Sieci handlowe powinny nauczyć się, jak dziękować
klientowi! Jak to zrobić?
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Umiejętność mówienia dziękuję w sposób konsekwentny oraz w taki sposób, by konsumenci
to docenili, jest chyba jednym z największych wyzwań dla sieci handlowych i innych branż.
Danie prezentu nie polega na tym, że skoro klient ma dziś urodziny, to dostanie kupon o
wartości 5 zł na zakupy. To sympatyczne, ale nie czyni marki unikalnej w stosunku do
innych. A to nie jest to rzecz prosta do zrobienia, szczególnie na skalę masową – mówi
portalowi wiadomoscihandlowe.pl Bartłomiej Górzny, Head Of Business Poland - Ukraine Baltics w firmie TCC.
W jaki sposób sieci handlowe starają się ściągnąć klienta, utrzymać go, sprawić, by czuł się
lepiej? Może podać Pan jakieś przykłady?
Przede wszystkim stawiają na opowiadanie historii i pozycjonowanie się w oczach konsumenta jako
wartościowa marka. Do niedawna sklepy spożywcze były dla konsumenta (nie tylko polskiego),
miejscem, w którym można było kupić produkty dla domu różnych marek. Natomiast samo miejsce,
w którym robiło się te zakupy nie istniało w świadomości konsumenta jako marka. Kojarzono logo na
budynku, jednak sama marka niewiele znaczyła. Wciąż niewiele jest sieci handlowych na świecie,
którym udało się tak wykreować swój wizerunek, żeby stworzyć silną i rozpoznawalną markę.
Kultowym przykładem jest londyński Harrods, który przez wiele lat pracował na wizerunek

ekskluzywnego domu handlowego z sekcją spożywczą. Dziś Harrods to pełnoprawna marka
spożywcza, którą konsumenci kojarzą z luksusem, ale też wyjątkowym asortymentem, wspaniałą
obsługą i niezapomnianym doświadczeniem zakupowym.
Drugi przykład, też z rynku brytyjskiego to Waitrose, któremu również udało się wykreować własną
markę i który jest dziś symbolem wysokiej jakości oraz obsługi klientów. Myślę, że na naszym rynku
marką zaczyna być Biedronka, a jest nią już na pewno Lidl. Wspomniane sieci rozumieją, że
pozycjonując się jako dyskonty będą konkurować ze sobą na podstawowym poziomie, tj. zaspokajania
najprostszych potrzeb klientów poprzez oferowanie im niskich cen.
Obie sieci postawiły na budowanie swojej marki w oparciu o ważne dla nich wartości i swoją filozofię
działania, o których opowiadają klientom. Zaowocowało to stworzeniem świadomej grupy klientów,
którzy potrafią powiedzieć, dlaczego idą do Lidla lub Biedronki na zakupy. Aby przyciągnąć
konsumenta i wyróżnić się na rynku, sieci zaczęły myśleć o sobie jako o marce, której
pozycjonowanie należy strategicznie przemyśleć i wykreować. Jak? Komunikując otwarcie swoje
wartości, licząc na to, że w ten sposób znajdą wspólny język z konsumentem.
Dla Polaków najważniejsza jest rodzina.
To prawda, zapewnienie szczęścia rodzinie jest dla Polaków priorytetem. Wynika to z naszej kultury i
tradycji – cenimy poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, a to dają nam właśnie najbliżsi. Dużą wagę
przykładamy również do dbałości o przyszłość następnych pokoleń, nawet jeśli jest to troska
wyrażona w gestach dnia codziennego: np. troska o to, aby dzieci dobrze się odżywiały, uczyły,
aktywnie spędzały czas.
Warto jednak zauważyć, że wzorem zachodnich społeczeństw inne rzeczy zaczynają być dla nas
ważne, jak np. ochrona środowiska naturalnego, dbałość o planetę, uświadamianie, że Ziemia to nie
byt abstrakcyjny i wszyscy powinniśmy o nią dbać. Firmy, dla których ważny jest tzw. zrównoważony
rozwój i dbanie o środowisko naturalne znajdują coraz szersze grono konsumentów, którzy wyznają
podobne wartości. Oczywiście nie mogą zapomnieć w tym wszystkim, aby docenić konsumenta.
W jaki sposób dziękować? Dlaczego warto dziękować? Co to w efekcie daje?
Jeśli robimy coś dla kogoś poza rodziną i najbliższymi przyjaciółmi – czyli dla ludzi, od których
niczego w zamian nie oczekujemy, to zwykle spodziewamy się, że zostaniemy docenieni i
wynagrodzeni, zwłaszcza jeśli robimy to regularnie. To pierwszy powód, dla którego warto
dziękować konsumentom. Poza tym, wszyscy lubimy czuć się wyjątkowo, dostawać prezenty.
Co ważne - nie muszą to być drogie prezenty. Przeprowadziliśmy niedawno pogłębione badania,
których celem było sprawdzenie jakie są powody, dla których Polacy stają się lojalni wobec marki czy
produktu. Respondenci bardzo zwracali uwagę na silnie zakorzenioną tradycję obdarowywania się
prezentami. O ile w rodzinie jest to bezinteresowne, to okazuje się, że wciąż czujemy się zobowiązani
podarować prezent, gdy ktoś dla nas coś zrobił, nawet jeśli należało to do jego obowiązków.
Urzędnicy, lekarze, itd. - dawanie łapówek uważamy za konieczne. Rozumiem, że nie tylko
chcemy dawać, ale także lubimy od czasu do czasu dostać łapówkę od sieci handlowej?
Tak, ale te „prezenty” wynikają często właśnie z wdzięczności i przekłada się to na biznes. Jeśli
zrozumiem, że jest w tym pewna wartość, możemy dużo zyskać. Umiejętność mówienia dziękuję w
sposób konsekwentny oraz w taki sposób, by konsumenci to docenili, jest chyba jednym z
największych wyzwań dla sieci handlowych i innych branż.
Danie prezentu nie polega na tym, że skoro klient ma dziś urodziny, to dostanie kupon o wartości 5

zł na zakupy. To sympatyczne, ale nie czyni marki unikalnej w stosunku do innych. A to nie jest to
rzecz prosta do zrobienia, szczególnie na skalę masową.
Oto przykład z rynku brytyjskiego, który jest chyba najbardziej zaawansowany i najtrudniejszy z
punktu widzenia handlu detalicznego. Działająca tam sieć Morrisons wprowadziła darmową kawę i
gazetę dla klientów, którzy podczas weekendu przyjdą rano na zakupy. To jest drobna rzecz, która
jednak ogromnie zwiększyła ruch na koniec tygodnia. Nie dlatego, że ludzie chcą mieć darmową
kawę, ale dlatego, że poczuli, że sieć zrobiła coś innego, coś zaskakującego, coś przyjemnego. Inną
ciekawą inicjatywą są ciche godziny. Ceniący sobie spokój klienci mogą przyjść na zakupy o
określonych porach, kiedy muzyka, komunikaty i reklamy ustępują ciszy. Tym samym tropem poszło
PKP z propozycją cichych wagonów. Klienci to doceniają.
Ale w budowaniu lojalności ważne są także inne kwestie. Jak je zidentyfikować?
Tak, i tym zajmujemy się w TCC: tworzeniem długofalowych, przemyślanych kampanii, w których
mówimy klientom dziękuję, dając im prezenty, sprawiając przyjemność im i ich bliskim. Te prezenty
są odpowiedzią na ich potrzeby. A jak je zidentyfikować? Według naszego badania wynika, że poza
podstawowymi aspektami chodzenia na zakupy, polscy klienci chcieliby, aby sieci inspirowały ich do
gotowania prostych, szybkich i w miarę tanich potraw. Istnieje relatywnie mała, ale dynamicznie
rosnąca grupa ludzi lubiących gotować, a większość ludzi po prostu musi gotować, bo ma rodzinę,
bez znaczenia czy to lubi, czy nie. Jeśli nie, to chcieliby, żeby ktoś im w tym pomógł.
Dla ponad 40 proc. ludzi ważne jest, by miejsce, gdzie idą na zakupy, pomogło im przygotować
posiłek. Po drugie oczekują inspiracji, pomocy i prostych rozwiązań, które ułatwią im życie w kuchni.
I w końcu chęć poznawania nowych smaków - dlatego w większości sieci handlowych mamy tygodnie
azjatyckie, włoskie, greckie pomimo, że jesteśmy krajem postrzeganym jako tradycyjny. Ludzie są
ciekawi. Dostrzegają nowe smaki i tego oczekują po sklepach.
Podobnie jest z promowaniem zdrowego odżywiania wśród ludzi. Rodzice mają ogromny problem, by
przekonać dzieci, by te jadły zdrowo i aż 30 proc. z nich oczekuje, by sklep, w którym robią zakupy,
pomógł im w tym trudnym zadaniu. W ten trend wstrzeliła się fantastycznie Biedronka z naszą akcją
ze Świeżakami. Za jej pośrednictwem wspólnie promowaliśmy zdrowe zwyczaje zakupowe oraz
codzienne jedzenie pięciu porcji warzyw i owoców. Robiliśmy to w sposób zabawny, dzięki czemu w
jakimś aspekcie akcja pomogła rodzicom przyciągnąć dzieciaki do świeżych warzyw i owoców.
Właśnie tego ludzie oczekują od sklepów, w których robią zakupy.
Świeżaki były ciekawym projektem, ale wielu rodziców płacz dzieci doprowadzał do białej
gorączki?
To efekt nie akcji Świeżaków, ale konsekwencja roli, jaką dziecko odgrywa w gospodarstwie
domowym. Zrobiliśmy parę lat temu badanie w kilkunastu krajach europejskich, także w Polsce,
podczas którego przebadaliśmy rodziny z dziećmi w wieku od 6 do 12 lat.
Sprawdziliśmy w jaki sposób maluchy funkcjonują w rodzinie i jakie mają przypisane role. Pewne
rzeczy, których się dowiedzieliśmy, nas zaskoczyły. Przede wszystkim, dziecko ma coraz bardziej
znaczącą rolę konsultacyjną, a czasem nawet decydującą, jeśli chodzi o wiele decyzji podejmowanych
w rodzinie. Zaskakujące jest, że aż 56 proc. rodziców potrafi zasięgnąć opinii dziecka na temat
miejsca, gdzie będą robione zakupy spożywcze, a aż 12 proc. dorosłych pyta dzieci o zdanie w
sprawie zakupu samochodu.
Jeśli chodzi o zakupy spożywcze, to dziecko może powiedzieć: mamo, tato, chciałabym też mieć
kolekcję Świeżaków, więc chodźmy do tego sklepu. Jest to mechanizm psychologiczny – bardzo

ciężko nam jest powiedzieć dziecku „nie”, albo – ujmując to inaczej - mamy bardzo duży problem z
tym, żeby nie spełnić marzenia swojego dziecka.
Czy jest to realizowanie własnych pragnień, ponieważ coś czego my nie mieliśmy, jesteśmy
w stanie zapewnić naszemu dziecku?
Każdy rodzic chciałby, żeby jego dziecko miało dużo lepsze życie niż on. Stanowi to potężne
narzędzie marketingowe, jeśli się z niego właściwie korzysta, czyli nie gra na najprostszych
emocjach. Akcje, które prowadziliśmy w Biedronce czy Stokrotce są tego doskonałym przykładem.
Dzięki ciekawej historii oraz oparciu kampanii o ważne tematy, jak zdrowe odżywianie, dbanie o
zwierzęta i ochronę zagrożonych gatunków, zachwyciliśmy dzieci i trafiliśmy z przekazem do
rodziców.
W mechanizmie akcji Biedronki było zaszyte promowanie zakupów warzyw i owoców: rodzić musiał
podjąć decyzję, czy wyda 40 zł by dostać jeden znaczek, czy wydając te samą sumę, ale kupując m.in.
owoce i warzywa, aby dostać drugi, to prędzej kupi warzywa i owoce niż kolejną paczkę chipsów.
Dzięki temu, dziecko jest bliżej zdobycia ukochanego pluszaka, a rodzic ma poczucie, że zrobił coś
sensownego dla swojej rodziny. Dlatego coraz więcej akcji, które przygotowujemy dla naszych
Klientów jest związanych z realizowaniem misji i przekazywaniem wartości, którymi sieć handlowa
chciałaby się podzielić ze swoimi konsumentami.
W jaki sposób na polskiego konsumenta, jego lojalność i zachowania konsumenckie
wpłynęła historia, czyli zabory, okres PRL? Wydaje się, że jedną z istotnych konsekwencji
jest brak zaufania do państwa, społeczności lokalnej, ale także do sąsiada. Ufamy tylko
rodzinie. Czy planując kampanie lojalnościowe bierzecie pod uwagę zaszłości historyczne,
które ukształtowały społeczeństwo i współczesnego konsumenta?
To problem mający podłoże w sposobie funkcjonowania naszego społeczeństwa. Polska ma najniższy
w Europie wskaźnik zaufania do innych ludzi. Z natury ufamy tylko najbliższej rodzinie.
Podejrzliwość polskich konsumentów oznacza, że pierwszym krokiem w relacji marka – konsument
jest zbudowanie zaufania. Mam na myśli prowadzenie dialogu z konsumentem w taki sposób, by
zrozumiał, że my - TCC oraz nasz klient - nie mamy ukrytych intencji w tym co robimy, a po prostu
dziękujemy klientom, że robią zakupy w danym miejscu.
Drugą istotną rzeczą jest przekazanie tego prezentu w odpowiedni sposób. Należy zorganizować
akcję tak, by klienci natychmiast ją zrozumieli, zaakceptowali i zaangażowali się. Prowadzenie tego
typu kampanii lojalnościowych jest bowiem swoistą grą z konsumentami. Większość z nich z chęcią
bierze udział i nawet czerpią z tego przyjemność, jednak zasady muszą być uczciwe, proste i nie
mogą być zmieniane w czasie jej trwania.
Trzecim ważnym elementem jest to, aby prowadzona akcja była spójna z wizerunkiem firmy, z którą
współpracujemy. Konsumenci nie mogą mieć poczucia, że sieć, która organizuje akcję z przesłaniem.
Prosty przykład: loteria typowego dyskontu, w której można wygrać luksusowy samochód będzie
niespójna dla konsumenta. Natomiast jeśli zorganizowałyby ją luksusowe delikatesy to takie
połączenie będzie logiczne. Podsumowując: szczerość, spójna komunikacja i budowanie zaufania to
trzy filary, na których powinny być oparte wszelkie aktywności, w które chcemy zaangażować
konsumentów.
(…)
Wkrótce portal wiadomoscihandlowe.pl opublikuje kolejne fragmenty rozmowy z
Bartłomiejem Górznym, Head Of Business Poland - Ukraine - Baltics w firmie TCC.
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