%

37%

34%

32%

24%

23%

20%

21%

Narzędzie do analizy ruchu
w kanałach cyfrowych

Plany inwestycji w nowe technologie 
w perspektywie 18 miesięcy (2/2)

Top 10 przyszłych inwestycji w technologie marketingowe
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Nowoczesne kanały cyfrowe dedykowane dla klientów 
(portale, aplikacje mobilne, e-commerce itd.)

Integracja danych z wielu źródeł w celu zyskania pełnego obrazu klienta

Koncentracja na rozbudowywaniu oferty, rozwoju świadczonych usług

Zapewnienie większej mierzalności efektów działań marketingowych

Większy nacisk na eksperymentowanie w zakresie badania 
efektywności cyfrowych kampanii (testy A/B)

Przenoszenie tradycyjnych akcji marketingowych 
do kanałów cyfrowych

Automatyzacja działań marketingowych

Wprowadzanie innowacyjnych dla branży produktów i usług

Koncentracja na całościowym doświadczeniu 
klienta/user experience w kontakcie z firmą

Zaawansowane badania i analityka zachowań konsumenckich

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
w kanałach cyfrowych

57%

54%

53%

51%

48%

47%

Budowa pełnego omnichannel

Alternatywne kanały komunikacji z klientami
(video chat, wykorzystanie komunikatorów itd.)

91%

83%

45%

40%

36%

63%

62%

Czynniki posiadające największy wpływ 
na kształtowanie marketingu przyszłości

Respondenci zostali zapytani również 
o długoterminową wizję rozwoju. Ich zdaniem, 
marketing - przede wszystkim - będzie podlegał 
dalszym procesom cyfryzacji oraz automatyzacji. 
Wysoki odsetek badanych wskazał w tym zakresie 
również koncentrację na całościowym doświadczeniu 
klienta w kontakcie z firmą (63 proc.) oraz zapewnienie 
większej mierzalności efektów działań marketingowych 
(62 proc.), czyli analitykę. 

Liderzy vs. Aspirujący

Odpowiedzi reprezentantów organizacji będących 
Liderami oraz Aspirującymi są zaskakująco spójne, 
jeśli chodzi o kierunki rozwoju marketingu. Różnice 
zarysowują się w kilku obszarach. Liderzy w istotnie 
większym stopniu niż Aspirujący wierzą, 
że na marketing przyszłości będą mieć wpływ 
rozbudowa oferty i rozwój świadczonych usług, większy 
nacisk na eksperymentowanie w zakresie badania 
efektywności cyfrowych kampanii (testy A/B) oraz 
budowa pełnego omnichannel. Natomiast Aspirujący 
większy potencjał niż Liderzy dostrzegają w obszarze 
zaawansowanych badań i analityce zachowań 
konsumenckich.

 

Pyt. 24. Czy Państwa firma rozważa w perspektywie 18 miesięcy zmianę dotychczas 
wykorzystywanej technologii marketingowej lub wdrożenie nowej? 
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“

Michał Kopyt
Partner, 
Lider EY Technology Consulting

Wyniki przeprowadzonego badania wykazują, że technologia sama w sobie 

nie jest jedynym warunkiem budowania przewagi konkurencyjnej, ale może 

ten proces skutecznie wspierać – o ile jej wybór oraz sposób wykorzystywania 

są właściwe. Technologia jest jedynie narzędziem. Kluczem do sukcesu są: 

przemyślana strategia, obserwacja, umiejętność wyciągania właściwych 

wniosków oraz szybkiej adaptacji do zmieniających się okoliczności, 

a więc tak naprawdę – ludzie. 

To właśnie oni odpowiadają za wypracowywanie koncepcji, wyznaczanie 

celów oraz skutecznych ścieżek ich realizacji. Dlatego tak ważne w obszarze 

cyfrowego marketingu są inwestycje w kapitał ludzki, umiejętność 

selekcji wartościowych partnerstw, a także otwartość na nowe pomysły, 

eksperymentowanie, akceptowanie ryzyka porażki oraz nauka na własnych 

błędach.
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Wnioski  
i kierunki rozwoju6



Na bazie badania przygotowaliśmy rekomendacje dla ośmiu 
kluczowych obszarów, które organizacje powinny wziąć 
pod uwagę, planując swoje działania w obszarze cyfrowej 
interakcji z klientami. Są one istotne zarówno dla Liderów, 
którzy chcą wzmacniać swoją przewagę i utrzymać pozycję 
rynkową, jak i dla Aspirujących planujących transformację 
swoich organizacji. 
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Ewoluująca rola 
marketingu

Kultura i organizacja 
pracy

Rozwój technologii sprawił, że działy marketingu odgrywają coraz bardziej 
istotną rolę w kontekście rozwoju organizacji. Marketing generuje znaczącą część 
przychodów i na bieżąco weryfikuje skuteczność działania firmy. CMO coraz 
powszechniej stają się kluczowymi partnerami CEO, a ich wspólnym obszarem 
działania, zapewniającym wzrost biznesu, są głównie dane i analityka. CEO powinni 
wspierać CMO w realizacji ich misji poprzez podejmowanie decyzji i realizowanie 
inicjatyw ułatwiających dostęp do danych, co jest niezbędnym warunkiem 
skutecznego zaspokajania potrzeb klientów. Działy marketingu, w celu efektywnego 
działania, powinny dysponować szybkim oraz szerokim dostępem do informacji, 
ujednoliconymi źródłami danych, elastycznym modelem ich dostarczania, 
zapewniającym skalowalność wykorzystania. Istotne znaczenie ma również wsparcie 
funkcji marketingu danymi pochodzącymi od partnerów (second-party data) 
oraz stron trzecich (third-party data), które wzmacniają zdolności predykcyjne oraz 
analitykę korelacji. 

Organizacje powinny inwestować w rozwój posiadanych zespołów oraz talenty. 
Najważniejsi są ludzie, ponieważ to oni są odpowiedzialni za tworzenie strategii, 
wybór i rozwój technologii oraz wyciąganie wniosków na bazie poczynionych 
obserwacji. Kluczowym aspektem jest otwartość kultury organizacyjnej 
oraz docenianie wagi eksperymentowania oraz uczenia się na błędach. 
Działy marketingu powinny w trybie ciągłym wymieniać się pozyskaną wiedzą 
oraz spostrzeżeniami na temat tego, co działa, co nie działa, co warto poprawić. 
Dynamika zmian na rynku jest tak duża, że konieczne jest obserwowanie 
pojawiających się nowości technologicznych, trendów, ruchów konkurencji, 
a także preferencji oraz zachowań konsumentów. Liczy się umiejętność szybkiej 
selekcji istotnych informacji, wyciągania wniosków, zaimplementowania zmiany, 
a następnie testy, analityka i podsumowanie rezultatów. Jest to proces permanentny. 
Współczesne działy marketingu powinny więc pracować zwinnie, przy czym należy 
mieć na uwadze, że odejście od tradycyjnych kampanii na rzecz spersonalizowanego, 
indywidualnego podejścia do klienta wymaga fundamentalnej zmiany sposobu 
funkcjonowania zespołów, odpowiedzialnych za marketing. Nowe wyzwania 
wymagają szybkich interakcji, krótkich ścieżek decyzyjnych, większej ilości treści 
oraz bliskiej współpracy w ramach multidyscyplinarnych zespołów. Jednocześnie 
działy marketingu powinny wytyczać ramowe cele strategiczne, które wyznaczać 
będą kierunek przyszłego rozwoju – przy czym należy zachować elastyczność 
w definiowaniu środków do ich osiągnięcia oraz stale monitorować ich zasadność, 
ponieważ optymalny zestaw narzędzi może się zmieniać w czasie wskutek 
konieczności dostosowania się do nowych wymagań rynku. 



|    Raport: Technologiczna transformacja marketingu54

Technologia i narzędzia Time to market

Badanie wykazało, że technologia jest istotnym czynnikiem budowania przewagi 
konkurencyjnej. Niemniej jednak, w świetle dynamiki zmian rynkowych, szybko 
staje się ona przestarzała. Negatywny wpływ na adaptację nowych rozwiązań 
czy innowacji, możliwości rozbudowy ekosystemu partnerstw lub elastyczność 
procesów wytwórczych ma także zawiłość architektury współczesnych, złożonych 
organizacji. Dlatego konieczne jest dokonywanie cyklicznych przeglądów i udzielanie 
odpowiedzi na pytanie – czy dalsze inwestycje w rozwój są racjonalne i opłacalne, 
czy nadszedł czas na zmianę. Wsparcie w przeprowadzeniu całościowego przeglądu 
architektury IT w połączeniu z usługami doradczymi umożliwiają szybkie i sprawne 
reagowanie na stale rosnące potrzeby klientów oraz otoczenia biznesowego. 
Trzeba również mieć na uwadze, że decyzje o wdrożeniu nowych platform 
i narzędzi muszą uwzględniać aspekt zwrotu z inwestycji (ROI). Jeśli „najnowsza 
i najlepsza” technologia nie zapewnia wartości dla CMO, prawdopodobnie spowoduje 
to zmarnowanie wydatków. 

Nie bez powodu mówi się, że dane są najcenniejszym zasobem, jakim dysponują 
organizacje, a ich ilość rośnie w tempie niemal wykładniczym. Wyzwaniem 
pozostaje ich identyfikacja, składowanie, walidacja oraz umiejętność inteligentnego 
przetwarzania w czasie rzeczywistym, a wszystko to przy uwzględnieniu aspektu 
konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa. Najnowsze technologie, takie 
jak data lakes, czy sztuczna inteligencja pomagają uzyskać pełniejszy wgląd 
w te rezerwuary informacji, niezależnie od tego, gdzie się znajdują w organizacji. 
Dawno minęły czasy, kiedy dane trzeba było przenosić i gromadzić cyklicznie 
w jednym miejscu z wielu baz i hurtowni danych. Nowoczesne narzędzia skutecznie 
wspierają działy marketingu, oferując elastyczne rozwiązania, które umożliwiają 
błyskawiczną dystrybucję danych, będących podstawą budowania wiedzy o klientach 
oraz adresowania ich potrzeb, a także źródłem zaawansowanych analiz – w czasie 
rzeczywistym. W cyfrowym marketingu liczy się czas. Organizacje powinny 
dążyć – po pierwsze, do precyzyjnego, natychmiastowego adresowania kampanii 
(w odpowiednim miejscu i czasie), po drugie – skracania czasu ich implementacji. 
Badanie wykazało, że umiejętność zrozumienia klienta jest niezwykle istotnym 
elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Jednak ważnym aspektem 
w kontekście optymalizacji time to market jest także monitoring wewnętrznych 
procesów w celu dążenia do doskonałości operacyjnej. Tymczasem co czwarty 
respondent wskazał, że nie posiada wiedzy na temat efektywności poszczególnych 
etapów pracy nad kampanią, co wskazuje na silosowe struktury reprezentowanych 
firm. Warto przyjrzeć się bliżej, jak te obszary funkcjonują w ramach organizacji i czy 
nie nadszedł czas na zmiany.
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Hiperpersonalizacja
Egzystencja 
w świecie cookieless

Spersonalizowane rekomendacje Next Best Action sprawiają, że klienci czują się 
ważni, wyróżnieni oraz mają dostęp do wyjątkowych korzyści. Badanie wykazało, 
że zastosowanie personalizacji przynosi organizacjom wymierne rezultaty. 
Personalizacja daje więc możliwość budowania wzajemnie korzystnych relacji. 
Należy przy tym pamiętać, że sukces zależy od umiejętności odpowiedniego 
budowania przekazu. Istnieje cienka granica między dostarczaniem 
spersonalizowanych rekomendacji a naruszaniem prywatności klienta. 
Liderzy muszą myśleć strategicznie o swoich rekomendacjach, aby zmaksymalizować 
doświadczenie oraz jednocześnie budować zaufanie – personalizacja w połączeniu 
z poczuciem bezpieczeństwa klientów to duża szansa rynkowa i przyszłość, która 
właśnie nadchodzi.

Stopniowe wycofywanie plików cookie stron trzecich w większości przeglądarek 
internetowych w 2022 r. znacząco wpłynie na relacje z klientami i marketing oparty 
na danych. Własne pliki cookie nadal będą miały bardzo dużą wartość w budowaniu 
zaangażowania klientów w kanały cyfrowe, ale firmy będą musiały położyć 
większy nacisk na skalowalność danych – swoich oraz zewnętrznych. Dane własne 
z powodzeniem mogą stać się kluczowym źródłem realizacji celów zwrotu 
z inwestycji, ale niewiele firm zbudowało procesy umożliwiające międzyfunkcjonalną 
integrację tych informacji. Obecnie kluczowe więc staje się przygotowanie 
odpowiednich strategii bazujących na własnych danych („1st party data” oraz CRM), 
budowie odpowiednich partnerstw („2nd party data”). 
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Omnichannel Customer experience

Z badań przeprowadzonych przez EY wynika, że prawie 60% Polaków to konsumenci 
omnichannel. Jednocześnie niniejsze badanie pokazuje, że tylko 27% organizacji 
posiada w pełni zaimplementowaną strategię w tym obszarze. W czasach multimedialnej 
konwergencji organizacje powinny budować biznes, który zapewni klientom 
bezproblemowe zakupy czy obsługę na żądanie we wszystkich kanałach kontaktu 
klienta z marką. Przejście na omnichannel pozwala bowiem odpowiedzieć na to, 
czego konsumenci intuicyjnie oczekują, czyli dostarczyć im spójne doświadczenia, bez 
względu na rodzaj kanału interakcji. Wdrożenie efektywnej strategii omnikanałowej 
jest dużym wyzwaniem dla organizacji ze względu na jej wielowymiarowy charakter. 
Łączy ona bowiem dojrzałe zarządzanie danymi, zaawansowanie technologiczne 
oraz elementy ładu organizacyjnego, które powinny zapewniać współpracę, a nie 
konkurencje pomiędzy poszczególnymi kanałami. Fundamentem i pierwszym krokiem 
do wypracowania omnikanałowego środowiska jest zapanowanie nad danymi, 
budowa profilu klienta 360 oraz wdrożenie architektury danych umożliwiającej 
reakcję na zdarzenia biznesowe. Na tej bazie można budować efektywną komunikacje 
omnikanałową. W obliczu szybko zmieniającego się ekosystemu cyfrowego, organizacje 
muszą tak dobierać technologię i narzędzia do zarządzania interakcjami, aby 
potencjalne wdrożenie nowego kanału nie wiązało się ze zbyt wysokim kosztem. Należy 
tutaj wziąć pod uwagę otwartość technologii na integracje oraz dostępność kompetencji 
wewnątrz organizacji lub na rynku. Warto podkreślić, że dla dużych organizacji 
korzystających z wielu kanałów własnych i zewnętrznych, kluczowe będzie wdrożenie 
centralnego „mózgu decyzyjnego”, który będzie odpowiadał za podjęcie decyzji, jaki 
komunikat powinien zostać dostarczony klientowi w danym momencie.

Customer experience jest bardzo szerokim pojęciem, obejmującym całokształt 
wrażeń, jakie posiada klient w interakcji z marką, nie tylko w kanałach online, 
ale także offline. Ważny w tym kontekście jest każdy aspekt cyklu życia klienta 
– od procesu akwizycji, obsługi płatności, sposobu realizacji usługi, korzystania 
z produktu, procesu dostawy, rozpatrywania reklamacji oraz zwrotów czy zachęt 
do ponownego wejścia w proces zakupowy. Należy pamiętać, że nie tylko duże 
zmiany oraz przełomowe funkcjonalności są w stanie wpłynąć na percepcję marki 
w oczach klienta. Na poprawę NPS może mieć wpływ również szereg drobniejszych 
zmian, na przykład dokładniejsze opisy produktów i usług, wyjaśnienie procesu 
zakupowego, czy możliwości zwrotu, dające konsumentom poczucie bezpieczeństwa. 
Badanie wykazało, że znacząca część polskich organizacji nie dostarcza klientom 
nowoczesnych kanałów komunikacji. Respondenci nie postrzegają ich jako 
przynoszących korzyść dla biznesu, chociaż na rynku istnieje wiele interesujących 
przypadków wykorzystania np. komunikatorów do usprawniania procesów składania 
zamówień. Należy pamiętać, że łatwość wejścia w kontakt z przedstawicielem 
firmy jest istotnym elementem budowania pozytywnych doświadczeń klientów, 
a tym samym budowania lojalności oraz zwiększania ich wartości w czasie. 



Specyfika 
badanych prób7
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Specyfika głównej próby
Stanowisko respondenta

Sektory Liczba obsługiwanych klientów Dominujący kanał sprzedaży

Roczne przychody Od jak dawna Państwa firma prowadzi działalność?

23% 
Właściciel lub współwłaściciel 

27% 
Członek Zarządu/Dyrektor

43% 
Kierownik/Szef Działu

7% 
Inne

55% 
E-commerce

17% 
Finanse

17% 
Telekomunikacja i IT

11% 
Sektor energetyczny 
i użytkowy

12% 
do 50 mln PLN 

34% 
Od 50 do 150 mln PLN

27% 
Od 150 do 300 mln PLN

19% 
Powyżej 300 mln PLN

8% 
Inne

11% 
Do 5 lat

28% 
Od ponad 5 do 10 lat 

56% 
Ponad 10 lat

5% 
Trudno powiedzieć

13% 
Do 50 tys. 

19% 
Od 51 tys. do 100 tys.

19% 
Od 101 tys. do 500 tys. 

23% 
Od 501 tys. do 1 mln

13% 
Ponad 1 mln

4% 
Inne

9% 
Nie wiem/trudno powiedzieć

35% 
Cyfrowy

18% 
Mieszany (brak dominującego)

18% 
Tradycyjna sieć placówek

9% 
Call center

8% 
Przedstawiciel handlowy

6% 
Inne

6% 
Nie wiem/trudno powiedzieć

N=283
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Specyfika próby Liderów*

11% 
Właściciel lub współwłaściciel

34% 
Członek Zarządu/Dyrektor 

49% 
Kierownik/Szef Działu

6% 
Inne

Stanowisko respondenta

55% 
E-commerce

19% 
Finanse

15% 
Telekomunikacja i IT

11% 
Sektor energetyczny 
i użytkowy

Sektory Liczba obsługiwanych klientów

6% 
do 50 mln PLN 

27% 
Od 50 do 150 mln PLN

29% 
Od 150 do 300 mln PLN

30% 
Powyżej 300 mln PLN

8% 
Inne

Roczne przychody

7% 
Do 5 lat

21% 
Od ponad 5 do 10 lat 

67% 
Ponad 10 lat

5% 
Trudno powiedzieć

Od jak dawna Państwa firma prowadzi działalność?

4% 
Do 50 tys. 

25% 
Od 51 tys. do 100 tys.

19% 
Od 101 tys. do 500 tys. 

25% 
Od 501 tys. do 1 mln

18% 
Ponad 1 mln

1% 
Inne

8% 
Nie wiem/trudno powiedzieć

42% 
Cyfrowy

19% 
Mieszany (brak dominującego)

18% 
Tradycyjna sieć placówek

5% 
Call center

10% 
Przedstawiciel handlowy

3% 
Inne

3% 
Nie wiem/trudno powiedzieć

Dominujący kanał sprzedaży

*Liderzy – organizacje, które są jednocześnie liderami rynkowymi oraz liderami wykorzystania technologii marketingowych, N=73
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Specyfika próby Aspirujących*

27% 
Właściciel lub współwłaściciel 

25% 
Członek Zarządu/Dyrektor

41% 
Kierownik/Szef Działu

7% 
Inne

Stanowisko respondenta

Sektory Liczba obsługiwanych klientów

15% 
do 50 mln PLN 

38% 
Od 50 do 150 mln PLN

26% 
Od 150 do 300 mln PLN

14% 
Powyżej 300 mln PLN

7% 
Inne

Roczne przychody

13% 
Do 5 lat

31% 
Od ponad 5 do 10 lat

51% 
Ponad 10 lat

5% 
Trudno powiedzieć

Od jak dawna Państwa firma prowadzi działalność?

Dominujący kanał sprzedaży

33% 
Cyfrowy

19% 
Mieszany (brak dominującego)

16% 
Tradycyjna sieć placówek

10% 
Call center

7% 
Przedstawiciel handlowy

8% 
Inne

7% 
Nie wiem/trudno powiedzieć

17% 
Do 50 tys. 

17% 
Od 51 tys. do 100 tys.

19% 
Od 101 tys. do 500 tys. 

22% 
Od 501 tys. do 1 mln

10% 
Ponad 1 mln

6% 
Inne

8% 
Nie wiem/trudno powiedzieć

55% 
E-commerce

17% 
Finanse

17% 
Telekomunikacja i IT

11% 
Sektor energetyczny 
i użytkowy

*Aspirujący – organizacje nie posiadające pozycji lidera rynkowego i lidera technologicznego (w obydwu kategoriach są na podobnym poziomie, co konkurencja lub za nią nie nadążają), N=183
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Kontakt

Michał Kopyt
Partner,
EY Technology Consulting
michal.kopyt1@pl.ey.com
+48 505 688 246

Michał Wojnarowski
Senior Manager,
EY Technology Consulting
michal.wojnarowski@pl.ey.com 
+48 506 195 885

Weronika Grzeszczyk
Ekspert,
EY Technology Consulting 
weronika.grzeszczyk@pl.ey.com 
+48 519 098 094

Marcin Bartoszewski
Dyrektor,
EY Technology Consulting
marcin.bartoszewski@pl.ey.com
+48 512 449 153

https://www.linkedin.com/in/michalkopyt/
https://www.linkedin.com/in/micha%C5%82-wojnarowski-154b0746/
https://www.linkedin.com/in/weronika-grzeszczyk-197877108/
https://www.linkedin.com/in/marcin-bartoszewski-195a9836/
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