„Jak myślą klienci?
Badanie ukrytych postaw
klientów”
Monika Zwierz
Femko sp. z o.o.

Skąd wiadomo czego
oczekuje klient?
Zdjęcie jest własnością Moniki Zwierz

Femko sp. z o.o.

2

Klient wie?
Bez względu ile wydamy na marketing,
80% nowych ofert nie jest sukcesem.
Znamy to:
Klient mówi czego oczekuje, My to tworzymy, i kiedy tylko produkt
jest dostępny, klient wcale tego nie chce kupować.
Dlaczego?
Klient po prostu nie wie co chce.

Femko sp. z o.o.
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Szum informacyjny
• Ankiety
• NPS
• Wywiady
• Informacje od handlowców
• Informacje z biura obsługi
klienta
• Wyniki kontroli jakości w
procesach
• Reklamacje
Zdjęcie jest własnością Moniki Zwierz
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Różnice w posiadanych danych
• Ankiety – spontaniczna wypowiedź wybranej
grupy klientów
• NPS – spontaniczna wypowiedź tylko
niektórych klientów
• Wywiady - spontaniczna wypowiedź wybranej
grupy klientów
• Informacje od handlowców –
nieusystematyzowane, niereprezentatywne
dane
• Informacje z biura obsługi klientanieusystematyzowane, niereprezentatywne
dane
• Wyniki kontroli jakości w procesach –
•
•

Dane deklaratywne
Metody, które koncentrują się na słowach,
zniekształcają to, co próbują powiedzieć
nam konsumenci.

Dane faktycznie odzwierciedlające
oczekiwania
Ludzie mają naturalną skłonność do
wyrażania myśli za pomocą obrazów. Jest to
najbliżej formy, w jakiej tworzą się myśli.

Wskaźniki – to wartości, które mierzą jakieś zachowanie — liczba
osób odwiedzających Twoją www, liczba klientów zalogowanych na
Twój portal, liczba odebranych rozmów na Call Center.
KPI (wskaźniki wyników) to wartości, które odzwierciedlają
wyznaczone cele i główne wyniki, które planowałeś osiągnąć.
Wszystkie KPI są wskaźnikami ale nie każdy wskaźnik jest KPI
(wskaźnikiem wyników).

• Reklamacje – usystematyzowane dane części
klientów
Femko sp. z o.o.

5

Dlaczego klient nie mówi prawdy od razu?
• Bo się wstydzi
• Bo chce dobrze wypaść
• Bo nie wie co powiedzieć
• Bo nie umie o tym opowiedzieć
• Bo nie chce nam powiedzieć
• Bo nas nie lubi
• Bo nie lubi wypełniać ankiet
• Bo chce nam zrobić na złość
Zdjęcie jest własnością Moniki Zwierz
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Jak dowiedzieć się
czego na prawdę klient oczekuje?

Femko sp. z o.o.
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Świadomość jest, jak góra lodowa
• Myśli pojawia się jako wzór aktywności neuronów,
nie jako słowa.
• Większość myślenia i emocji zachodzi poza sferą
świadomości.
• Poznawanie jest zdeterminowane tym jacy
jesteśmy.
• Emocje i rozum są jednakowo ważne.
• Nie mamy dostępu do wiedzy na temat motywów
95%
podejmowanych przez nas decyzji.
• Większość z nich podejmujemy nieświadomie i
automatycznie.
• Poznawanie jest współdzielone z otoczeniem,
społecznością.

5%

Jesteśmy świadomi tylko 5%
swoich wyborów, naszych
myśli i uczuć

95%
Zdjęcie jest własnością Moniki Zwierz
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Emocje przy podejmowaniu decyzji
•
•
•
•
•
•
•
•

Radość
Smutek
Frustracja
Fascynacja
Niechęć
Złość
Ulga
Satysfakcja

• Mam TV
• Parametry - Mam telewizor o parametrach ….
• Parametry - Mam x kanałów HD …..
• Korzyści funkcjonalne –
• szybki dekoder, pojemność dysku, najnowszy

• Korzyści psycho-społeczne –
• Stać mnie na ten telewizor, dobrze mi się wiedzie, chwalę się, jestem
atrakcyjniejszy dla innych
• Stać mnie na ofertę X, jestem dumny, że wybrałem, realizuję swoje
pasje, wyróżniam się

• Emocje i wartości
• Mam więcej pewności siebie
• Mam poczucie spełnienia
• Czuję się lepszy od innych

Femko sp. z o.o.

Czy da się podjąć
decyzję bez emocji?
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• Konsumenci nie mogą powiedzieć, co myślą,
bo po prostu tego nie wiedzą.

• Tymczasem to, co nieuświadamiane, decyduje o ich decyzjach i
zachowaniach.
• Słowa to nie to samo co myśli.
• Myślenie jest wyrażane za pośrednictwem metafor.

• Sposobem dotarcia do nieuświadamianych myśli i uczuć są METAFORY.

Femko sp. z o.o.
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Głębokie metafory
• Powierzchowne wyrażanie się wskazują na ukryte wzorce ludzkich
myśli. Te wzorce to Głębokie Metafory
• Głębokie Metafory to te pierwsze i nieuświadomione odpowiedzi
umysłu na każdy bodziec, wydarzenie.
•
•
•
•
•
•

Pudełko (więzi albo chroni)
Droga, podróż (trudności, czas, doświadczenie)
Przemiana (zmiana stanu)
Związek, więź (poczucie bliskości)
Równowaga (Spokojny, skupiony)
Kontrola (Panowanie nad..)
Femko sp. z o.o.
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Myślimy obrazami, a nie słowami
Gdy myślimy „babcia”… pojawia się nam w głowie

smak babcinej
potrawy
obraz babci

zapach mieszkania
babci

… a nie słowna definicja babci…

dotyk futra
kota babci

czyjaś babcia to matka jego matki albo ojca
12
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Zdjęcia pokazane za zgodą Metaidea

Szpital dla dzieci w Pittsburghu
Firma architektoniczna miała zaprojektować nowy
szpital dla dzieci.
Cel badania: zidentyfikować głębokie metafory
stojące za przeżyciami pacjentów i ich rodzin w
obecnym szpitalu dla dzieci i wykorzystać je do
zaprojektowania nowego szpitala
Wywiady z pacjentami i ich rodzinami, lekarzami,
pielęgniarkami i pozostałym personelem
szpitalnym

Zdjęcia pokazane za zgodą Metaidea

Temat: jak się czują w różnych „przestrzeniach
szpitalnych”

Femko sp. z o.o.
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Szpital dla dzieci w Pittsburghu
Głęboka metafora:
nieprzyjemny POJEMNIK

Co zrobić, żeby szpital był
bardziej zachęcającym i
przyjemnym POJEMNIKIEM?

Obecny szpital był jak labirynt
i więzienie – ludzie czuli się w
nim zagubieni, sfrustrowani,
zamknięci, zdenerwowani,
zniecierpliwieni

Dom jako dobry POJEMNIK –
metafora domu wiąże się z
rodziną i poczuciem
normalności, ciepła, komfortu,
gościnności i przynależności

„jak w małym pudełku”
„czuję się zamknięty”
„mało przestrzeni”
„czuję się zdenerwowana”

„kojący”
„zapraszający”
„wywołuje uśmiech na twarzy”
„rozjaśnia nastrój”

Architekci wykorzystali znaczenia i odczucia związane
z domem w projekcie nowego szpitala.
Femko sp. z o.o.

„Ogród Leczniczy” - ucieczka od choroby, energia
fizyczna i psychiczna
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Szpital dla dzieci w Pittsburghu
Głęboka metafora: PRZEMIANA od choroby do zdrowia
Obecny szpital (bryłowaty, ponury) sugerował stagnację, a nie przemianę: brak nadziei na leczniczą przemianę.
Architektura: Motyle – budzą nadzieję na skuteczną od choroby do zdrowia, od bezradności do siły, od gniewu lub depresji do spokoju
wewnętrznego

Korytarz „transformacyjny”: gąsienica  kokon  motyl

Femko sp. z o.o.

Widok po wejściu do szpitala
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Cisco
Problem: Konsumenci nie mieli emocjonalnych więzi z Cisco i
traktowali tę firmę tylko funkcjonalnie (2006).
Cel badania: Zrozumieć, czym jest Cisco dla konsumentów i
zrepozycjonować tę markę tak, aby stworzyć więź emocjonalną
z konsumentami.
Wywiady z konsumentami, decydentami
menadżerami IT i z pracownikami Cisco

w

firmach,

Pytanie: “twoje myśli i uczucia odnośnie Cisco Systems”

Femko sp. z o.o.
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Cisco

Czego się dowiedziała firma Cisco:

Cisco dla konsumentów było narzędziem, które
łączyło ludzi ze sobą

A co ważniejsze
Zmieniało ludzi pozwalając im odkrywać nowe
możliwości.
Jeden z kolaży cyfrowych stworzonych podczas wywiadów z
konsumentami: most i stół symbolizują komunikację oraz
wymianę myśli i wiedzy, a także poszerzanie świata i
otwieranie do niego drzwi - wszystko to umożliwia Cisco.
Zdjęcia pokazane za zgodą Metaidea

Cisco
Zastosowanie insightów

Kampania reklamowa pt. ”The Human Network”,
w której wykorzystano motywy więzi i transformacji

https://www.youtube.com/watch?v=hAdfYgEapT8
Femko sp. z o.o.
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Cisco
Efekty
Cisco zaczęło się pozycjonować jako „sieć
ludzka” i zmieniło swoją nazwę.
Wartość marki w 2007 wzrosła o 9%
Cena akcji na giełdzie wzrosła o 35% w
ciągu dwóch lat. (2006-2008)

stare logo

nowe logo

komunikacja funkcjonalna

komunikacja emocjonalna

Marka przesunęła się z 30 na 9 miejsce
na liście najbardziej szanowanych marek.
Postrzeganie
Cisco
jako
„lidera
technologii” przez grupę docelową
wzrosło do 80% w ciągu roku.

Femko sp. z o.o.
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Badanie wykonywane przez lekarza to:

Zdjęcie jest własnością Moniki Zwierz

Femko sp. z o.o.
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A co mogą o nas myśleć klienci?
Jakie pokażą nam obrazy, metafory?

Femko sp. z o.o.
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Nie wiem o co chodzi z tymi
pilotami?
W ogóle nie rozumiem o co chodzi
z tym VOD – czuję się zagubiony?

Zdjęcie jest własnością Moniki Zwierz
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To moja droga przez
świat.

Zdjęcie jest własnością Moniki Zwierz
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Czuje się jak w
więzieniu. Nic nie ma do
oglądania. W kółko to
samo.

Zdjęcie jest własnością Moniki Zwierz
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Ja nic w tej TV nie widzę, nuda.

Zdjęcie jest własnością Moniki Zwierz
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Techniki pozyskania wiedzy wprost od
człowieka
• Storytelling – Proszę powiedz mi jak ten obraz odnosi się do twoich
myśli i uczuć o doświadczeniu z tą usługą
• Brak obrazu – Czy są jakieś myśli dla których nie znalazłeś żadnego
obrazu. Proszę opisz myśli, uczucia, i powiedz mi jaki byś użył tu obraz,
opisz go
• Rozszerzenie ram – Jeśli mógłbyś szerzej opisać ten obrazek co jeszcze
możesz tu zobaczyć i opisać, co pomogłoby mi lepiej zrozumieć Twoje
myśli i uczucia?
• Sensory metafor (dźwięk, kolor, smak, zapach, dotyk) – jaki dźwięk
usłyszę, który reprezentowałby Twoje myśli i uczucia o …, które grają
rolę w Twoim życiu?
Femko sp. z o.o.

26

ZMET® - wykorzystuje metafory do
podglądania myśli i uczuć konsumentów
• Przygotowanie tematu, o który
będziemy pytać
• Wybór grupy klientów
• Klienci przynoszą zdjęcia
• Przeprowadzenie wywiadów
• Podsumowanie

Femko sp. z o.o.
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Dogłębnie rozpoznamy
co i dlaczego,
zaproponujemy, jak i
kiedy, i weźmiemy
odpowiedzialność za
dostarczenie
rezultatów, gdyż mamy
zespół, który wspólnie z
Wami to wykona.
Zespół Femko

Femko sp. z o.o.

Zdjęcie jest własnością
Moniki Zwierz
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Femko dzieli się praktyczną wiedzą
• Femko to zespół doświadczonych
praktyków biznesu

• Ekspert w zakresie doskonalenia
organizacji przedsiębiorstw, trener
zarządzania.
• Ekspert w zakresie doskonalenia obsługi
klienta, wdrożeń IT.
• Ekspert ds. zarządzania efektywnością
produkcji i optymalizacją kosztów.
ACMA/CGMA
• Trener i mentor sprzedaży.
• Trener, facylitator, coach.
• Ekspert BPM, coach, mentor
• Ekspert ds. innowacji, data scientist
• Analityk Biznesowy

Femko sp. z o.o.

PhotogenicaZdjęcie jest własnością Moniki Zwierz
/zdjęcie

Eksperci Femko to doświadczeni
menadżerowie, którzy nie raz udowodnili
swoją skuteczność na czołowych
stanowiskach, prowadząc skomplikowane
projekty w wiodących przedsiębiorstwach na
polskim rynku.
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Femko potrafi
Poszukiwanie informacji

Działania

• Zbadać uświadomione i nieuświadomione
potrzeby klienta.
• Dokonać analizy sytuacji AS IS.
• Dokonać analizy zastanych procesów
biznesowych.
• Dokonać analizy kompetencji pracowników.

• Pomaga przeanalizować wyniki i
wyciągnąć wnioski co trzeba udoskonalić,
by klient był zadowolony, trwale związany
i lojalny
• Identyfikuje źródło problemów w firmie i
bierze odpowiedzialność za ich
rozwiązywanie.

• Szybko i kompetentnie przygotuje diagnozę
i rekomendacje działania.
• Dostarcza paletę rozwiązań z obszaru
zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie
w obszarze budowania efektywnej
sprzedaży i obsługi klienta.
• Kreuje nowe, dedykowane możliwości,
rozwiązania, innowacje.

Zdjęcie jest własnością Moniki Zwierz

Femko sp. z o.o.
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Femko wskazuje jak
• Wspólnie kreuje, pomaga i upewnia
przedsiębiorcę, menadżera w tym, jak
realizować wyznaczone cele.
• Buduje kompetencje i rozwija umiejętności
pracowników i kadry zarządczej wzmacniające
przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa
• Uczy przedsiębiorców, jak zmieniać
zachowania pracowników w firmie,
szczególnie, jak dbać o klientów.
• Uczy, jak zarządzać projektami w organizacji:
w tym projektami budowania efektywności w
sprzedaży, budowania doskonałej obsługi
klienta.
• Przygotuje organizację do wdrożenia strategii
CRM i aplikacji typu CRM. Pomaga we
wdrożeniu tej strategii.
Zdjęcie jest własnością Moniki Zwierz
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Femko wie i wdraża
Femko posiada zespół, który potrafi to wdrożyć w praktyce.

Chcemy rozwijać się wraz z Waszą firmą!
Wasze cele pokazują nam drogę!

www.femko.pl
Biuro@femko.pl
Tel.: 730 358 958
Femko sp. z o.o.
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