
Zarządzanie relacjami z klientami (CRM): podejście do budowania i podtrzymywanie 

długoterminowej współpracy z klientami. 

Cykl życia klienta: Etapy, przez które przejdzie każdy klient w długoterminowej relacji, obejmującej 

przejęcie, utrzymanie i rozszerzenie. Są w tym bardziej szczegółowe etapy. 

Zastosowanie technologii do zarządzania relacjami z klientami (CRM) jest kluczowym elementem e-

biznesu. Budowanie długoterminowych relacji z klientami jest niezbędne dla każdego 

zrównoważonego biznesu. Brak budowania relacji w dużej mierze spowodował niepowodzenia wielu 

firm internetowych po ogromnych wydatkach na pozyskanie klientów. Znaczenie utrzymania klienta 

dla długoterminowej rentowności jest dobrze znane z modelowania tego typu, o którym mowa w 

Części 4. Jednak badania podsumowane przez Reichhelda i Scheftera  pokazują, że pozyskiwanie 

klientów online jest tak drogie (20-30 procent wyższe niż w przypadku tradycyjnych firm), że start-upy 

mogą pozostawać nierentowne przez co najmniej dwa do trzech lat. Badania pokazują również, że 

zatrzymując tylko 5 procent więcej klientów, firmy internetowe mogą zwiększyć swoje zyski o 25–95%. 

Ci autorzy mówią:  

ale jeśli uda ci się utrzymać lojalność klientów, ich rentowność przyspieszy znacznie szybciej niż w 

tradycyjnych firmach. Ich obsługa kosztuje coraz mniej. 

Należy zauważyć, że związek między lojalnością klientów a rentownością został zakwestionowany, w 

szczególności przez Reinartz i Kumar, którzy poprzez analizę czterech firmowych baz danych odkryli, 

że: 

było niewiele lub nie było żadnych dowodów na to, że klienci, którzy stale dokonują zakupów od firmy, 

są z konieczności tańsi w obsłudze, mniej wrażliwi na ceny lub szczególnie skuteczni w pozyskiwaniu 

nowych klientów. 

Zasugerowali, że firmy, które opierają swój marketing na prostym założeniu, że lojalni klienci są 

najbardziej zyskowni, stracą okazję do dotarcia do innych potencjalnie dochodowych klientów. W tej 

części dokonano oceny różnych technik nawiązywania i budowania relacji z klientami przy użyciu 

kombinacji technik online i offline. Część jest podzielona na różne etapy klasycznego cyklu życia klienta: 

Wybierz, Pozyskaj, Zatrzymaj, Rozszerz. 

Alternatywnym spojrzeniem na to, jak można osiągnąć CRM poprzez obecność w sieci (chociaż e-mail 

jest również ważny), jest podejście Yahoo! kiedyś zbudował dochodową witrynę. Menedżerowie 

serwisu informowali na konferencjach branżowych, że skuteczna witryna internetowa powinna mieć 

trzy cechy: 

• Magnetyczna. Pozyskanie odwiedzających poprzez promocję i uatrakcyjnienie witryny. 

• Lepka. Retencja - zatrzymywanie klientów na stronie po ich przybyciu i zachęcanie ich do 

angażowania się w działania generujące przychody. 

• Elastyczna. Rozszerzenie - nakłanianie klientów do powrotu, szczególnie w przypadku działań 

generujących przychody. 

Cztery działania marketingowe składające się na CRM obejmują następujące elementy. 

1. Wybór klienta oznacza zdefiniowanie typów klientów, do których firma będzie się kierować. Oznacza 

to identyfikację różnych grup klientów, dla których należy opracowywać oferty i kierować je podczas 

akwizycji, utrzymania i rozszerzenia. Omówiono różne sposoby segmentacji klientów według wartości 



i szczegółowego cyklu życia z klientem. Z perspektywy e-biznesu, jak widać w rozdziale 5, możemy 

chcieć selektywnie kierować reklamy do typów klientów, którzy przyjęli e-kanały. 

2. Pozyskiwanie klientów oznacza działania marketingowe mające na celu nawiązanie relacji z nowymi 

klientami przy jednoczesnej minimalizacji kosztów akwizycji i dotarciu do klientów o dużej wartości. 

Jakość usług i dobór odpowiednich kanałów dla różnych klientów są ważne na tym etapie i przez cały 

cykl życia. 

3. Utrzymanie klienta odnosi się do działań marketingowych podejmowanych przez organizację w celu 

utrzymania obecnych klientów. Kluczowe znaczenie ma identyfikacja odpowiednich ofert na podstawie 

ich indywidualnych potrzeb i szczegółowej pozycji w cyklu życia klienta (np. Liczba lub wartość 

zakupów). 

4. Rozszerzenie klienta oznacza zwiększenie zakresu lub zakresu produktów, które klient kupuje od 

firmy. Jest to często określane jako „rozwój klienta”. Istnieje szereg technik zwiększania liczby klientów 

w CRM, które są szczególnie ważne dla sprzedawców internetowych: 

(a) Odsprzedaż. Sprzedaż podobnych produktów obecnym klientom - szczególnie ważna w niektórych 

kontekstach B2B, takich jak ponowne zakupy lub zmodyfikowane ponowne zakupy. 

(b) Sprzedaż krzyżowa. Sprzedawaj dodatkowe produkty, które mogą być ściśle związane z pierwotnym 

zakupem, ale niekoniecznie. 

(c) Sprzedaż dodatkowa. Podzbiór sprzedaży krzyżowej, ale w tym przypadku sprzedaży droższych 

produktów. 

(d) Ponowna aktywacja. Klienci, którzy nie kupowali od jakiegoś czasu lub stracili ważność, mogą zostać 

zachęceni do ponownego zakupu. 

(e) Skierowania. Generowanie sprzedaży na podstawie rekomendacji od obecnych klientów, na 

przykład transakcji typu „członek-otrzymaj-członka”. 

Należy zauważyć, że chociaż koncepcja CRM jest powszechna w obecnym myśleniu marketingowym i 

zapewnia cenne ramy dla taktyk zwiększających lojalność i rentowność, należy zauważyć, że może nie 

odzwierciedlać dokładnie sposobu, w jaki klient postrzega swoje relacje z firmą. Konsumenci mogą po 

prostu postrzegać swoje relacje z organizacją jako relację wymiany i nie będą wierzyć, że są związani z 

jakąkolwiek firmą, tj. Mogą powiedzieć „Nie chcę związku”. O’Malley i Tynan zauważają, że pojęcie 

długotrwałego związku lub partnerstwa może być łatwiej stosowane w marketingu B2B niż w 

marketingu konsumenckim. Mówią, że konsumenci nie uważają tej fałszywej intymności za relację 

międzyludzką. Nie kieruje się przede wszystkim zaufaniem, zaangażowaniem, komunikacją i wspólnymi 

wartościami, ale wygodą i własnym interesem. Przy rozważaniu taktyki warto pamiętać o tym 

konsumenckim spojrzeniu na relacje zatrudniać, aby pomóc budować i utrzymywać relacje. 

Marketingowe zastosowania CRM 

System CRM wspierający te cztery działania składa się z różnych aplikacji marketingowych: 

1 Automatyzacja działu sprzedaży (SFA) Przedstawiciele handlowi są wspierani w zarządzaniu kontem 

i sprzedaży przez telefon za pomocą narzędzi do organizowania i rejestrowania zapytań klientów oraz 

wizyt. 

2 Zarządzanie obsługą klienta. Przedstawiciele w contact center odpowiadają na zapytania klientów o 

informacje, korzystając z intranetu, aby uzyskać dostęp do baz danych zawierających informacje o 

kliencie, produktach i wcześniejszych zapytaniach. 



3 Zarządzanie procesem sprzedaży. Można to osiągnąć za pośrednictwem witryn e-commerce lub w 

kontekście B2B, wspierając przedstawicieli handlowych poprzez rejestrowanie procesu sprzedaży 

(SFA). 

4 Zarządzanie kampanią. Zarządzanie kampaniami reklamowymi, pocztowymi, e-mailowymi i innymi. 

5 Analiza. Dzięki technologiom, takim jak hurtownie danych i podejściu, takim jak eksploracja danych, 

które zostaną wyjaśnione w dalszej części tego rozdziału, można analizować cechy klientów, ich 

zachowania zakupowe i kampanie w celu optymalizacji kombinacji marketingowej. 

Co to jest e-CRM? 

Elektroniczne zarządzanie relacjami z klientami (e-CRM): korzystanie z technologii cyfrowej 

technologie komunikacyjne, aby zmaksymalizować sprzedaż obecnym klientom i zachęcić do dalszego 

korzystania z usług online. Personalizacja Personalizacja internetowa polega na dostarczaniu 

dostosowanej treści dla danej osoby za pośrednictwem stron internetowych, poczty e-mail lub 

technologii push. 

Masowe dostosowywanie: Masowe dostosowywanie to tworzenie szytych na miarę komunikatów 

marketingowych lub produkty przeznaczone dla klientów indywidualnych lub grup klientów, które 

zazwyczaj wykorzystują technologię w celu zachowania korzyści skali i możliwości masowego 

marketingu lub produkcji. 

Marketing zorientowany na klienta: Podejście do funkcji marketingu internetowego opiera się na 

zachowaniu klienta w grupie docelowej, a następnie stara się zaspokoić potrzeby i pragnienia każdego 

klienta. 

Interaktywny charakter sieci w połączeniu z komunikacją e-mailową zapewnia idealne środowisko do 

rozwijania relacji z klientami, a bazy danych stanowią podstawę do przechowywania informacji o 

relacjach i dostarczania informacji w celu ich wzmocnienia poprzez ulepszone, spersonalizowane 

usługi. To internetowe podejście do CRM jest często znane jako „e-CRM” lub „elektroniczne 

zarządzanie relacjami z klientami” i na tym właśnie się skupimy w tym rozdziale. Chociaż rysunek 9.1 

odnosi się do całego cyklu życia klienta, zwykle jest używany w odniesieniu do działań związanych z 

utrzymaniem i rozszerzaniem klientów. 

Trudno jest określić, gdzie kończy się CRM, a zaczyna e-CRM, ponieważ oboje obecnie szeroko 

wykorzystują technologie cyfrowe i media. Tak mówią Chaffey i Smith (2008): Co to jest e-CRM? 

Zarządzanie relacjami z klientami z „e”? Ostatecznie E-CRM nie może być oddzielony od CRM, musi być 

zintegrowany i płynny. Jednak wiele organizacji ma określone inicjatywy E-CRM lub personel 

odpowiedzialny za E-CRM. Zarówno CRM, jak i e-CRM to nie tylko technologia i bazy danych, to nie 

tylko proces lub sposób działania, wymaga w rzeczywistości pełnej kultury klienta. Mówiąc dokładniej, 

możemy powiedzieć, że ważnymi wyzwaniami i działaniami związanymi z e-CRM, które wymagają 

zarządzania, są: 

• Wykorzystywanie strony internetowej do rozwoju klienta od generowania potencjalnych klientów do 

konwersji do sprzedaży online lub offline z wykorzystaniem poczty elektronicznej i informacji 

internetowych w celu zachęcenia do zakupu; 

• Zarządzanie jakością list e-mailowych (pokrycie adresów e-mail oraz integracja informacji o profilu 

klienta z innych baz danych w celu umożliwienia targetowania); 

• Stosowanie marketingu e-mailowego do wspierania sprzedaży dodatkowej i krzyżowej; 



• Eksploracja danych w celu ulepszenia targetowania; 

• Z witryną internetową z możliwością personalizacji lub masowej personalizacji, która automatycznie 

poleca „następny najlepszy produkt”; 

• Zapewnienie usług obsługi klienta online (takich jak często zadawane pytania, wsparcie telefoniczne 

i czat), które pomagają osiągnąć konwersję do sprzedaży (mogą być uruchamiane automatycznie, tak 

aby osoby odwiedzające witrynę, które wykazują wysokie zamiary lub niepokój podczas wielu wizyt na 

stronie, mogą być zachęcane wejść na sesję czatu lub oddzwonić (zasoby personelu mogą ograniczyć 

ich oferowanie wszystkim odwiedzającym witrynę); 

• Zarządzanie jakością usług online, aby zapewnić kupującym po raz pierwszy doskonałe wrażenia 

klientów, które zachęcają ich do ponownego zakupu; 

• Zarządzanie wielokanałowym doświadczeniem klienta, gdy klienci używają różnych mediów w 

ramach procesu zakupu i cyklu życia klienta. 

Sharma i Sheth podkreślili znaczenie trendu od masowego marketingu do tego, co jest obecnie 

powszechnie znane jako `` marketing zorientowany na klienta '' lub  „marketing zorientowany na 

klienta '' (chociaż wielu uważa to za tautologię, ponieważ koncepcja stawia klienta w centrum działań 

marketingowych). Zwracają uwagę, że kanały elektroniczne mogą mieć zalety pod względem 

dostarczania klientom odpowiednich wiadomości i ofert po stosunkowo niskich kosztach. Może być 

również używany do wspierania personalizacji produktów. Autorzy ci podają przykład modelu Dell, w 

którym każdy komputer jest produkowany i dystrybuowany „na żądanie” zgodnie z potrzebami 

konkretnego klienta. To jest przykład tego, co nazywają „marketingiem odwrotnym” ze zmianą 

realizacji marketingu z dostarczania produktów do potrzeb klienta. Innym aspektem tej transformacji 

jest to, że marketerzy internetowi mogą śledzić przeszłe i obecne zachowania klientów w celu 

dostosowania komunikacji, aby zachęcić do przyszłych zakupów. Podejście to, które jest kolejnym 

aspektem marketingu zwrotnego, a także kluczową koncepcją w e-CRM, można scharakteryzować jako 

„komunikację sensowną i reagującą”. Klasycznym tego przykładem są funkcje personalizacji oferowane 

przez Amazon, w ramach których dostarczane są osobiste rekomendacje. 

Firmy mogą również zorganizować aktywowaną lub następczą aktywność e-mail po zdarzeniu klienta, 

takim jak wycena (stosowana przez ubezpieczyciela MORE TH> N, www.morethan.com) lub porzucony 

koszyk zakupów (używany przez Tesco.com) zachęcić do zakupu. 

Komunikacja sensowna i odpowiadająca: dostarczanie klientom terminowej, odpowiedniej 

komunikacji w ramach strategii kontaktu w oparciu o ocenę ich pozycji w cyklu życia klienta oraz 

monitorowanie określonych interakcji z witryną internetową, e-mailami i personelem firmy. 

Korzyści z e-CRM 

Wykorzystanie Internetu do marketingu relacji wiąże się z integracją bazy danych klientów ze stronami 

internetowymi, aby relacje były ukierunkowane i spersonalizowane. Dzięki temu marketing można 

ulepszyć w następujący sposób. 

• Bardziej opłacalne kierowanie. Tradycyjne targetowanie, na przykład direct mail, często opiera się na 

listach mailingowych tworzonych według kryteriów, które oznaczają, że nie wszyscy, z którymi się 

kontaktujemy, są na rynku docelowym. Na przykład firma, która chce pozyskać nowych zamożnych 

konsumentów, może używać kodów pocztowych do kierowania reklam na obszary o odpowiednich 

danych demograficznych, ale w obrębie okręgu pocztowego populacja może być niejednorodna. 

Skutkiem złego ukierunkowania będą niskie wskaźniki odpowiedzi, być może poniżej 1%. Internet ma 



tę zaletę, że lista kontaktów jest wybierana samodzielnie lub wstępnie kwalifikowana. Firma będzie 

dążyć do budowania relacji tylko z tymi, którzy odwiedzili witrynę internetową i wyrazili 

zainteresowanie jej produktami, rejestrując swoje nazwisko i adres. Czynność odwiedzania strony 

internetowej i przeglądania stron internetowych wskazuje klienta docelowego. Stąd podejście do 

pozyskiwania nowych klientów, z którymi można budować relacje, jest zasadniczo odmienne, gdyż 

polega na przyciąganiu klientów na stronę internetową, na której firma proponuje im zarejestrowanie 

się. 

• Osiągnij masową personalizację komunikatów marketingowych (i być może produktu). Ten proces 

dostosowywania jest opisany w kolejnej sekcji. Technologia umożliwia wysyłanie dopasowanych e-

maili po znacznie niższych kosztach niż w przypadku direct mail, a także dostarczanie dopasowanych 

stron internetowych do mniejszych grup klientów (mikro-segmenty). 

• Zwiększ głębię, rozległość i charakter relacji. Charakter medium internetowego umożliwia 

dostarczanie klientom większej ilości informacji, zgodnie z wymaganiami. Na przykład można 

skonfigurować specjalne strony, takie jak Dell Premier, aby zapewnić klientom określone informacje. 

Charakter relacji może ulec zmianie, ponieważ kontakt z klientem może być częstszy. Częstotliwość 

kontaktu z klientem mogą być określane przez klientów - ilekroć mają potrzebę odwiedzenia ich 

spersonalizowanych stron - lub mogą się z nimi kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

zgodnie z ich preferencjami komunikacyjnymi. 

• Relację uczenia się można osiągnąć za pomocą różnych narzędzi w całym cyklu życia klienta. Na 

przykład narzędzia podsumowują produkty zakupione na miejscu oraz zachowania wyszukiwania, 

które miały miejsce przed zakupem tych produktów; formularze opinii online na temat witryny lub 

produktów są wypełniane, gdy klient zażąda bezpłatnych informacji; pytania zadawane za 

pośrednictwem formularzy lub wiadomości e-mail do punktów obsługi klienta online; kwestionariusze 

online z pytaniami o zainteresowania kategoriami produktów i opinie na temat konkurencji; ocena 

rozwoju nowych produktów - komentowanie prototypów nowych produktów.  

• Niższy koszt. Kontaktowanie się z klientami przez e-mail lub przeglądanie stron internetowych 

kosztuje mniej niż korzystanie z poczty fizycznej, ale co ważniejsze, informacje muszą być wysyłane 

tylko do tych klientów, którzy wyrazili na to ochotę, co skutkuje mniejszą liczbą wysyłek. Po zakupie 

technologii personalizacji znaczna część targetowania i komunikacji może zostać wdrożona 

automatycznie. 

Marketing za zgodą: Klienci wyrażają zgodę (opt in) na udział w działaniu marketingowym organizacji, 

zwykle w wyniku zachęty. 

Marketing przerywany: komunikacja marketingowa, która zakłóca działania klientów. 

Opt-in: klient aktywnie zgadza się na otrzymywanie dalszych informacji. 

Rezygnacja: klient odrzuca ofertę w celu uzyskania dalszych informacji. 

Marketing za zgodą 

Aby zrozumieć myślenie i praktykę stojącą za e-CRM, warto odnieść go do koncepcji marketingu za 

przyzwoleniem, ponieważ jest to siła napędowa dla inwestycji w CRM. Marketing za przyzwoleniem5 

to termin ukuty przez Setha Godina. Godin zauważa, że chociaż badania wskazywały, że dziennie 

byliśmy bombardowani 500 wiadomościami marketingowymi, to wraz z pojawieniem się Internetu i 

telewizji cyfrowej liczba ta wzrosła do ponad 3000 dziennie! Z punktu widzenia organizacji prowadzi to 

do osłabienia skuteczności przekazów - jak może się wyróżniać komunikacja jednej firmy? Z punktu 



widzenia klienta czas wydaje się być coraz krótszy, klienci tracą cierpliwość i oczekują nagrody za ich 

uwagę, czas i informacje. Godin określa tradycyjne podejście jako marketing przerywany ”. Marketing 

za zgodą polega na uzyskaniu zgody klienta przed nawiązaniem relacji i dostarczeniem czegoś w 

zamian. Klasyczna wymiana opiera się na informacjach lub rozrywce - witryna B2B może oferować 

bezpłatny raport w zamian za udostępnienie przez klienta adresu e-mail, który posłuży do prowadzenia 

dialogu, podczas gdy witryna B2C może oferować biuletyn z wartościową treścią i oferuje. Z punktu 

widzenia handlu elektronicznego możemy myśleć o kliencie wyrażającym zgodę na nawiązanie relacji, 

gdy zgadza się, zaznaczając pole w formularzu internetowym, aby wskazać, że zgadza się na 

otrzymywanie dalszej komunikacji od firmy. Nazywa się to „opt-in”. Jest to lepsze od rezygnacji, czyli 

sytuacja, w której klient musi świadomie zgodzić się na nieotrzymywanie dalszych informacji. Możesz 

przypomnieć sobie z rozdziału 4, że w wielu krajach przepisy dotyczące ochrony danych wymagające 

wyrażenia zgody przed otrzymaniem wiadomości przez klientów i obowiązkowego włączenia 

rezygnacji zostały teraz wprowadzone w celu powstrzymania spamowania. W rzeczywistości prawo 

nakazuje marketing za zgodą jako najlepszą praktykę! Znaczenie motywacji w marketingu za 

przyzwoleniem zostało podkreślone przez Setha Godina, który porównuje proces pozyskania i 

utrzymania do randkowania z kimś. Godin  sugeruje, że randkowanie z klientem obejmuje: 

1 Zaoferowanie kandydatowi zachęty do podjęcia wolontariatu. 

2 Korzystając z uwagi oferowanej przez potencjalnego klienta, przedstaw program nauczania w czasie, 

ucząc go o swoim produkcie lub usłudze. 

3 Wzmocnij motywację do zagwarantowania, że potencjalny klient zachowa pozwolenie. 

4 Oferuj dodatkowe zachęty, aby uzyskać jeszcze większe pozwolenie od konsumenta. 

5 Z biegiem czasu korzystaj z pozwolenia na zmianę zachowań konsumentów w kierunku zysków. 

Zwróć uwagę na znaczenie zachęt na każdym etapie. Stosowanie zachęt na początku związku i przez 

cały czas jest kluczem do udanych relacji. Jak zobaczymy w dalszej części, e-mail jest bardzo ważny w 

marketingu za zgodą, aby utrzymać dialog między firmą a klientem. Rysunek  podsumowuje proces 

marketingu za zgodą w kontekście online.  

 



Pokazuje, jak różne metody są używane do kierowania odwiedzających do witryny internetowej (1); 

zachęty są następnie wykorzystywane do profilowania klienta (2). Późniejsza korespondencja e-

mailowa (3) i poczta bezpośrednia (4) służą do zachęcania do ponownych wizyt na stronie internetowej 

w celu przyszłych zakupów lub w celu uzyskania dodatkowych informacji o kliencie i zwiększenia 

informacji w profilu (5). Pokrewna koncepcja marketingu za przyzwoleniem to ruch, który powstał w 

USA w 1999 roku, znany jako manifest Cluetrain (www.cluetrain.com). Cluetrain dotyczy menedżerów 

w dużej organizacji, którzy nie są w stanie lub nie są przygotowani do słuchania lub reagowania na 

wskazówki od upoważnionych klientów wymagających lepszej obsługi i lepszej reakcji. Do wskazówek 

można zaliczyć dużą liczbę rezygnacji, rosnące skargi i sukcesy bardziej elastycznych konkurentów. Idea 

myślenia tego ruchu jest taka, że push marketing jest niewłaściwy. Autorzy, Levine i inni, twierdzą, że 

Rozmowy między ludźmi brzmią jak ludzie. Prowadzone są ludzkim głosem. Z drugiej strony większość 

korporacji wie, jak rozmawiać tylko w kojącej, pozbawionej humoru monotonii deklaracji misji, 

broszury marketingowej i sygnale, że Twój telefon jest dla nas ważny. Ten sam stary ton, te same stare 

kłamstwa. Nic dziwnego, że rynki sieciowe nie mają szacunku dla firm, które nie mogą lub nie chcą 

mówić tak, jak to robią. Zapory korporacyjne zatrzymują inteligentnych pracowników na wejściu, a 

inteligentne rynki poza. Burzenie tych ścian spowoduje prawdziwy ból. Ale rezultatem będzie nowy 

rodzaj rozmowy. I będzie to najbardziej ekscytująca rozmowa, jaką kiedykolwiek prowadził.  

Jest oczywiste, że manifest Cluetrain zachęca menedżerów do przyjęcia nowej technologii, takiej jak 

aplikacje do współpracy w sieci Web 2.0, aby umożliwić pracownikom organizacji interakcję i 

wsłuchiwanie się w ich potrzeby w odpowiedzialny sposób. Techniki te obejmują internetowe fora 

pomocy technicznej i ankiety online, które umożliwiają klientom natychmiastową informację zwrotną 

dotyczącą problemów z jakością usług. 

Profilowanie klientów 

Kwalifikowany potencjalny klient: dane kontaktowe klienta i wskazanie o jego skłonności do 

kupowania różnych produktów. 

Profil klienta: informacje, których można użyć do segmentacji klienta. 

Aby zaangażować klienta w relację online, minimum informacji, które należy zebrać w formularzu 

online, to adres e-mail. To było pierwsze podejście przyjęte przez witrynę Peppers and Rogers 

(www.ltol .com). To, czego naprawdę potrzebujemy, szczególnie w przypadku witryn B2B, to 

wykwalifikowany potencjalny klient, który dostarczy nam więcej informacji o kliencie, aby pomóc nam 

zdecydować, czy jest to dobry klient, do którego należy skierować dalszą komunikację. W przypadku 

B2B może to oznaczać wizytę pracowników sprzedaży w terenie lub następną wiadomość e-mail w celu 

ustalenia szczegółów. Witryna Peppers and Rogers została zaktualizowana, aby odzwierciedlić to 

podejście. Aby kontynuować relację, konieczne jest zbudowanie profilu klienta, który zawiera 

szczegółowe informacje o każdym z nich, zainteresowanie produktem, dane demograficzne lub rola 

klienta w decyzji o zakupie. Wpłynie to na rodzaj informacji i usług dostarczanych na etapie 

przechowywania. Aby klient mógł przekazać te informacje, firma będzie musiała zaoferować 

motywację, zbudować zaufanie i wykazać się wiarygodnością. Profilowanie jest również ważne dla 

selekcji - w celu zidentyfikowania potencjalnych klientów, którzy mogą być rentowni i zaoferować 

odpowiednie zachęty. Prawo dotyczące ochrony danych i prywatności określa ograniczenia dotyczące 

tego, co może być zbierane od klienta. Peppers i Rogers  wykorzystali swoją pracę nad budowaniem 

relacji jeden do jednego z klientem w sieci. Sugerują podejście IDIC jako ramy efektywnego korzystania 

z sieci w celu tworzenia i budowania relacji. TDIC ”przedstawia co następuje: 



1 Identyfikacja klienta. Podkreśla potrzebę identyfikacji każdego klienta podczas jego pierwszej wizyty 

i kolejnych wizyt. Typowymi metodami identyfikacji są pliki cookie lub proszenie klienta o zalogowanie 

się na stronie. 

2 Zróżnicowanie klientów. Odnosi się to do budowania profilu ułatwiającego segmentację klientów. 

Charakterystykę różnicowania klientów opisano w Rozdziale 4 (s. 201). 

3 Interakcje z klientami. Są to interakcje zapewniane na miejscu, takie jak pytania dotyczące obsługi 

klienta lub tworzenie dostosowanego produktu. 

4 Personalizacja - dotyczy to personalizacji lub masowego dostosowywania treści lub wiadomości e-

mail zgodnie z segmentacją osiągniętą na etapie akwizycji. Podejścia do personalizacji wyjaśniono w 

sekcji dotyczącej zarządzania utrzymaniem klientów. 

Należy zauważyć, że chociaż sugerujemy, że gromadzenie informacji rejestracyjnych jest niezbędne, 

nie powinno to być zbyt „z góry”, ponieważ badania opublikowane przez Nielsena (2000) pokazują, że 

konieczność rejestracji stanowi przeszkodę w wejściu na strony. Dlatego radzimy opóźnić rejestrację 

klienta tak późno, jak to możliwe. 

Marketing konwersji 

Marketing konwersji: korzystanie z komunikacji marketingowej w celu maksymalizacji konwersji 

potencjalnych klientów w rzeczywistych klientów i obecnych klientów w stałych klientów. 

Czynniki wpływające na wydajność: krytyczne czynniki sukcesu, które decydują o osiągnięciu celów 

Aby menedżerowie mogli ocenić i poprawić skuteczność wdrażania zarządzania relacjami z klientami, 

przydatna jest ocena z wykorzystaniem koncepcji marketingu konwersji. W kontekście online ocenia 

to, jak skuteczna jest komunikacja marketingowa w konwersji: 

• przeglądarki internetowe lub odbiorcy offline dla odwiedzających witrynę; 

• Odwiedzający witrynę zaangażowanych odwiedzających witrynę, którzy pozostają w witrynie i 

wychodzą poza stronę główną; 

• Zaangażowani odwiedzający witrynę potencjalnych klientów (którzy są profilowani pod kątem ich 

cech i potrzeb); 

• Perspektywy klientów; 

• Klienci w stałych klientów. 

Odwołaliśmy się do wysokopoziomowego modelu opartego na tym podejściu, który można 

wykorzystać do celów planowania. Pokazuje to część procesu pozyskiwania i daje wskazówki, jak różne 

kanały mogą się nawzajem wspierać. Na każdym etapie konwersji niektórzy odwiedzający przechodzą 

z jednego kanału na drugi, w zależności od preferencji klientów i komunikatów marketingowych, które 

zachęcają klientów do przejścia na inny kanał na kolejnym etapie konwersji. Dylemat marketerów 

polega na tym, że kanały online są najtańsze w obsłudze, ale mają zwykle niższy współczynnik konwersji 

niż tradycyjne kanały ze względu na czynnik ludzki. Wynika z tego, że ważne jest, aby oferować kontakt 

telefoniczny, czat na żywo lub e-mail w kanałach online, aby pomóc w konwersji klientów, którzy 

potrzebują dalszych informacji lub przekonania do zakupu. Varianini i Vaturi  sugerują, że wiele 

niepowodzeń w handlu elektronicznym wynikało z niskiej konwersji w wyniku źle ukierunkowanych 

wydatków na media. Sugerują, że należy zoptymalizować połączenie komunikacyjne, aby 

zminimalizować koszty pozyskania klientów. Można również zasugerować, że optymalizacja konwersji 



do działania na miejscu jest ważna dla powodzenia marketingu. Konwersja w kierunku pozyskiwania 

klientów będzie niska, jeśli projekt witryny, jakość usług i komunikacja marketingowa nie są skuteczne 

w przekształcaniu odwiedzających w potencjalnych lub kupujących. Agrawal i inni opracowali kartę 

wyników, ocenioną za pomocą badania podłużnego analizującego setki witryn e-commerce w USA i 

Europie. Karta wyników jest oparta na czynnikach wpływających na wydajność lub krytycznych 

czynnikach sukcesu w handlu elektronicznym, takich jak koszty nabycia i utrzymania, współczynniki 

konwersji odwiedzających na kupujących do stałych nabywców, wraz ze współczynnikami rezygnacji. 

Należy pamiętać, że aby zmaksymalizować retencję i zminimalizować rezygnację, należy ocenić 

czynniki związane z jakością usług. 

Ta karta wyników składa się z trzech głównych części: 

1 Atrakcja Wielkość bazy odwiedzających, koszt pozyskania odwiedzających i przychody z reklam 

odwiedzających (np. Strony z mediami). 

2 Konwersja Baza klientów, koszty pozyskania klientów, współczynnik konwersji klientów, liczba 

transakcji na klienta, przychód na transakcję, przychód na klienta, dochód brutto klienta, koszt 

utrzymania klienta, dochód operacyjny klienta, wskaźnik rotacji klientów, dochód operacyjny klienta 

przed wydatkami marketingowymi. 

3 Retencja - wykorzystuje podobne środki jak w przypadku klientów konwersji. Badanie 

przeprowadzone przez Agrawala i wsp. (2001) pokazuje, że: firmom udało się przyciągnąć 

odwiedzających do swoich witryn, ale nie skłonić ich do zakupu lub zmienić okazjonalnych kupujących 

w tych, którzy często kupują. Agrawal i inni przeprowadzili dalszą analizę, w której zamodelowali 

teoretyczną zmianę wartości bieżącej netto wniesionej przez witrynę e-commerce w odpowiedzi na 

10-procentową zmianę tych czynników wpływających na wyniki. To pokazuje względne znaczenie tych 

czynników napędzających lub „dźwigni”, jak się do nich odnoszą: 

Atrakcja 

• Koszt pozyskania odwiedzających: 0,74% zmiana wartości bieżącej netto (NPV) 

• Wzrost liczby odwiedzających: 3,09% zmiana NPV. 

Konwersja 

• Współczynnik konwersji klientów: zmiana NPV o 0,84% 

• Przychód na klienta: 2,32% zmiana NPV. 

Zatrzymywanie 

• Koszt ponownego klienta: zmiana NPV o 0,69% 

• Przychody na powtarzającego się klienta: zmiana wartości bieżącej netto o 5,78% 

• Wskaźnik rotacji klientów: zmiana NPV o 6,65% 

• Współczynnik konwersji klientów powtórnych: zmiana NPV o 9,49%. 

To modelowanie podkreśla znaczenie komunikacji marketingowej na miejscu i jakości świadczenia 

usług w przekształcaniu przeglądarek w kupujących, a kupujących w stałych nabywców. Podkreśla 

również potrzebę zrównoważenia inwestycji między pozyskiwaniem i utrzymaniem klientów. Wiele 

nowych firm inwestuje głównie w pozyskiwanie klientów. W przypadku nieudanych sklepów 

internetowych, takich jak LetsBuyit.com, był to błąd strategiczny, ponieważ utrzymanie klienta poprzez 



wielokrotne zakupy ma kluczowe znaczenie dla sukcesu usługi online. W przypadku istniejących firm 

istnieje decyzja, czy skoncentrować wydatki na pozyskiwaniu lub utrzymaniu klientów, czy też 

zastosować zrównoważone podejście. 

Proces zakupów online 

Zachowania związane z wyszukiwaniem: Podejścia do znajdowania informacji różnią się od 

ukierunkowanych do nieukierunkowanych. 

Firmy, które rozumieją, w jaki sposób klienci wykorzystują nowe media przy podejmowaniu decyzji 

zakupowych, mogą opracować zintegrowane strategie komunikacji, które wspierają ich klientów na 

każdym etapie procesu zakupu. Rozważenie kupowania w trybie mieszanym lub tego, jak klient 

przechodzi z kanału online na kanał offline w trakcie procesu zakupu, jest kluczowym aspektem 

opracowywania komunikacji marketingowej online, ponieważ klient powinien otrzymać wsparcie w 

przejściu z jednego kanału na inny. Prosty model procesu zakupowego przedstawiony na rysunku jest 

cenny w opracowywaniu właściwych taktyk marketingu online, które będą wspierać każdy etap 

procesu dla każdej firmy.  

 

Zróżnicowane będą też indywidualne preferencje dotyczące korzystania z sieci. Lewis i Lewis  

zidentyfikowali pięć różnych typów użytkowników sieci, którzy wykazują różne zachowania podczas 

wyszukiwania w zależności od celu korzystania z sieci. 

• Kierowani poszukiwacze informacji. Będzie szukał informacji o produktach, rynku lub rozrywce, 

takich jak szczegóły meczów klubu piłkarskiego. Ten typ użytkownika ma zwykle doświadczenie w 

korzystaniu z sieci i jest biegły w korzystaniu z wyszukiwarek i katalogów. 

• Niekierowani poszukiwacze informacji. Są to użytkownicy zwykle określani jako „internauci”, którzy 

lubią przeglądać i zmieniać witryny za pomocą hiperłączy. Ta grupa jest raczej początkującymi 

użytkownikami (ale nie wyłącznie) i może częściej klikać banery reklamowe.. 



• Skierowani kupujący. Ci kupujący są online, aby kupić określone produkty. Dla takich użytkowników, 

brokerzy lub cyberpośrednicy, którzy porównują cechy produktów i ceny, będą ważnymi lokalizacjami 

do odwiedzenia. 

• Łowcy okazji. Ci użytkownicy chcą korzystać z ofert dostępnych w promocjach sprzedaży, takich jak 

bezpłatne próbki lub nagrody. 

• Poszukiwacze rozrywki. Użytkownicy, którzy chcą wchodzić w interakcję z siecią dla przyjemności, 

biorąc udział w konkursach, takich jak quizy. 

Te różne typy zachowań mogą być wykazywane przez tę samą osobę podczas różnych sesji online lub, 

co mniej prawdopodobne, podczas tej samej sesji. 

Różnice w zachowaniu kupujących na rynkach docelowych 

Istnieje duże zróżnicowanie w proporcji dostępu użytkowników w różnych krajach. Prowadzi to do 

różnic w zachowaniach kupujących między różnymi krajami lub między różnymi segmentami, w 

zależności od tego, jak wyrafinowani są klienci w korzystaniu z Internetu. 

Różnice między zachowaniami kupujących B2C i B2B 

Między rynkami B2B i B2C istnieją duże różnice w zachowaniach kupujących, które należy uwzględnić 

w komunikacji e-marketingowej. Główne różnice to: 

1 Struktura rynku 

2 Charakter jednostki nabywczej 

3 Rodzaj zakupu 

4 Rodzaj decyzji o zakupie 

5 Różnice w komunikacji. 

Struktura rynku 

Jedna z głównych różnic między biznes-biznes a  biznes-konsument, który jest ważny przy rozważaniu 

promocji strony internetowej, to liczba kupujących. Jak wskazuje Kotler, w B2B jest zwykle znacznie 

mniej, ale większych nabywców. Jakie są tego konsekwencje? Po pierwsze, przy mniejszej liczbie 

nabywców istnienie dostawców jest zwykle dobrze znane. Oznacza to, że wysiłki mające na celu 

wypromowanie witryny internetowej przy użyciu metod takich jak banery reklamowe lub notowania 

w wyszukiwarkach są mniej ważne niż w przypadku marek konsumenckich. Z istniejącymi klientami 

można kontaktować się bezpośrednio, pocztą lub e-mailem, jeśli adres e-mail został przechwycony lub 

zebrany, lub można wykorzystać przedstawicieli handlowych do poinformowania klientów o stronie 

internetowej i o tym, jak może ona pomóc im w ich pracy. Oczywiście w przypadku dostawców typu 

business-to-business z wieloma potencjalnymi klientami zastosowane metody promocji będą bardziej 

zbliżone do stosowanych na rynku detalicznym. Po drugie, istnienie większych nabywców może 

oznaczać, że każdy z nich ma wielką wartość dla dostawcy. W związku z tym dostawca musi zrozumieć 

potrzeby kupujących w witrynie internetowej i włożyć wysiłek w opracowanie treści i usług 

internetowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Rodzaj usług wspierających relacje z klientami 

został dobrze podsumowany przez Patricię Seybold w jej książce Klienci.com. Wdrażanie takich zasad 

w firmie często wiąże się z opracowywaniem spersonalizowanych treści internetowych, takich jak Dell 

Premier, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem ekstranetu. Aby zapewnić potencjalnym 

i obecnym klientom informacje, każdy z nich będzie publikował informacje o nowych umowach, 



nowych produktach i referencjach od istniejących klientów. Informacje te będą również bardzo 

interesujące dla konkurentów. Sieć umożliwia szybsze znajdowanie takich informacji i zwykle zapewnia 

większą głębię informacji niż inne źródła. Doprowadziło to do tego, że firmy zatrudniają pracowników 

specjalnie do wyszukiwania i podsumowywania informacji od konkurencji. Konieczność umieszczenia 

informacji w sieci w celu wspierania klientów i zachęcania do lojalności wiąże się z ryzykiem ujawnienia 

zbyt dużej ilości informacji - rozdania klejnotów koronnych ”. Dlatego należy zachować ostrożną 

równowagę między ujawnianiem zbyt dużej ilości informacji a dostarczaniem mniejszej ilości informacji 

niż konkurenci. Korzystanie z ekstranetów, w których firmy muszą się logować, aby znaleźć informacje, 

jest jednym z rozwiązań tego problemu, ale hasła są notorycznie niepewne. Zatrudnienie pracownika 

klienta możliwe było na podstawie jego dostępu do hasła lub znajomości konkurencji. Charakter 

jednostki kupującej Zakupy biznesowe zwykle wiążą się z bardziej złożonym procesem decyzyjnym, 

ponieważ zaangażowanych jest więcej osób. Webster i Wind zidentyfikowali: 

• Użytkownicy 

• Wpływy 

• Kupujący 

• Decydenci 

• Strażnicy. 

Ta złożoność jest potrzebna do kontroli finansowej i autoryzacji tego, co może być drogim produktem. 

Konsekwencje tego są takie, że zawartość witryny internetowej powinna być opracowana pod kątem 

różnych członków jednostki kupującej, którzy zamierzają odwiedzić witrynę internetową. Chociaż 

witryna powinna uprościć proces zakupu, treść powinna być dostosowana do użytkowników, wpływów 

i decydentów. Jednak w sytuacjach, w których kupującym jest ta sama osoba, co decydent, jak może 

się to zdarzyć w przypadku artykułów papierniczych, ważne jest, aby cały proces wyboru i zakupu był 

jak najprostszy, aby zachęcić do ponownych zakupów. Zwróć uwagę, że nie jest łatwo dostosować 

zawartość dla różnych członków jednostki kupującej, ponieważ nie jest praktyczne umieszczanie 

informacji pod takimi nagłówkami, jak „osoba mająca wpływ” lub „decydent”, a ich szczegółowe 

potrzeby w zakresie informacji są trudne do określenia! 

Rodzaj zakupu 

Rodzaj zakupu będzie się znacznie różnić w zależności od skali. Firmy oferujące usługi B2B, takie jak 

doradztwo i zarządzanie IT, będą miały niewielkie zamówienia o dużej wartości, podczas gdy inne 

sprzedające towary, takie jak artykuły papiernicze, będą miały zamówienia o niskiej wartości i dużej 

liczbie. W przypadku niewielkich zakupów o dużej wartości Internet prawdopodobnie nie będzie 

zaangażowany w samą transakcję, ponieważ będzie to wymagało specjalnej umowy i uzgodnienia 

finansowego. Zamówienia o niskiej wartości i dużych ilościach nadają się jednak do transakcji e-

commerce, a Internet może oferować kilka korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami zakupu, 

takimi jak poczta i faks: 

1 Kupujący może łatwo ocenić, czy produkt jest w magazynie. 

2 Zamówienie można zrealizować o dowolnej porze dnia i nocy. 

3 Ponowne zakupy lub powtarzające się zamówienia są łatwe do określenia. 

4 Dostawę można śledzić online. 

5 Można przeglądać historię zakupów. 



Projekt witryny powinien zapewniać udogodnienia, takie jak zmodyfikowany ponowny zakup lub 

umożliwiać kupującemu powrót w celu skompletowania częściowego zamówienia. Witryna 

internetowa RS Components (www.rswww.com), która koncentruje się na rynku B2B, podkreśla tego 

typu obiekty. Decyzja o zakupie technicznych produktów i usług między przedsiębiorstwami będzie 

zazwyczaj bardziej skomplikowana i długotrwała niż w przypadku produktów konsumenckich. Wybór 

dostawcy i ocena produktu może trwać długo. Aby w tym pomóc, stworzono wymiany między 

przedsiębiorstwami. 

Znaczenie zaufania 

W środowisku internetowym kupującym brakuje fizycznej pewności, jaką mamy podczas zakupów w 

sklepie lub rozmawiania z kimś przez telefon. Sytuacja jest potęgowana przez historie oszustw i 

problemów z bezpieczeństwem. Wynika z tego, że konsumenci szukają wskazówek zaufania, kiedy 

znajdują się w witrynie, a marketerzy muszą zrozumieć ich naturę. Te wskazówki mogą obejmować 

znajomość marki, projekt witryny, rodzaj treści, akredytację i rekomendacje innych klientów. Bart i inni 

opracowali użyteczny, szeroko przywoływany model koncepcyjny, który łączy cechy witryny 

internetowej i konsumentów, zaufanie online i zachowania w oparciu o 6831 konsumentów w 25 

witrynach z 8 kategorii witryn, w tym handlu detalicznego, podróży, usług finansowych, portali i 

witryny społecznościowe. Model Barta  i podobne modele koncentrują się na witrynie, ale postrzeganie 

zaufania jest również budowane na podstawie zewnętrznych źródeł, w tym w szczególności roli 

mediów społecznościowych i przyjaciół, co może mieć znaczący wpływ na zakup jako badanie 

przeprowadzone przez BrandNew World. 

Wynik promotora netto 

Wynik promotora netto: miara liczby adwokatów, których firma (lub witryna internetowa) polecałaby 

w porównaniu z liczbą krytyków. 

Wynik promotora netto (NPS) to miara rzecznictwa klientów pierwotnie spopularyzowana przez 

Reichhelda (2006) w jego książce The Ultimate Question, która jest zasadniczo czy poleciłabyś nas? Jest 

bardzo istotna dla CRM, ponieważ rekomendacje są ważne dla pozyskania klientów, także ostateczna 

miara satysfakcji klienta, która jest potrzebna do napędzania retencji. Reichheld wyjaśnia główny 

proces dla NPS w następujący sposób: 

1 Systematycznie kategoryzuj klientów na promotorów, biernych lub krytyków. Jeśli wolisz, możesz 

nazwać ich lojalnymi orędownikami, przyjaciółmi i przeciwnikami. 

2 Tworzenie procesów w obiegu zamkniętym, aby właściwi pracownicy bezpośrednio badali 

podstawowe przyczyny, które kierują klientów do tych kategorii. 

3 Uczynienie tworzenia większej liczby promotorów i mniejszej liczby krytyków za najwyższy priorytet, 

aby pracownicy w całej organizacji podejmowali działania w oparciu o wnioski z tych dochodzeń w 

sprawie przyczyn źródłowych. 

W praktyce konsumenci są pytani „Czy poleciłbyś [markę / firmę X] przyjacielowi lub 

współpracownikowi”, na co odpowiada w skali od 0 (mało prawdopodobne) do 10 (bardzo 

prawdopodobne). Rzeczywisty wynik oblicza się, odejmując procent krytyków (udzielających 

odpowiedzi 0-6) od promotorów (9-1O). Środkowa sekcja, między 7 a 8, to tak zwane pasywne. 

Koncepcja NPS opiera się na analizie ekonomicznej bazy klientów firmy. W przypadku Della Reichheld 

szacuje, że przeciętny konsument jest wart 210 USD (na podstawie kalkulacji wartości przyszłej 

wartości w okresie pięciu lat obliczonej jako wartość bieżąca netto), podczas gdy krytyk kosztuje firmę 

57 USD, a promotor generuje 328 USD. Firma Dell w trybie online korzysta z oprogramowania firmy 



Opinion Labs (www.opinionlabs.com) w celu zbierania opinii i działań następczych w przypadku 

negatywnych doświadczeń, a tym samym zmniejszenia liczby krytyków z poważnymi negatywnymi 

odczuciami. 

Pomysł jest taki, że po przeprowadzeniu ankiety na jak największej liczbie klientów (aby była 

reprezentatywna) i pokazaniu, że słuchasz, następnie pracujesz wstecz, aby określić, które aspekty 

doświadczenia interakcji z marką tworzą „promotorów” lub „krytyków”. Niektóre konkretne podejścia, 

które mogą pomóc w zarządzaniu NPS w środowisku online, to: 

Ułatwianie rzecznictwa w Internecie: 

• Szablon strony zawiera opcje „przekaż / poleć znajomemu”; 

• Szablony e-maili zawierają opcję „przekaż do znajomego”; 

• Ułatwiać klientom otrzymywanie opinii poprzez ustrukturyzowany program wysyłania klientom e-

maili z prośbą o opinie i oceny NPS oraz ułatwiając właścicielom witryn komentowanie; 

• Prezentowanie pozytywnych doświadczeń, na przykład sklepy internetowe często zawierają opcje 

oceniania i komentowania produktów; 

• Większe zaangażowanie klientów w kształtowanie usług internetowych i podstawowej oferty 

produktów, takich jak podejście stosowane przez firmę Dell w witrynie Ideastorm 

(www.ideastorm.com). 

Zarządzanie krytykami online 

• Korzystaj z narzędzi do zarządzania reputacją online (www.davechaffey.com/online-

reputationmanagement- tools) do powiadamiania o negatywnych (i pozytywnych) komentarzach; 

• Opracuj proces i zidentyfikuj zasoby umożliwiające szybkie reagowanie na negatywne komentarze 

przy użyciu naturalnego i otwartego podejścia; 

• Oceniaj i zarządzaj wpływem negatywnych komentarzy w naturalnych listach wyszukiwarek; 

• Praktykuj podstawowe zasady marketingowe dotyczące słuchania komentarzy klientów na temat 

produktów i usług i staraj się je korygować, aby naprawić sytuację! 

Kirby i Samson skrytykowali stosowanie NPS w praktyce. Na przykład pytają: „Czy NPS na poziomie 40, 

składający się w 70% z promotorów i 30% krytyków, jest tym samym, co ten sam NPS składający się z 

40% promotorów i 0% krytyków?”. Cytują również badania Kumara i innych,  którego wynika, że 

podczas gdy około trzy czwarte amerykańskich klientów usług telekomunikacyjnych i finansowych 

może chcieć polecić, gdy zostaną o to poproszeni, tylko około jedna trzecia z nich faktycznie realizuje, 

a tylko około 13% z nich faktycznie pozyskuje nowych klientów. Keiningham i inni ocenili wartość 

wskaźników rekomendacji jako wyznaczników wartości życiowej klienta, a także uważają, że 

stosowanie NPS może wprowadzać w błąd. Mówią, że konsekwencją prostego skupienia się na NPS są: 

potencjalna niewłaściwa alokacja zasobów satysfakcji i lojalności klienta z powodu wadliwych strategii, 

które kierują się krótkowzrocznym skupieniem się na intencjach klientów dotyczących rekomendacji 

Zarządzanie pozyskiwaniem klientów 

Pozyskiwanie klientów: Techniki wykorzystywane do pozyskiwania nowych potencjalnych klientów i 

klientów. W kontekście online „pozyskiwanie klientów” może mieć dwa znaczenia. Po pierwsze, może 

oznaczać wykorzystanie strony internetowej do pozyskania nowych klientów dla firmy jako 

kwalifikowanych potencjalnych klientów, które, miejmy nadzieję, mogą zostać przekształcone w 



sprzedaż. Po drugie, może to oznaczać zachęcanie obecnych klientów do przejścia na zakupy lub usługi 

online. Wiele organizacji koncentruje się na pierwszym z nich, ale tam, gdzie akwizycja jest dobrze 

zarządzana, kampanie będą wykorzystywane do osiągnięcia konwersji online. Na przykład American 

Express opracował kampanię cGo Paperless, aby przekonać klientów do otrzymywania i sprawdzania 

swoich wyciągów online, a nie pocztą. Bank telefoniczny First Direct wykorzystał przedstawicieli call 

center, aby przekonać klientów o korzyściach płynących z ich omijania, przeglądając ich wyciągi online. 

Zachęcają również pracowników do „e-rzecznictwa”, tj. Zachęcają ich do korzystania z usług online, 

aby mogli lepiej wczuć się w potrzeby klientów. Zanim organizacja będzie mogła pozyskiwać klientów 

poprzez zawartość swojej witryny, musi oczywiście opracować strategie komunikacji marketingowej, 

aby przyciągnąć odwiedzających witrynę internetową. 

Komunikacja marketingowa dotycząca pozyskiwania klientów, w tym marketing w wyszukiwarkach, PR 

online, partnerstwa online, reklama interaktywna, marketing e-mailowy i marketing wirusowy 

Komunikacja marketingowa offline: tradycyjne techniki, takie jak reklamy drukowane i telewizyjne, 

wykorzystywane do generowania ruchu w witrynie. 

Menedżerowie ds. Handlu elektronicznego nieustannie starają się dostarczać najbardziej efektywną 

kombinację komunikacji, aby kierować ruch do swoich witryn e-commerce. Różne techniki można 

scharakteryzować jako tradycyjną komunikację marketingową offline lub szybko rozwijającą się 

komunikację marketingową online, które są dziś określane przez osoby zajmujące się marketingiem 

online jako cyfrowe kanały medialne. W kontekście handlu elektronicznego celem zastosowania tych 

technik jest często pozyskanie nowych gości lub „zbudowanie ruchu” przy użyciu różnych technik . 

Podkreślono różnorodność komunikatów marketingowych, które można wykorzystać, aby zachęcić 

odwiedzających witrynę. Niektóre dodatkowe techniki promowania ponownych wizyt są omówione 

osobno w sekcji dotyczącej zarządzania utrzymaniem klientów. 

Cyfrowe kanały medialne: stosowane techniki komunikacji online  mogą osiągać cele związane ze 

znajomością marki, znajomością, przychylnością i celowością wpływać na zamiar zakupu, zachęcając 

użytkowników mediów cyfrowych do odwiedzenia witryny internetowej w celu nawiązania kontaktu z 

marką lub produktem, a ostatecznie do zakupu online lub offline za pośrednictwem tradycyjnych 

kanałów medialnych, takich jak telefon lub w sklepie. 

Komunikacja marketingowa online: stosowane techniki internetowe mogą generować ruch na stronie 

internetowej. 

Media push: komunikaty są przekazywane przez reklamodawcę do odbiorców komunikatu, którzy są 

biernymi odbiorcami. 

Pull media: konsument aktywnie wybiera wiadomość poprzez aktywne wyszukiwanie strony 

internetowej. 

Charakterystyka interaktywnej komunikacji marketingowej 

Aby jak najlepiej wykorzystać właściwości mediów cyfrowych, ważne jest zrozumienie różnych cech 

komunikacyjnych mediów tradycyjnych i nowych. W tej sekcji przyjrzymy się ośmiu kluczowym 

różnicom: 

1 Od pchania do ciągnięcia. 

2 Od monologu do dialogu. 

3 Od jeden do wielu do jeden do kilku i jeden do jednego. 



4 Od komunikacji jeden-do-wielu do wielu-do-wielu. 

5 Od „odchylenia do tyłu” do „pochylenia do przodu”. 

6 Medium zmienia charakter standardowych narzędzi komunikacji marketingowej, takich jak reklama. 

7 Wzrost liczby pośredników komunikacyjnych. 

8 Integracja pozostaje ważna. 

1 Od pchania do ciągnięcia 

Media tradycyjne, takie jak druk, telewizja i radio, są mediami typu push, ulicami jednokierunkowymi, 

w których informacje są głównie jednokierunkowe, od firmy do klienta, chyba że są wbudowane 

elementy reakcji bezpośredniej. Z kolei internet jest przykładem mediów typu pull. To jest jego 

największa siła i największa słabość. Jest to siła, ponieważ przyciąganie oznacza, że potencjalni klienci 

i klienci odwiedzają witrynę internetową tylko wtedy, gdy przychodzi im do głowy, aby to zrobić - gdy 

mają określoną potrzebę - są proaktywni i dokonują samodzielnego wyboru. Jest to jednak słabość 

polegająca na tym, że przyciąganie online oznacza, że marketerzy mają mniejszą kontrolę niż w 

tradycyjnej komunikacji, w której przekaz jest kierowany do określonej grupy odbiorców. Jakie 

konsekwencje dla e-marketingu ma medium pull? 

Po pierwsze, musimy zapewnić fizyczne bodźce, aby zachęcić do odwiedzania witryn internetowych. 

Może to oznaczać tradycyjne reklamy, bezpośrednie maile lub fizyczne przypomnienia. Po drugie, 

musimy upewnić się, że nasza witryna jest zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarek - jest 

zarejestrowana i zajmuje wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania odpowiednich słów kluczowych. 

Po trzecie, e-mail jest ważny - jest to medium typu push online, priorytetowym celem projektu witryny 

internetowej powinno być przechwytywanie adresów e-mail klientów, aby można było wykorzystać e-

mail z opcją do wysyłania odpowiednich i aktualnych wiadomości do klientów. 

Interaktywność: medium umożliwia dialog między firmą a klientem. 

2 Od monologu do dialogu 

Tworzenie dialogu poprzez interaktywność to kolejna ważna cecha sieci i nowych mediów. Ponieważ 

Internet jest medium cyfrowym, a komunikacja odbywa się za pośrednictwem oprogramowania na 

serwerze sieciowym, na którym znajduje się treść sieciowa, zapewnia to możliwość dwustronnej 

interakcji z klientem. Jest to cecha wyróżniająca medium. Na przykład, jeśli zarejestrowany klient 

zażąda informacji lub zamówi określony produkt, dostawca będzie mógł skontaktować się z nim w 

przyszłości za pomocą poczty e-mail ze szczegółami nowych ofert związanych z ich konkretnymi 

zainteresowaniami. Deighton ogłosił interaktywne korzyści płynące z Internetu jako środka do 

rozwijania długoterminowych relacji z klientami. Witryna internetowa, interaktywna telewizja cyfrowa 

i telefony komórkowe umożliwiają marketerom nawiązanie dialogu z klientami. Ale dialogi cyfrowe 

mają również mniej oczywistą korzyść - inteligencję. Interaktywne narzędzia do samopomocy klientów 

mogą pomóc w zbieraniu informacji - analiza strumienia kliknięć zarejestrowana w ramach analityki 

internetowej może pomóc nam stworzyć cenne obrazy preferencji klientów i pomóc marketerom 

„wyczuć i zareagować”. 

3 Od jeden do wielu do jeden do kilku i jeden do jednego 

Tradycyjne komunikaty push, takie jak telewizja i prasa, to komunikacja typu „jeden do wielu”: od 

jednej firmy do wielu klientów, często ten sam komunikat do różnych segmentów i często źle 

ukierunkowany (chociaż fragmentacja mediów oznacza, że możliwe jest dość dokładne kierowanie). 



Dzięki nowym mediom cone-to-some '- dotarcie do niszy lub mikro-segmentu staje się bardziej 

praktyczne - e-marketerzy mogą pozwolić sobie na dostosowanie i kierowanie swojego przekazu do 

różnych segmentów poprzez dostarczanie różnych treści witryny lub e-maili do różnych odbiorców 

poprzez masowe dostosowywanie . Możemy nawet przejść do komunikacji jeden do jednego, w której 

można dostarczać spersonalizowane wiadomości. 

4 Od komunikacji jeden-do-wielu do wielu-do-wielu 

Nowe media umożliwiają także komunikację „wiele do wielu”. Hoffman i Novak  zauważyli, że nowe 

media to media typu „wiele do wielu”. Tutaj klienci mogą wchodzić w interakcje z innymi klientami za 

pośrednictwem Twojej witryny internetowej lub w niezależnych społecznościach. Sukces aukcji 

internetowych, takich jak eBay, również pokazuje siłę komunikacji „wiele do wielu”. 

5 Od odchylenia do tyłu ”do pochylenia do przodu” 

Nowe media są również mediami intensywnymi - są to media odchylone do przodu, w których strona 

internetowa zwykle przyciąga niepodzielną uwagę odwiedzających. Ta intensywność oznacza, że klient 

chce mieć kontrolę i chce doświadczyć przepływu i reagowania na swoje potrzeby. Pierwsze wrażenia 

są ważne. Kontrastuje to z telewizorem, który jest bardziej odchylony - telewizor może być włączony, 

ale jego odbiorcy niekoniecznie go oglądają. Artykuł w Guardian  zatytułowany „Strata pieniędzy” na 

reklamach CTV podsumowuje wyniki nowych badań obserwujących reakcje konsumentów na reklamy. 

Wspiera tych, którzy twierdzą, że wielu konsumentów nie ogląda regularnie reklam telewizyjnych. 

Badanie wykazało, że ludzie, którzy oglądali telewizję z rodziną lub przyjaciółmi, byli znacznie bardziej 

skłonni do rozmowy inne podczas przerw reklamowych niż skupienie się na reklamach. Inni spędzali 

przerwę na reklamę na pracach domowych, czytaniu lub przeskakiwaniu kanałów. 

6 Medium zmienia charakter standardowych narzędzi komunikacji marketingowej, takich jak 

reklama 

Oprócz oferowania możliwości marketingu typu „jeden do jednego” Internet może być i nadal jest 

szeroko stosowany w reklamach typu „jeden do wielu”. W Internecie ogólny przekaz reklamodawcy 

staje się mniej ważny i zazwyczaj są to szczegółowe informacje, których poszukuje użytkownik. Samą 

witrynę internetową można uznać za podobną funkcjonalnie do reklamy (ponieważ może informować, 

przekonywać i przypominać klientom o ofercie, chociaż nie jest opłacana w taki sam sposób jak 

tradycyjna reklama). Berthon i inni uważają witrynę internetową za połączenie reklamy i sprzedaży 

bezpośredniej, ponieważ można ją również wykorzystać do nawiązania dialogu. Ograniczenia 

dotyczące reklamy w tradycyjnych środkach masowego przekazu, takie jak płacenie za czas lub miejsce, 

stają się mniej ważne. Peters  sugeruje, że komunikacja za pośrednictwem nowych mediów różni się 

od komunikacji za pomocą mediów tradycyjnych na cztery różne sposoby. Po pierwsze, zmienia się styl 

komunikacji, umożliwiając natychmiastowy lub synchroniczny transfer informacji za pośrednictwem 

obsługi klienta online. Występuje również komunikacja asynchroniczna, w której występuje opóźnienie 

czasowe między wysyłaniem a otrzymywaniem informacji, jak za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Po drugie, obecność społeczna lub poczucie, że komunikacja jest towarzyska, ciepła, osobista i 

aktywna, może być niższa, jeśli dostarczana jest standardowa strona internetowa, ale można ją 

ulepszyć, na przykład poprzez personalizację. Po trzecie, konsument ma większą kontrolę nad 

kontaktem, a na koniec użytkownik ma kontrolę nad treścią poprzez wybór lub personalizację. 

7 Wzrost liczby pośredników komunikacyjnych 

Jeśli weźmiemy pod uwagę reklamę i PR, w przypadku mediów tradycyjnych ma to miejsce za 

pośrednictwem potencjalnie dużej liczby właścicieli mediów telewizyjnych, radiowych i prasowych. W 



dobie Internetu istnieje znacznie zwiększona liczba właścicieli mediów lub wydawców, za 

pośrednictwem których marketerzy mogą promować swoje usługi, a w szczególności uzyskać linki do 

ich witryn internetowych. Tradycyjne kanały radiowe, gazety i tytuły drukowane przeniosły się do sieci, 

ale ponadto istnieje ogromna liczba wydawców działających wyłącznie online, w tym portale poziome, 

takie jak wyszukiwarki i portale wertykalne, takie jak strony branżowe. Marketingowiec internetowy 

musi wybrać najbardziej odpowiednią z wielu witryn, które klienci odwiedzają, aby kierować ruch do 

swojej witryny internetowej. 

8 Integracja pozostaje ważna 

Chociaż nowe media mają różne cechy w porównaniu z mediami tradycyjnymi, nie oznacza to, że 

powinniśmy koniecznie koncentrować naszą komunikację wyłącznie na nowych mediach. Raczej 

powinny łączyć i integrować nowe i tradycyjne media zgodnie z ich mocnymi stronami. Możemy wtedy 

osiągnąć synergię - suma jest większa niż jej części. Większość z nas nadal spędza większość czasu w 

świecie rzeczywistym, a nie w świecie wirtualnym, dlatego ważne jest, aby promocja oferty witryny 

internetowej w trybie offline była ważna. Ważne jest również, aby wspierać kupowanie w trybie 

mieszanym. Na przykład klient, który chce kupić komputer, może zobaczyć reklamę telewizyjną 

określonej marki, która podnosi świadomość marki, a następnie zobaczyć reklamę drukowaną, która 

kieruje go do witryny internetowej w celu uzyskania dalszych informacji. Klient nie chce jednak 

kupować online, preferując telefon, ale strona pozwala na to, podpowiadając numer telefonu w 

odpowiednim momencie. Tutaj wszystkie różne kanały komunikacyjne wspierają się wzajemnie. 

Podobnie należy zarządzać komunikacją przychodzącą do firmy. Zastanów się, co dzieje się, gdy klient 

potrzebuje pomocy w przypadku błędu w swoim systemie. Mogą zacząć od skorzystania z diagnostyki 

na miejscu, ale nie rozwiązują one problemu. Następnie dzwonią do obsługi klienta. Ten proces będzie 

znacznie skuteczniejszy, jeśli personel pomocy technicznej będzie mógł uzyskać dostęp do szczegółów 

problemu, które zostały wcześniej wpisane przez klienta w pakiecie diagnostycznym. 

Ocena skuteczności komunikacji marketingowej 

Strona odsyłająca: źródło odwiedzin witryny internetowej, np. płatne wyszukiwanie, marketing 

afiliacyjny, reklama online lub rejestrowane jako „brak strony odsyłającej”, tj. gdy adres URL jest 

wpisywany bezpośrednio. 

Koszt pozyskania (CPA): koszt pozyskania nowego klienta. Zwykle ogranicza się do kosztów 

komunikacji i odnosi się do kosztu sprzedaży dla nowych klientów. Może również odnosić się do innych 

wyników, takich jak koszt wyceny lub zapytania. 

Dopuszczalny koszt pozyskania: docelowy maksymalny koszt generowania potencjalnych klientów lub 

zyskownego pozyskiwania nowych klientów. 

Współczynnik odrzuceń: odsetek użytkowników wchodzących na witrynę, którzy opuszczają witrynę 

bezpośrednio po wyświetleniu tylko jednej strony (tzw. „Odwiedziny jednej strony”) 

Kampania nie odniesie sukcesu, jeśli spełni swoje cele w zakresie pozyskiwania odwiedzających witrynę 

i klientów, ale koszt osiągnięcia tego jest zbyt wysoki. To ograniczenie jest zwykle nakładane po prostu 

przez posiadanie budżetu kampanii - niezbędnego elementu wszystkich kampanii. Jednak oprócz tego 

konieczne jest również ustalenie konkretnych celów w zakresie kosztu pozyskania użytkownika do 

witryny za pomocą różnych odsyłaczy, takich jak marketing w wyszukiwarkach, w połączeniu z kosztem 

osiągnięcia wyników podczas ich wizyty. Jest to określane jako koszt pozyskania (CPA) (czasami koszt 

działania). W zależności od kontekstu i rynku witryny CPA może odnosić się do różnych wyników. 

Typowe docelowe koszty obejmują: 



• koszt pozyskania - gościa 

• koszt pozyskania - leada 

• koszt nabycia - sprzedaży. 

Aby kontrolować koszty, ważne jest, aby menedżerowie zdefiniowali docelowy dopuszczalny koszt 

pozyskania, taki jak 30 GBP za pozyskanie potencjalnego klienta lub 50 GBP za rejestrację karty 

kredytowej. Rysunek  przedstawia pełen zakres środków stosowanych przez marketerów cyfrowych do 

kontrolowania wydatków na komunikację, od najmniej wyszukanych do bardziej wyrafinowanych: 

 

0 Wolumen lub liczba odwiedzających. Jest to zwykle mierzone jako tysiące unikalnych użytkowników. 

Lepiej jest wykorzystywać odsłony lub trafienia jako miarę skuteczności, ponieważ są to możliwości 

komunikowania się z poszczególnymi osobami. Bardziej zaawansowaną miarą jest zasięg (%) lub udział 

w widowni online. Jest to możliwe tylko przy użyciu danych panelowych lub narzędzi danych 

dotyczących odbiorców, takich jak www.netratings.com lub www.hitwise.com. Przykład: bank 

internetowy ma milion unikalnych użytkowników miesięcznie. 

1 Jakość lub współczynniki konwersji do działania. Pokazuje, jaki odsetek odwiedzających z różnych 

źródeł osiąga określone wyniki marketingowe w sieci, takie jak potencjalna sprzedaż, sprzedaż lub 

subskrypcja. Współczynników odrzuceń można również użyć do oceny trafności i atrakcyjności strony, 

którą odwiedza przybywa dalej. Przykład: 10% z tych odwiedzających konwertuje do wyniku, takiego 

jak zalogowanie się na swoje konto lub zapytanie o wycenę produktu. 

2 Koszt (koszt za kliknięcie). Koszt pozyskania odwiedzających jest zwykle mierzony w odniesieniu do 

konkretnego narzędzia marketingowego online, takiego jak płatny marketing w wyszukiwarkach, 

ponieważ trudno go oszacować dla całej witryny z wieloma użytkownikami kierowanymi z różnych 

źródeł. Przykład: CPC 2 GBP. 

3 Koszt (koszt działania lub nabycia). Kiedy koszt pozyskania odwiedzających łączy się z przeliczeniem 

na wyniki, jest to koszt pozyskania (klienta). Przykład: 20 GBP CPA (ponieważ tylko jeden na dziesięciu 

odwiedzających podejmuje działanie). 

4 Zwrot z inwestycji (ROI). Zwrot z inwestycji służy do oceny rentowności wszelkich działań 

marketingowych lub inwestycji. Będziesz także wiedział, że istnieją różne formy zwrotu z inwestycji, w 

zależności od sposobu obliczania rentowności. Tutaj założymy, że jest to oparte na wartości sprzedaży 

lub rentowności na podstawie kosztu kliknięcia i współczynnika konwersji. 

ROI = zysk wygenerowany przez stronę odsyłającą / kwota wydana na reklamy ze stroną odsyłającą 



Powiązaną miarą, która nie bierze pod uwagę rentowności, jest zwrot z nakładów na reklamę (ROAS), 

który jest obliczany w następujący sposób: 

ROI = całkowite przychody ze sprzedaży wygenerowane przez stronę odsyłającą / kwota wydana na 

reklamy ze stroną odsyłającą 

5 Wskaźniki dotyczące marki. Zwykle mają one znaczenie tylko w przypadku reklamy interaktywnej lub 

sponsoringu. Są one odpowiednikiem wskaźników reklamy offline, tj. Świadomości marki 

(wspomaganej i nie wspomaganej), rozpoznawalności reklamy, przychylności marki i zamiaru zakupu. 

Nagrane za pomocą narzędzi, takich jak Dynamic Logic (www.dynamiclogic.com). 

6 ROI oparty na wartości od początku śledzenia. W tym przypadku wartość pozyskania klienta nie jest 

oparta tylko na początkowym zakupie, ale na wartości (i kosztach) dożywotniej związanych z klientem. 

Wymaga to bardziej wyrafinowanych modeli, które najłatwiej będzie opracować w trybie online 

detaliści i dostawcy usług finansowych online. Przykład: Bank stosuje model wartości bieżącej netto 

dla produktów ubezpieczeniowych, który uwzględnia wartość w okresie 10 lat, ale główny nacisk 

kładzie się na wynik z 5 lat i bierze pod uwagę: 

• Koszt nabycia 

• Współczynniki retencji 

• roszczenia 

• wydatki. 

Jest to cenne, ponieważ pomaga im uzyskać realistyczny „dopuszczalny koszt sprzedaży” z różnych 

narzędzi komunikacyjnych, który jest potrzebny do uzyskania zwrotu w ciągu 5 lat. Rysunek 9.8 

przedstawia przykład mierników efektywności internetowej kampanii reklamowej produktu 

ubezpieczeniowego. W tym przypadku okazja lub potencjalna szansa występuje, gdy wymagana jest 

wycena. Zwróć uwagę, że koszt pozyskania jest wysoki, ale nie uwzględnia synergii reklamy online z 

kampaniami offline, czyli tymi, na których reklama ma wpływ, ale nie klikają od razu. 

Kampania zwiększająca ruch: Wykorzystanie promocji online i offline , techniki, takie jak reklama 

banerowa, promocja w wyszukiwarkach i wzajemne łączenie, w celu zwiększenia liczby odbiorców 

witryny (zarówno nowych, jak i obecnych klientów). 

Wyszukiwarki: zapewniają indeks treści zarejestrowanych witryn, które można wyszukiwać według 

słów kluczowych. 

Katalogi: zapewniają uporządkowaną listę zarejestrowanych witryn internetowych i ich funkcji w 

różnych kategoriach. 

Komunikacja marketingowa online 

W tej sekcji omówimy podejścia do promocji online przy użyciu różnych narzędzi, w tym marketingu w 

wyszukiwarkach, reklam online, poczty elektronicznej i innych metod generowania odwiedzających 

witrynę internetową. Techniki te są często łączone w tak zwanej „kampanii budowania ruchu”; jest to 

metoda zwiększania oglądalności witryny przy użyciu różnych technik online (i offline). Inwestycja firmy 

w techniki do pozyskiwania klientów powinna opierać się na metrykach omówionych w poprzedniej 

sekcji. Najważniejsze jest zminimalizowanie kosztów zakupu w stosunku do wymaganej ilości. 

1 Marketing w wyszukiwarkach (SEM) 



Jak wyjaśniono w Części 2, wyszukiwarki i katalogi są podstawową metodą znajdowania informacji o 

firmie i jej produktach. Wynika z tego, że jeśli organizacja nie zajmuje czołowej pozycji w 

wyszukiwarkach, to wiele potencjalnych sprzedaży może zostać utraconych, ponieważ firma jest 

zależna od siły swojej marki i komunikacji offline, aby przyciągnąć odwiedzających witrynę 

internetową. W związku z tym Chaffey i Smith  podkreślają znaczenie synchronizacji w budowaniu 

ruchu. Mówią: Niektórzy e-marketerzy mogą uważać budowanie ruchu za ciągły proces, ale inni mogą 

postrzegać to jako konkretną kampanię, być może w celu uruchomienia witryny lub znacznego 

ulepszenia. Niektóre metody działają najlepiej w sposób ciągły; inne są krótkoterminowe. 

Krótkoterminowe kampanie będą dotyczyły uruchomienia witryny lub wydarzenia, takiego jak targi 

online. Podobną opinię wyraża mini studium przypadku dla Alliance i Leicester, które odnosi się do 

używania „kroplówki” w przeciwieństwie do komunikacji „przerywanej”. 

Pająki lub roboty: pająki to procesy oprogramowania, technicznie zwane robotami, wykorzystywane 

przez wyszukiwarki do regularnego indeksowania stron internetowych zarejestrowanych witryn. 

Podążają za linkami między stronami i zapisują adres URL strony do przyszłej analizy. 

Tekst kotwicy linku: tekst używany do utworzenia niebieskiego podkreślonego hiperłącza wyświetlane 

w przeglądarce internetowej zdefiniowanej w źródle HTML. 

Keyphrase (wyrażenie kluczowe): kombinacja słów wpisywanych przez użytkowników wyszukiwarek 

w polu wyszukiwania, które tworzą zapytanie wyszukiwania. 

Jak działa Google? 

Może pomóc menedżerom kampanii marketingowych w wyszukiwarkach zrozumieć technologię 

stojącą za Google, którą ujawnia w wielu patentach i we wskazówkach dla webmasterów 

(www.google.com/ webmasters). Rysunek  

 

 

pokazuje, że technologia wyszukiwania obejmuje następujące główne procesy: 



1. Indeksowanie. Celem indeksowania jest identyfikacja odpowiednich stron do indeksowania i ocena, 

czy uległy zmianie. Czołganie jest wykonywane przez roboty (boty), które są również znane jako pająki. 

Uzyskują dostęp do stron internetowych i pobierają odnośny adres URL strony w celu późniejszej 

analizy i indeksowania. Chociaż terminy „robot” i „pająk” sprawiają wrażenie, jakby coś fizycznie 

odwiedzało witrynę, boty są po prostu procesami oprogramowania działającymi na serwerze 

wyszukiwarki, które żądają stron, podążają za linkami zawartymi na tej stronie i tworzą w ten sposób 

serię stron odniesienia z powiązanymi adresami URL. Jest to proces rekurencyjny, więc każdy odsyłacz 

będzie zawierał dodatkowe łącza, które następnie należy przeszukać. 

2. Indeksowanie. Indeks jest tworzony, aby umożliwić wyszukiwarce szybkie znalezienie najbardziej 

odpowiednich stron zawierających zapytanie wpisane przez wyszukiwarkę. Zamiast przeszukiwać 

każdą stronę pod kątem frazy zapytania, wyszukiwarka „odwraca” indeks w celu utworzenia tabeli 

przeglądowej dokumentów zawierających określone słowa. Informacje indeksu składają się z faz 

przechowywanych w dokumencie, a także innych informacji charakteryzujących stronę, takich jak tytuł 

dokumentu, metaopis, ranking strony, zaufanie lub autorytet, klasyfikacja spamu. Dla słów kluczowych 

w dokumencie zostaną zapisane dodatkowe atrybuty, takie jak znaczniki semantyczne (nagłówki <hl>, 

<h2> w HTML), występowanie w tekście kotwicy linków, bliskość, częstotliwość lub gęstość i pozycja w 

dokumencie. 

3 Ranking lub punktacja. Proces indeksowania spowodował wyszukanie wszystkich stron, które 

zawierają określone słowa w zapytaniu, ale nie są one posortowane pod względem trafności. Ranking 

dokumentu w celu oceny najbardziej odpowiedniego zestawu dokumentów do zwrócenia w SERP 

odbywa się w czasie rzeczywistym dla wprowadzonego zapytania wyszukiwania. Najpierw 

odpowiednie dokumenty zostaną pobrane z uruchomionej wersji indeksu w określonym centrum 

danych, a następnie zostanie obliczona ranga w SERP dla każdego dokumentu na podstawie wielu 

czynników rankingowych, z których główne podkreślimy w dalszych sekcjach. 

4 Żądanie zapytania i udostępnianie wyników Znajomy interfejs wyszukiwarki akceptuje zapytania 

osoby wyszukującej. Lokalizacja użytkowników jest oceniana na podstawie ich adresu IP, a zapytanie 

jest następnie przekazywane do odpowiedniego centrum danych w celu przetworzenia. Następnie 

ranking jest wykonywany w czasie rzeczywistym dla konkretnego zapytania, aby zwrócić posortowaną 

listę odpowiednich dokumentów, które są następnie wyświetlane na stronie wyników wyszukiwania. 

Google stwierdził, że wykorzystuje ponad 200 czynników lub sygnałów w swoich algorytmach rankingu 

wyszukiwania. Obejmują one pozytywne czynniki rankingowe, które pomagają podnieść pozycję i 

negatywne czynniki lub filtry, które są używane do usuwania spamu z wyszukiwarek z indeksu, w 

przypadku gdy firmy SEO stosowały nieetyczne metody, takie jak automatyczne tworzenie linków w 

celu wprowadzenia w błąd algorytmów Google.  

Analiza frazy kluczowej 

Punktem wyjścia do skutecznego marketingu w wyszukiwarkach jest trafienie w odpowiednie frazy 

kluczowe. Zwróć uwagę, że mówię „keyphrase” (skrót od „frazy słowa kluczowego”) zamiast „słowa 

kluczowego”, ponieważ wyszukiwarki, takie jak atrybut Google, są bardziej trafne, gdy istnieje 

dopasowanie wyrażenia między słowa kluczowe wpisywane przez użytkownika i wyrażenie na stronie. 

Firmy powinny przeprowadzić „analizę luk”, która zidentyfikuje frazy kluczowe, na które należy 

kierować reklamy, pokazując dla każdego wyrażenia liczbę odwiedzających, których mogą potencjalnie 

przyciągnąć, w porównaniu z rzeczywistymi pozycjami lub liczbą odwiedzających, które otrzymują. 

Kluczowe źródła umożliwiające identyfikację fraz kluczowych, które klienci będą prawdopodobnie 

wpisywać podczas wyszukiwania produktów, obejmują znajomość rynku, witryny konkurencji, frazy 

kluczowe użytkowników, którzy muszą dotrzeć do witryny (z analizy sieciowej), wewnętrznego 



narzędzia wyszukiwania witryny i narzędzi do analizy fraz kluczowych wymienionych na stronie 

www.davechaffey.com/seo-keyword-tools. Przydatne jest również zrozumienie zachowań klientów 

podczas wyszukiwania  

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO): ustrukturyzowane podejście stosowane w celu 

poprawy pozycji firmy lub jej produktów na listach wyników wyszukiwania naturalnego lub 

organicznego dla wybranych fraz kluczowych. 

Ranking strony: skala od 0 do 10 używana przez Google do oceny znaczenia stron internetowych 

według liczby linków przychodzących (popularność linków) 

Metatagi: słowa kluczowe, które są częścią strony HTML, które skutkują wyższą pozycją wyszukiwania, 

jeśli pasują do wpisanego słowa kluczowego. 

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) 

Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO) polega na ustrukturyzowanym podejściu stosowanym 

w celu zwiększenia pozycji firmy lub jej produktów na listach wyników naturalnych lub organicznych w 

wyszukiwarkach dla wybranych fraz kluczowych. Obejmuje również kontrolowanie włączania indeksu 

lub zapewnienie, że jak najwięcej stron witryny jest uwzględnionych w wyszukiwarce. Mogą wystąpić 

problemy techniczne w przypadku niektórych systemów zarządzania treścią lub handlu 

elektronicznego, które należy poprawić. 

Chociaż każda wyszukiwarka ma swój własny, ewoluujący algorytm z setkami współczynników ważenia 

znanych tylko wyszukiwarkom, których zatrudniają, na szczęście istnieją wspólne czynniki, które 

wpływają na rankingi wyszukiwarek. Są to, w przybliżonej kolejności ważności: 

1 Częstotliwość występowania w tekście strony internetowej Liczba powtórzeń frazy kluczowej w 

tekście strony internetowej jest kluczowym czynnikiem przy określaniu pozycji frazy kluczowej. Kopia 

może być napisana, aby zwiększyć liczbę razy słowo lub frazę (technicznie rzecz biorąc, jego „gęstość 

kluczowych fraz”) i ostatecznie zwiększyć pozycję w wyszukiwarce. Należy jednak pamiętać, że 

wyszukiwarki sprawdzają, czy wyrażenie nie jest powtarzane zbyt wiele razy, np. „Tanie loty… tanie 

loty… tanie loty… tanie loty… tanie loty… tanie loty… tanie loty ... tanie loty ... ”lub słowo kluczowe jest 

ukryte za pomocą tego samego koloru tekstu i tła i nie wyświetli strony, jeśli ta gęstość kluczowych 

wyrażeń jest zbyt duża lub uważa, że twórca strony próbował wprowadzić w błąd wyszukiwarkę 

(„spamowanie w wyszukiwarkach”). Trafność zwiększa się również dzięki gamie uzasadnionych 

„sztuczek”, takich jak umieszczanie frazy kluczowej w nagłówkach (<H1>, <H2>), łączenie tekstu 

kotwicy w hiperłączach i stosowanie większej gęstości na początku dokumentu. 

2 Liczba linków przychodzących (pozycja strony). Im więcej masz linków z witryn dobrej jakości, tym 

lepszy będzie twój ranking. Ocena linków przychodzących lub zwrotnych w celu ustalenia rankingu jest 

jednym z głównych powodów popularności Google. Google stosuje ocenę zwaną „pozycją strony”, aby 

dostarczyć trafne wyniki, ponieważ liczy każdy link z innej witryny jako głos. Jednak nie wszystkie głosy 

są równe - Google przykłada większą wagę do linków ze stron, które same mają wysoki ranking strony 

i które mają taki sam kontekst lub zawartość tematyczną jak strona, do której prowadzą. Ważenie jest 

również podawane, gdy tekst zakotwiczenia hiperłącza lub tekst przylegający zawiera tekst związany z 

frazą kluczową, tj. Strona z linkiem musi mieć kontekst. Włączenie do katalogów, takich jak Yahoo! lub 

Business.com (za który pobierana jest opłata) lub Open Directory (www.dmoz.org, który jest obecnie 

bezpłatny) jest ważny, ponieważ może pomagać w zwiększaniu pozycji strony. Innym kluczowym 

aspektem linkowania jest architektura linków wewnętrznych w witrynie. Frazy kluczowe występujące 

w hipertekście różnych form nawigacji są ważne dla Google przy określaniu kontekstu strony. 



3 Tag HTML tytułu. Słowa kluczowe w tagu tytułu strony internetowej, która pojawia się w górnej części 

okna przeglądarki, są oznaczone w kodzie HTML słowem kluczowym <TITLE>. Na przykład dla mojej 

witryny (<title> Artykuły dotyczące e-biznesu i marketingu internetowego - DaveChaffey.com </title>). 

Jest to istotne w przypadku list wyszukiwarek, ponieważ jeśli fraza kluczowa pojawia się w tytule, jest 

bardziej prawdopodobne, że zostanie wymieniona wysoko, niż gdyby znajdowała się tylko w tekście 

głównym strony. Wynika z tego, że każda strona w witrynie powinna mieć określony tytuł, podający 

nazwę firmy oraz produkt, usługę lub ofertę przedstawioną na stronie. Większą wagę przypisuje się 

frazom kluczowym po lewej stronie znacznika tytułu i tym o większej gęstości fraz kluczowych. Znacznik 

HTML tytułu jest również istotny w marketingu w wyszukiwarkach, ponieważ zazwyczaj jest to tekst 

podkreślony na stronie wyników wyszukiwania, który tworzy hiperłącze do Twojej witryny 

internetowej. Jeśli tag tytułu pojawiający się na stronie wyników wyszukiwania jest odpowiednim 

wezwaniem do działania, które pokazuje trafność, otrzymasz więcej kliknięć, co oznacza więcej 

odwiedzin (nawiasem mówiąc, Google będzie monitorować kliknięcia w witrynie i ustali, że treść jest 

również odpowiednia i odpowiednio zwiększyć pozycję). 

4. Metatagi. Metatagi są częścią pliku źródłowego HTML, wpisywanego przez twórców stron 

internetowych, który jest odczytywany przez pająka lub robota wyszukiwarki. Są skutecznie ukryte 

przed użytkownikami, ale są używane przez niektóre wyszukiwarki, gdy roboty lub pająki kompilują 

swój indeks. W przeszłości wyszukiwarki przypisywały większą trafność witrynie zawierającej frazy 

kluczowe w metatagach niż witryna, która ich nie miała. 

Spamowanie metatagów w wyszukiwarkach spowodowało, że jest to niedokładna metoda oceny 

trafności, a Google zgłosił, że nie przypisuje żadnego znaczenia metatagom. Jednak inne wyszukiwarki, 

takie jak „Yahoo! Wyszukiwanie przypisuje pewną trafność metatagom, więc najlepiej jest je włączać i 

zmieniać każda strona z odrębną treścią. Istnieją dwa ważne metatagi, które są określone u góry strony 

HTML za pomocą słowa kluczowego <meta name = „”> HTML: 

(i) Metatag „słowa kluczowe” podkreśla kluczowe tematy poruszane na stronie internetowej. Przykład: 

nazwa meta = „słowa kluczowe” treść = „E-biznes, e-commerce, e-marketing”> 

(ii) Metatag „opis” oznacza informacje, które będą wyświetlane na stronie wyników wyszukiwania, 

dlatego bardzo ważne jest, aby opisać, co oferuje witryna internetowa, aby zachęcić użytkowników do 

kliknięcia w tę stronę. Przykład: Cmeta name = „description” content = „Twój przewodnik po e-biznesie 

i marketingu internetowym - DaveChaffey.com”>. 

5 Alternatywny tekst graficzny. Witryna, która wykorzystuje dużo materiałów graficznych i / lub 

wtyczek, ma mniejsze szanse na wysokie pozycje na liście. Jedynym tekstem, w którym strona będzie 

indeksowana, będzie słowo kluczowe <TITLE>. Aby to poprawić, obrazy graficzne mogą mieć 

powiązany z nimi ukryty tekst, który nie jest widoczny dla użytkownika (chyba że obrazy graficzne są 

wyłączone), ale będzie widoczny i indeksowany przez wyszukiwarkę. Na przykład tekst dotyczący 

nazwy firmy i produktów można przypisać do logo firmy za pomocą tagu „ALT” w następujący sposób: 

<IMG NAME = 'Logo' SRC = 'logo.gif' ALT = „Linki i artykuły marketingu internetowego - DaveChaffey 

.com ”>. 

Ponownie, ze względu na spamowanie w wyszukiwarkach, czynnikowi temu przypisuje się mniejsze 

znaczenie niż poprzednio (chyba że obraz jest również linkiem), ale najlepiej jest z niego korzystać, 

ponieważ jest to również wymagane przez prawo dotyczące dostępności (czytniki ekranu używane 

przez osoby niewidome i niedowidzący odczytują tekst przypisany za pomocą tagów ALT). 

Płatny marketing w wyszukiwarkach 



Płatny marketing w wyszukiwarkach lub płatne oferty są podobne do tradycyjnych reklam; w tym 

przypadku trafna reklama tekstowa z linkiem do strony firmowej jest wyświetlana, gdy użytkownik 

wyszukiwarki wpisze określoną frazę. Seria reklam tekstowych zwykle oznaczonych jako „linki 

sponsorowane” jest wyświetlana po prawej stronie i / lub nad i pod listami bezpłatnych wyników 

wyszukiwania. W przeciwieństwie do konwencjonalnych reklam, reklamodawca nie płaci za 

wyświetlenie reklamy, ale tylko wtedy, gdy zostanie kliknięta, co z kolei prowadzi do wizyty w witrynie 

reklamodawcy - stąd często jest to znane jako „marketing płatny za kliknięcie”! Względny ranking tych 

„płatnych miejsc docelowych skuteczności” jest zwykle oparty na najwyższej wartości kosztu kliknięcia 

stawki dla każdego wyrażenia kluczowego. Różnice w kwotach ofert dla klientów jednego narzędzia do 

zarządzania ofertami wyszukiwania przedstawiono w tabeli 9.1. Nie jest jednak prostym przypadkiem, 

że firma, która jest gotowa zapłacić najwięcej za kliknięcie, zajmuje pierwsze miejsce, jak wielu myśli. 

Wyszukiwarki biorą również względne współczynniki klikalności reklam w zależności od ich pozycji 

(niższe pozycje mają oczywiście niższe współczynniki klikalności) podczas rankingu linków 

sponsorowanych, więc reklamy, które nie wydają się trafne, ponieważ mniej osób je klika, spadają lub 

mogą nawet zniknąć z listy. Analiza CTR w celu określenia pozycji jest częścią wyniku jakości, koncepcji 

pierwotnie opracowanej przez Google, ale teraz zintegrowanej jako część Microsoft Live i Yahoo! sieci 

wyszukiwania. Google, Yahoo! i Microsoft Live biorą również pod uwagę względne współczynniki 

klikalności reklam podczas ustalania rankingu linków sponsorowanych, dzięki czemu reklamy, które nie 

wydają się trafne, ponieważ mniej osób je klika, spadają lub mogą nawet zniknąć z listy. Oprócz 

płatnych reklam wyszukiwania w wyszukiwarkach, reklamy tekstowe są również wyświetlane w 

witrynach osób trzecich (na przykład reklamy na www.davechaffey.com), które tworzą „sieć 

partnerską '', taką jak Google Adsense (http: // adsense. google.com) lub dopasowywanie treści w 

Yahoo! Wyszukaj, gdzie „reklamy kontekstowe” są wyświetlane automatycznie zgodnie z rodzajem 

treści. Są one zazwyczaj opłacane na podstawie kosztu kliknięcia (CPC), ale za reklamy można również 

płacić na podstawie CPM. Sieci wyszukiwania i wydawcy dzielą się opłatami. Stanowią około 30% 

przychodów Google. Umożliwiają marketerom dotarcie do szerszej publiczności w wybranych 

witrynach innych firm, ale muszą zdecydować, jak ich używać, aby dostarczać różne komunikaty. 

Wynik jakości: ocena w płatnym wyszukiwaniu przez Google AdWords (a teraz inne wyszukiwarki) 

pojedynczej reklamy wywołanej przez słowo kluczowe, która w połączeniu z kwotą stawki określa 

pozycję reklamy w stosunku do konkurencji. Podstawowym czynnikiem jest współczynnik klikalności 

każdej reklamy, ale Wynik Jakości uwzględnia również dopasowanie między słowem kluczowym a jego 

występowaniem w tekście, historyczne współczynniki klikalności, zaangażowanie osoby wyszukującej 

po kliknięciu w witrynie oraz szybkość w którym strona się ładuje. 

Sieć partnerska: reklamy kontekstowe są wyświetlane automatycznie zgodnie z typem treści w 

witrynach wydawców partnerskich przez wyszukiwarkę. Są one zazwyczaj opłacane na podstawie 

kosztu kliknięcia (CPC), ale za reklamy można również płacić na podstawie CPM. 

Koszt tysiąca (CPM): Koszt 1000 wyświetleń reklamy dla każdego ogłoszenia. 

Uważaj na fałszywe kliknięcia! 

Ilekroć marketerom opisuje się zasadę marketingu PPC, bardzo szybko zapala się żarówka i pytają: 

„Więc możemy klikać na konkurentów i doprowadzić ich do bankructwa?”. Właściwie nie. Sieci 

reklamowe PPC wykrywają wiele kliknięć z tego samego komputera (adresu IP) i twierdzą, że je 

odfiltrowują. Istnieją jednak techniki naśladowania wielu kliknięć z różnych lokalizacji, takie jak 

narzędzia programowe do fałszywych kliknięć, a nawet usługi, w których można zapłacić zespołowi 

ludzi na całym świecie za kliknięcie tych linków. Szacuje się, że na konkurencyjnych rynkach jedno na 



pięć kliknięć może być fałszywe. Chociaż można monitorować fałszywe kliknięcia i uzyskiwać zwroty 

kosztów, jeśli zostaną udowodnione, ostatecznie może to zniszczyć reklamy PPC.  

PR online: maksymalizacja korzystnych wzmianek o Twojej firmie, markach, produkty lub witryny 

internetowe w witrynach internetowych osób trzecich, które mogą być odwiedzane przez docelowych 

odbiorców. 

Budowanie linków: ustrukturyzowane działanie obejmujące wysokiej jakości hiperłącza do Twojej 

witryny z odpowiednich witryn o dobrej pozycji w rankingu. 

Linki wzajemne: linki uzgodnione między Twoją a inną organizacją 

Blog: dziennik online lub źródło wiadomości przygotowane przez osobę lub grupę osób. 

Podcasty: Osoby i organizacje publikują media online (audio i wideo), do których można uzyskać dostęp 

w odpowiednich odtwarzaczach, w tym na iPodzie, który jako pierwszy zapoczątkował rozwój tej 

techniki. 

2 PR online 

Brytyjski Instytut PR (IPR) definiuje PR jako: zarządzanie reputacją - planowane i ciągłe wysiłki mające 

na celu ustanowienie i utrzymanie dobrej woli i wzajemnego zrozumienia między organizacją a jej 

opinią publiczną. Online PR lub e-PR wykorzystuje efekt sieciowy Internetu. Pamiętaj, że Internet to 

kurczenie się „połączonych sieci”! Wzmianki o marce lub witrynie w innych witrynach wpływają na 

kształtowanie opinii i kierowanie odwiedzających do Twojej witryny. Głównym elementem PR online 

jest maksymalizacja pozytywnych wzmianek o organizacji, jej markach, produktach lub witrynach 

internetowych na stronach internetowych osób trzecich, które są prawdopodobnie odwiedzane przez 

jej grupę docelową. Ponadto, jak zauważyliśmy w temacie dotyczącym optymalizacji pod kątem 

wyszukiwarek, im więcej jest linków z innych witryn do Twojej witryny, tym wyższa będzie pozycja 

Twojej witryny w naturalnych lub organicznych listach wyszukiwarek. Minimalizowanie niekorzystnych 

wzmianek poprzez zarządzanie reputacją online jest również aspektem internetowego PR. Działania, 

które można uznać za PR online, obejmują następujące. 

(a) Komunikowanie się z mediami (dziennikarzami) online 

Komunikacja z mediami (dziennikarzami) w Internecie wykorzystuje Internet jako nowy kanał 

rozpowszechniania informacji prasowych (zoptymalizowanych pod kątem SEO) za pośrednictwem 

poczty e-mail oraz na miejscu i na stronach osób trzecich. W przypadku firmy opcje do rozważenia 

obejmują: utworzenie obszaru informacji prasowych na stronie internetowej; tworzenie powiadomień 

e-mail o nowościach, do których mogą się zapisać dziennikarze i inne osoby trzecie; przesyłanie 

wiadomości lub komunikatów do internetowych kanałów informacyjnych. 

(b) Tworzenie powiązań 

Budowanie linków jest kluczowym działaniem w optymalizacji wyszukiwarek. Można to uznać za 

element PR online, ponieważ chodzi o to, aby Twoja marka była widoczna w witrynach osób trzecich. 

Tworzenie linków musi być zorganizowanym wysiłkiem, aby uzyskać jak najwięcej linków do witryny 

internetowej z odsyłających witryn internetowych (zwykle zawierają one wzajemne linki). 

Zauważyliśmy również, że Twoja pozycja na stronach wyników wyszukiwania będzie wyższa, jeśli masz 

wysokiej jakości linki do odpowiednich treści w swojej witrynie (niekoniecznie do strony głównej). 

McGaffin (2004) stanowi świetne wprowadzenie do wdrażania programu budowania strukturalnych 

linków. Główna zasada budowania linków jest następująca. Mówi: „Twórz świetne treści, umieszczaj 

linki do świetnych treści, a świetne treści będą prowadzić do Ciebie. Opisuje, w jaki sposób należy 



przeglądać istniejące linki do swojej witryny, linki do konkurentów, wyznaczać cele, a następnie 

proaktywnie zwracać się do odpowiednich właścicieli witryn o linki. Możesz użyć składni Tink: site ”w 

Google, aby zobaczyć liczbę wysokiej jakości linków prowadzących do strony w Twojej witrynie według 

oceny Google, np. Link: www.davechaffey.com”. Pamiętaj, że obejmuje to również linki wewnętrzne. 

Aby wykluczyć linki wewnętrzne i dołączyć strony z niższą pozycją strony lub bez prawdziwego 

hiperłącza, ale zawierają adres URL, Google this: „www.url.com ~ site: www.url.com”. 

(c) Blogi, podcasting i RSS 

Blogi internetowe lub „blogi” zapewniają łatwą metodę regularnego publikowania stron 

internetowych, które najlepiej można opisać jako dzienniki internetowe, dzienniki, wiadomości lub listy 

wydarzeń. Mogą zawierać komentarze zwrotne (śledzenie) z innych witryn lub współtwórców witryny. 

Częstotliwość może wynosić co godzinę, codziennie, co tydzień lub rzadziej, ale typowe są codzienne 

aktualizacje. Przykładem przydatnego bloga, na którym specjaliści ds. Marketingu mogą być na bieżąco 

z rozwojem marketingu internetowego, jest witryna www.marketingvox.com, która jest połączona z 

codziennymi e-mailami z podsumowaniem publikowanych artykułów. Innym przykładem, z 

wiadomościami i artykułami uporządkowanymi według rozdziałów książki, jest Davechaffey.com 

(www.davechaffey.com). Blogi biznesowe są tworzone przez osoby z organizacji. Mogą być przydatne 

w wykazaniu się fachowością osób w organizacji, ale należy je uważnie kontrolować, aby uniknąć 

ujawnienia szkodliwych informacji. Przykładem biznesowego bloga używanego do prezentowania 

wiedzy swoich analityków jest Jupiter Research Analyst Weblogs. Firmy technologiczne, takie jak 

Microsoft, Oracle i Sun Microsystems, mogą mieć kilkaset blogerów i mieć politykę kontrolowania ich 

i zgłaszania pozytywnych komentarzy. Istnieje wiele bezpłatnych usług, które umożliwiają każdemu 

blogowanie (na przykład www.blogger.com, który został zakupiony przez Google w 2003 r.). Blogi były 

tradycyjnie otwierane za pośrednictwem narzędzi internetowych (np. Www.bloglines.com, 

www.blogpulse.com - spróbuj tego, aby zobaczyć trendy popularności dyskusji na temat produktów 

takich jak iPody w czasie) lub czytników oprogramowania (www.rssreader.com), ale zostały włączone 

do głównego nurtu oprogramowania w 2006 roku. Jednak wiele firm nadal wydaje się opornych na 

blogowanie ze względu na potencjalne szkody, jakie może to spowodować. Podcasty są powiązane z 

blogami, ponieważ mogą być potencjalnie generowane przez osoby lub organizacje w celu wyrażenia 

opinii w postaci dźwięku (zazwyczaj MP3) lub rzadziej obecnie jako wideo. Były z powodzeniem 

wykorzystywane przez organizacje medialne, takie jak BBC, które wykorzystywały je w popularnych 

programach, takich jak przeglądy filmów lub dyskusje oraz do nagrywania na żywo, takich jak symfonie 

Beethovena, które w samym czerwcu 2005 r. Otrzymały ponad 600 000 pobrań. Virgin Radio również 

korzystało z podcastów, ale w chwili pisania muzyki do transmisji nie może, tylko prezenterowie! 

Dużym wyzwaniem dla osiągnięcia widoczności podcastów jest to, że treść można rozpoznać tylko 

obecnie za pomocą tagów i trudno jest ocenić jakość bez odsłuchiwania początku podcastu. Wszystkie 

główne wyszukiwarki pracują nad technikami praktycznymi, aby wyszukiwanie treści głosowych i 

wideo. W międzyczasie niektóre startupy takie jak Odeo (www.odeo.com) i Blinkx (www.blinkx.com) 

opracowują rozwiązania. 

(d) Społeczności internetowe i sieci społecznościowe 

Chęć utrzymywania kontaktów towarzyskich i dzielenia się doświadczeniami jest prawdziwym 

powodem popularności witryn Web 2.0, takich jak sieci społecznościowe. Dlatego ważne jest, aby 

organizacje określiły, w jaki sposób ich odbiorcy korzystają z sieci społecznościowych i jakie są 

możliwości dotarcia do nich i interakcji z nimi. Dee również zwraca uwagę na znaczenie sieci 

społecznościowych w wywieraniu wpływu na postrzeganie marek, produktów i dostawców. Ich 

badania pokazują duże różnice między płciami i wiekiem, jeśli chodzi o rodzaje omawianych 

produktów, ale zalecenia dotyczące restauracji, komputerów, filmów i pojazdów są popularne we 



wszystkich kategoriach. Chociaż opracowano wiele aplikacji na Facebooku 

(www.facebook.com/apps/), większość dobrze znanych aplikacji nie została stworzona przez marki. 

Firmy mogą również zakładać strony marek na Facebooku, ale zazwyczaj nie docierają one do dużej 

liczby. 

Członkowie społeczności lub sieci społecznościowej będą różnić się stopniem, w jakim są połączeni z 

innymi. Najbardziej wpływowi członkowie sieci będą silnie powiązani i będą dyskutować o interesach 

z szerszym gronem kontaktów niż ci, którzy są mniej połączeni. Profesjonaliści PR, którzy chcą wpłynąć 

na postrzeganie rynku, powszechnie uważają, że ważne jest, aby kierować reklamy do wysoce 

powiązanych osób, ponieważ są to zazwyczaj zaufane osoby, do których inni członkowie społeczności 

mogą się zwrócić po poradę. Ale jest wiele dyskusji na temat wpływu wpływów online. Badacze 

interakcji społeczności uważają, że równie ważne są kolektywne interakcje między typowymi 

członkami sieci (znanymi jako „umiarkowanie połączona większość”). Na przykład Watts i Dodds  

argumentują, że „hipoteza wpływów” opiera się na niesprawdzonych założeniach iw większości 

przypadków nie odpowiada temu, jak dyfuzja działa w świecie rzeczywistym. Stwierdzają, że 

„większość zmian społecznych nie jest napędzana przez wpływowe jednostki, ale przez jednostki, które 

łatwo wpływają, wpływając na inne jednostki, na które łatwo można wpływać”. Chociaż istnieje 

wyraźna chęć nawiązania kontaktów towarzyskich w Internecie, właściciele witryn muszą pamiętać, że 

nie jest łatwo zaangażować odbiorców online, gdy przechodzą między różnymi witrynami. Tylko 

stosunkowo niewielka część będzie się angażować.  

Really Simple Syndication (RSS) 

Really Simple Syndication (RSS) jest rozszerzeniem blogowania, w którym blogi, wiadomości lub 

dowolny rodzaj treści są odbierane przez subskrybentów za pomocą wyżej wymienionych systemów. 

Oferuje metodę odbierania wiadomości, która wykorzystuje inną metodę nadawania niż poczta e-mail, 

więc nie podlega takim samym konfliktom ze spamem lub filtrami spamu. Wielu dziennikarzy 

subskrybuje teraz kanały RSS, aby znaleźć źródła. Istnieją opcje, takie jak Pheedo (www.pheedo.com) 

dla firm które chcą reklamować się w kanałach. 

(e) Zarządzanie sposobem prezentowania marki w witrynach osób trzecich W ramach PR online warto 

skonfigurować usługi monitorowania. Konieczne jest również posiadanie zasobów do radzenia sobie z 

negatywnym PR w ramach zarządzania reputacją online. Agencja Microsoft PR podobno ma kiepską 

jednostkę reagowania, która może odpowiadać na PR online. Przykłady usług alarmowych obejmują 

Googlealert i inne narzędzia wymienione na stronie www.davechaffey.com/online-reputation-

management-tools. 

(f) Tworzenie szumu - marketing wirusowy online 

Z funkcjonalnego punktu widzenia, marketing wirusowy online często wiąże się z generowaniem 

ustnych ust i linków do strony internetowej, jak opisano w rozdziale 4, więc można go uznać za część 

internetowego PR. 

3 Partnerstwa online 

Partnerstwa są ważną częścią dzisiejszego marketingu. Smith i Chaffey  twierdzą, że są ósmym PK . To 

samo jest prawdą w Internecie. Istnieją trzy kluczowe typy partnerstw online, którymi należy 

zarządzać: budowanie linków (omówione w poprzedniej sekcji, można to również uznać za część 

internetowego PR), marketing afiliacyjny i sponsorowanie online. Wszystkie powinny obejmować 

ustrukturyzowane podejście do zarządzania linkami prowadzącymi do witryny. Poniżej przedstawiono 

ważne rodzaje umów partnerskich. 



Marketing afiliacyjny: umowa oparta na prowizjach, w ramach której sprzedawca internetowy płaci 

witrynom, które do niego prowadzą, za sprzedaż, potencjalną sprzedaż (na podstawie CPA) lub mniej 

często odwiedzający (na podstawie CPC). 

a) Marketing afiliacyjny 

Marketing afiliacyjny stał się bardzo popularny wśród sprzedawców internetowych, ponieważ wiele z 

nich osiąga ponad 20% swojej sprzedaży online za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych 

(zwanych również „agregatorami”, ponieważ gromadzą oferty od różnych dostawców). Wielką zaletą 

marketingu afiliacyjnego dla e-detalistów jest to, że jako reklamodawcy nie płacą, dopóki produkt nie 

zostanie zakupiony lub nie wygeneruje leadu. Czasami nazywa się to „reklamą zerowego ryzyka”. 

Amazon był jednym z pierwszych użytkowników marketingu afiliacyjnego i obecnie ma setki tysięcy 

podmiotów stowarzyszonych, które kierują odwiedzających do Amazon za pomocą linków w zamian za 

prowizję od sprzedanych produktów. Legenda internetowa podaje, że Jeff Bezos, twórca Amazona, 

rozmawiał na przyjęciu z kimś, kto chciał sprzedawać książki o rozwodzie za pośrednictwem jej strony 

internetowej. Następnie Amazon.com uruchomił program dla współpracowników w lipcu 1996 roku i 

nadal się rozwija. Aby zarządzać procesem wyszukiwania partnerów, aktualizowania informacji o 

produktach, śledzenia kliknięć i dokonywania płatności, wiele firm korzysta z sieci afiliacyjnej lub 

menedżera stowarzyszonego, takiego jak Commission Junction (www.cj.com) lub Trade Doubler 

(www.tradedoubler.com). 

(b) Sponsoring online 

Sponsoring online nie jest prosty. Nie jest to tylko przypadek odzwierciedlenia istniejących 

„rzeczywistych” umów sponsorskich w świecie wirtualnym ”, chociaż jest to ważna opcja. Istnieje wiele 

dodatkowych możliwości sponsorowania online, które można znaleźć, nawet jeśli nie masz do 

dyspozycji dużego budżetu. Ryan i Whiteman definiują sponsoring online jako powiązanie marki z 

powiązaną treścią lub kontekstem w celu stworzenia świadomości marki i wzmocnienia atrakcyjności 

marki w formie, która jest wyraźnie odróżnialna od banera, przycisku lub innej znormalizowanej 

jednostki reklamowej. reklamodawcy, sponsorowanie online ma tę zaletę, że jego nazwa jest 

powiązana z marką internetową, którą odwiedzający witrynę już zna. Tak więc w przypadku 

użytkowników usługodawcy internetowego Orange, którego znają, sponsoring opiera się na 

istniejących relacjach i zaufaniu. Ściśle powiązany jest „co-branding” online, w którym istnieje 

powiązanie między dwiema markami. Odpłatne sponsorowanie innej witryny lub jej części, zwłaszcza 

portalu przez dłuższy czas, to kolejny sposób na stworzenie trwałych linków. Co-branding jest tańszą 

metodą sponsorowania i może wykorzystywać synergie między różnymi firmami. 

Mnożnik mediów lub efekt aureoli : Rola jednego kanału medialnego we wpływie na sprzedaż lub 

wzrost wskaźników marki. Często stosowana w reklamach graficznych online, gdzie ekspozycja na 

reklamy displayowe może wzrosnąć współczynniki klikalności, gdy konsument ma później kontakt z 

marką za pośrednictwem innych mediów, na przykład linków sponsorowanych lub reklam 

partnerskich. Może również zwiększyć współczynniki konwersji w witrynie docelowej dzięki większemu 

zaufaniu do marki lub znajomości oferty. 

Wyświetlanie reklam: termin oznaczający wyświetlanie reklamy w witrynie internetowej. Często 

reklama będzie wyświetlana z serwera internetowego innego niż witryna, na której jest umieszczona. 

Witryna docelowa: witryna, do której doszło po kliknięciu. 

Mikrowitryna: niewielka witryna docelowa, do której dociera się po kliknięciu, która jest częścią 

witryny właściciela multimediów. 



Behawioralne kierowanie reklam: umożliwia reklamodawcy kierowanie reklam na użytkowników, 

którzy przemieszczają się w inne miejsce w witrynie lub wracają do witryny, zwiększając w ten sposób 

częstotliwość lub liczbę wyświetleń realizowanych dla osoby na rynku docelowym. 

Reklamy pełnoekranowe: reklamy wyświetlane między jedną stroną a następną. 

Nakładka: zazwyczaj animowana reklama, która porusza się po stronie i jest nakładana na zawartość 

witryny internetowej. 

Badania optymalizacji cross-media (XMOS): Badania mające na celu określenie optymalnych wydatków 

na różne media, aby uzyskać najlepsze wyniki 

4 Reklama interaktywna 

Jak pozytywnie oceniasz reklamę interaktywną jako narzędzie komunikacji? Nawet dzisiaj stosunkowo 

niewielu reklamodawców korzystało z reklam interaktywnych, częściowo z powodu 

rozpowszechnianych mitów na temat reklamy interaktywnej i prawdopodobnie z powodu złych 

doświadczeń. Pierwszy baner reklamowy o wymiarach 468 na 68 pikseli został umieszczony w serwisie 

Hotwired w 1995 r., A wezwanie do działania „Kliknij tutaj!” Wygenerowało 25% klikalności. Od tego 

czasu współczynnik klikalności (CTR) spadł dramatycznie, ponieważ wielu konsumentów takich jak Ty 

cierpi na „ślepotę na banery” - ignorują w witrynie wszystko, co wygląda jak reklama. Zestawienie 

odpowiedzi reklamy Doubleclick (www.doubleclick.com) pokazuje, że obecnie średni CTR wynosi 

zwykle mniej niż 0,1%, chociaż reklamy wideo mogą uzyskiwać wyższy wskaźnik odpowiedzi. Ten niski 

wskaźnik odpowiedzi w połączeniu ze stosunkowo wysokimi kosztami wynoszącymi ponad 20 funtów 

za tysiące wyświetlonych reklam najwyraźniej spowodował, że niektórzy marketerzy są uprzedzeni 

wobec reklam interaktywnych. Ale zobaczymy, że istnieje wiele innowacyjnych podejść do 

interaktywnej reklamy, które, jak udowodniono, zwiększają świadomość marki i zamiar zakupu. Na 

przykład obecnie istnieje wiele innych formatów reklam, takich jak wieżowce i MPU (wielofunkcyjne 

jednostki reklamowe) oraz reklamy multimedialne z animacją, dźwiękiem lub wideo lub 

przechwytywaniem danych i interakcją. Biorąc pod uwagę te ograniczenia banerów reklamowych, 

większość właścicieli mediów, agencji marketingu cyfrowego i organizacji branżowych odnosi się teraz 

do „reklamy interaktywnej lub displayowej”, co bardziej sugeruje zakres opcji reklam multimedialnych, 

reklam przechwytujących dane i wielkoformatowych reklamy, takie jak wieżowce. Wydaje się, że 

reklamy online zapewniają efekt mnożnika mediów lub efektu aureoli podczas kupowania reklam 

online, co może pomóc zwiększyć wskaźniki odpowiedzi z innych mediów online. Na przykład, jeśli 

użytkownik sieci został narażony na banery reklamowe, może to zwiększyć jego reakcję na płatne 

reklamy w wyszukiwarce, a także może zwiększyć prawdopodobieństwo konwersji w witrynie, 

ponieważ świadomość marki i zaufanie mogą być wyższe. Efekt ten sugerują badania przeprowadzone 

przez MAD  na rynku turystycznym, w ramach których zapytano respondentów, jaka byłaby ich reakcja 

na atrakcyjną dla nich reklamę internetową. Z pewnością byłby to klik? W rzeczywistości wyniki 

przedstawiają się następująco: 

• Szukaj ogólnego terminu związanego z reklamą (31%) 

• Przejdź bezpośrednio do witryny reklamodawcy (29 procent) 

• Wyszukaj nazwę reklamodawcy (26 procent) 

• Kliknij baner, aby odpowiedzieć (26 procent) 

• Odwiedź sklep detaliczny (4 procent). 



Oczywiście ta metodologia pokazuje nam raczej zgłaszane zachowanie niż rzeczywiste zachowanie, ale 

nadal jest istotne, że ponad dwa razy więcej osób jest kierowanych do wyszukiwarki przez reklamy 

banerowe niż przez klikanie bezpośrednio w baner! Z badania wynika, że marketing w płatnych 

wyszukiwarkach musi być zoptymalizowany pod kątem współpracy z reklamami banerowymi, 

przewidując wyszukiwania, które mogą być wywołane przez baner, i zapewniając wyższą pozycję w 

wynikach wyszukiwania. Na przykład marka oferująca wakacje na Cyprze będzie generować ogólne 

hasła wyszukiwania, takie jak „zorganizowane wakacje na Cyprze”, zamiast wyszukiwań marek. 

Abraham wykazał również, że reklamy internetowe mogą stymulować sprzedaż offline. W przypadku 

jednego sprzedawcy detalicznego o obrotach 15 miliardów dolarów ich badanie wykazało, że w okresie 

trzech miesięcy sprzedaż wzrosła (w porównaniu z grupą kontrolną) o 40% w Internecie i o 50% w 

trybie offline wśród osób narażonych na marketing w sieci wyszukiwania i reklamy displayowe. 

kampania reklamowa promująca całą firmę. Ponieważ jego bazowe wielkości sprzedaży są większe w 

sklepach fizycznych niż w Internecie, ten sprzedawca detaliczny uzyskał znacznie większe zyski z 

przychodów w trybie offline, niż sugerują procenty. 

Podstawy reklamy internetowej 

Reklama w Internecie ma miejsce, gdy reklamodawca płaci za umieszczenie treści reklamowych w innej 

witrynie internetowej. Proces ten zwykle obejmuje wyświetlanie reklam z innego serwera niż ten, na 

którym znajduje się strona (reklamy mogą być wyświetlane w witrynach docelowych w podobny 

sposób). Reklamy są możliwe w wielu witrynach w celu kierowania ruchu do witryny docelowej 

organizacji lub alternatywnie do mikrowitryny lub zagnieżdżonej treści reklamowej w witrynie 

właściciela mediów lub w witrynie docelowej. 

Cel reklamy interaktywnej 

Robinson zauważył, że dwa podstawowe cele reklamy graficznej online to po pierwsze wykorzystanie 

reklam graficznych jako formy komunikacji marketingowej używanej do zwiększania świadomości 

marki, a po drugie, jako medium reakcji bezpośredniej skoncentrowanej na generowaniu odpowiedzi. 

Cartellieri i inni określają następujące cele: 

• Dostarczanie treści. Jest to typowy przypadek, w którym kliknięcie banera reklamowego prowadzi do 

witryny docelowej, zawierającej bardziej szczegółowe informacje o ofercie. Tu właśnie szuka się 

bezpośredniej odpowiedzi. 

• Umożliwienie transakcji. Jeśli kliknięcie prowadzi do sprzedawcy, takiego jak witryna turystyczna lub 

księgarnia internetowa, może to prowadzić bezpośrednio do sprzedaży. Tutaj również poszukiwana 

jest bezpośrednia odpowiedź. 

• Kształtowanie postaw. Reklama, która jest spójna z marką firmy, może pomóc w budowaniu 

świadomości marki. Budowanie świadomości to kluczowy aspekt reklamy internetowej. Związek 

między reklamą a wyszukiwarką został zbadany przez Grahama i Havlenę, którzy zbadali rolę reklamy 

w generowaniu szeptanych dyskusji online. Znaleźli „mocne dowody na to, że reklama rzeczywiście 

stymuluje wzrost odwiedzin witryn internetowych reklamowanych marek - wskaźnik zainteresowania 

konsumentów i ich zaangażowania w markę”. 

• Zachęcanie do odpowiedzi. Reklama może mieć na celu identyfikację nowych potencjalnych klientów 

lub jako początek dwustronnej komunikacji. W takich przypadkach interaktywna reklama może 

zachęcić użytkownika do wpisania adresu e-mail lub innych informacji. 

• Zachęcanie do zatrzymania. Reklama może być umieszczana jako przypomnienie o firmie i jej 

usługach oraz może zawierać odnośniki do lokalnych promocji sprzedaży, takich jak losowanie nagród. 



Interaktywne opcje kierowania reklam 

Reklamy internetowe można kierować poprzez umieszczanie reklam: 

1 W określonym rodzaju witryny (lub jej części), która ma określony profil odwiedzającego lub rodzaj 

treści. Dlatego producent samochodów może umieszczać reklamy na stronie głównej Handbag.com, 

aby przyciągnąć uwagę młodych kobiet. Dostawca usług finansowych może umieścić reklamę w 

pieniądzu w sekcji witryny, aby kierować reklamy do osób zainteresowanych tymi produktami. Aby 

dotrzeć do dużych odbiorców na rynku masowym, umieść reklamę na dużej stronie głównej portalu, 

takiej jak MSN, która każdego dnia ma miliony odwiedzających (czasami nazywana „blokadą” lub 

„przejęciem”, jeśli zajmują wszystkie zasoby reklamowe). 

2 Aby skierować profil zarejestrowanego użytkownika. Dostawca oprogramowania biznesowego może 

reklamować się w FT.com, kierując reklamy na profile rejestrujących, takich jak dyrektorzy finansowi 

lub menedżerowie IT. 

3 O określonej porze dnia lub tygodnia. 

4 Zachowanie online. Behawioralne kierowanie reklam polega na trafności - dynamicznym 

wyświetlaniu odpowiednich treści, komunikatów lub reklam dopasowanych do zainteresowań osoby 

odwiedzającej witrynę na podstawie wniosków o jej cechach. Wnioski te są dokonywane poprzez 

anonimowe śledzenie różnych typów stron odwiedzanych przez użytkownika witryny podczas jednej 

wizyty w witrynie lub podczas wielu sesji. Można również określić inne aspekty środowiska używanego 

przez odwiedzającego, takie jak jego lokalizacja, przeglądarka i system operacyjny. Na przykład FT.com, 

korzystając z oprogramowania firmy Revenue Science, może identyfikować użytkowników w ośmiu 

segmentach: edukacja biznesowa, inwestor instytucjonalny, technologia informacyjna, luksus i 

konsumenci, zarządzanie, finanse osobiste, podróże i kapitał prywatny. Najpierw system wyświetlania 

reklam wykrywa, czy użytkownik znajduje się w grupie docelowej (optymalizacja mediów), a następnie 

następuje optymalizacja kreacji, aby wyświetlić reklamę najlepszą dla danego typu widza. 

Interaktywne formaty reklam 

Oprócz malejącej popularności klasycznego obracanego banera GIF o wymiarach 468 na 60 pikseli, 

właściciele mediów oferują teraz wybór większych, bogatszych formatów, które internauci są bardziej 

skłonni zauważyć. Badania wykazały, że kojarzenie wiadomości i budowanie świadomości są znacznie 

wyższe w przypadku reklam flashowych, reklam multimedialnych i prostokątów o większym formacie 

(jednostki wielofunkcyjne, MPU) i wieżowców. Zobacz reklamy multimedialne na www.eyeblaster.com 

lub www.tangozebra.com, a zgodzisz się, że zdecydowanie nie można ich ignorować. Inne terminy 

reklam online, które usłyszysz, to „reklamy pełnoekranowe” (reklamy pośrednie, zanim pojawi się inna 

strona); bardziej powszechne „nakładki”, które pojawiają się nad treścią; i oczywiście wyskakujące 

okienka, które są obecnie rzadziej używane z powodu ich włamań. Reklamodawcy internetowi 

nieustannie walczą z użytkownikami, którzy wdrażają programy blokujące wyskakujące okienka lub 

rzadziej oprogramowanie do blokowania reklam, ale nadal będą używać formatów multimedialnych, 

w których generują największą reakcję. Robinson i in. (2007) przeprowadzili badania nad czynnikami 

zwiększającymi reakcję klikalności na banery reklamowe. Główne zmienne, które oni (i poprzednie 

badania, do których się odwołują) obejmują: 

• Rozmiar banera 

• Długość wiadomości 

• Zachęta promocyjna 



• Animacja 

• Fraza działania (powszechnie nazywana wezwaniem do działania) 

• Marka / logo firmy. 

Planowanie mediów - decydowanie o połączeniu reklam online / offline Tę decyzję podejmuje 

zazwyczaj media planner. Kombinacja wydatków online i offline powinna odzwierciedlać konsumpcję 

mediów przez konsumentów oraz efektywność kosztową każdego medium. Ale w zależności od 

agencji, z której korzysta, mogą zachować ostrożność, inwestując wydatki na reklamę w to, co znają i 

co może być najbardziej opłacalne pod względem prowizji - media offline. Wiele badań optymalizacji 

cross-media (XMOS) wykazało, że optymalne wydatki online na produkty o niskim poziomie 

zaangażowania są zaskakująco wysokie i wynoszą 10-15% całkowitych wydatków. Chociaż nie jest to 

duża kwota, można ją porównać z poprzednimi poziomami wydatków poniżej 1% dla wielu organizacji. 

Badanie XMOS ma pomóc marketerom i ich agencjom odpowiedzieć na (raczej zawiłe) pytanie: „Jaka 

jest optymalna kombinacja środków reklamowych w różnych mediach, pod względem częstotliwości, 

zasięgu i alokacji budżetu, aby dana kampania osiągnęła cele marketingowe? „Kombinacja wydatków 

online i offline jest zróżnicowana, aby zmaksymalizować wskaźniki kampanii, takie jak zasięg, 

świadomość marki i zamiar zakupu. W tabeli 9.2 podsumowano zidentyfikowaną optymalną mieszankę 

dla czterech znanych marek. Na przykład firma Dove odkryła, że zwiększenie poziomu reklamy 

interaktywnej do 15% spowodowałoby wzrost ogólnych wskaźników marki o 8%. Odsetek reklam 

online jest niewielki, ale pamiętaj, że wiele firm wydaje mniej niż 1% swoich budżetów reklamowych 

online, co oznacza, że częstotliwość korzystania z internetu jest zbyt wysoka i mogą nie docierać do 

wielu konsumentów. Powody stosowania i zwiększania znaczenia online w media mixie są podobne do 

tych, które stosują dowolny media mix, jak opisali Sissors i Baron: 

• Rozszerz zasięg (dodawanie potencjalnych klientów, których nie ujawnia żadne medium ani inne 

media) 

• Zrównoważyć rozkład częstotliwości (jeśli publiczność oglądająca reklamy telewizyjne jest narażona 

zbyt wiele razy, istnieje prawo malejących przychodów i może być lepiej przenieść ten budżet na inne 

media) 

• Dotarcie do różnych grup odbiorców 

• Zapewnienie wyjątkowych korzyści w podkreślaniu różnych korzyści w oparciu o różne cechy każdego 

medium 

• Umożliwienie realizacji różnych kreacji 

• Aby dodać wyświetlenia brutto, jeśli inne media są opłacalne 

• Wzmacniaj przekaz używając różnych kreatywnych bodźców. 

Wszystkie te czynniki, a w szczególności pierwsze trzy, wyjaśniają, dlaczego XMOS pokazuje, że warto 

umieścić dwucyfrowe wartości procentowe w mediach online. 

Wychodząca poczta e-mail: marketingowe wiadomości e-mail są wysyłane do klientów i potencjalnych 

klientów z organizacji. 

Poczta przychodząca: marketing Zarządzanie e-mailami od klientów przez organizację. 

5 Marketing e-mailowy 



Tworząc plany komunikacji marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail, marketerzy muszą 

uwzględnić: 

• wychodzący marketing e-mailowy, w którym kampanie e-mailowe są wykorzystywane jako forma 

marketingu bezpośredniego, zachęcająca do prób i zakupów oraz jako część dialogu CRM; 

• przychodzący marketing e-mailowy, w ramach którego zarządza się e-mailami od klientów, takimi jak 

zapytania do pomocy technicznej. Obecnie często zarządza się nimi w połączeniu z czatami i sesjami 

wspólnego przeglądania. 

Pomimo wzrostu ilości spamu, polegającego na tym, że zdecydowana większość wiadomości e-mail to 

spam lub wirusy (większość szacunków przekracza 80%), e-maile nadal mogą generować dobre 

poziomy odpowiedzi, więc komunikacja e-mailowa z klientami za pośrednictwem biuletynów 

elektronicznych lub okresowych wysyłek e-maili jest obecnie ważną techniką komunikacji dla firm. 

Kluczowe środki marketingu e-mailowego to: 

• Współczynnik dostarczenia (nie obejmuje „odbijania” e-maili - e-maile będą odbijane, jeśli adres e-

mail nie jest już ważny lub filtr spamu blokuje e-mail. Dlatego marketerzy online sprawdzają ich 

„dostarczalność”, aby upewnić się, że ich wiadomości nie są identyfikowane jako „fałszywe alarmy” 

przez zapobieganie spamowi . Internetowi dostawcy poczty e-mail, tacy jak Hotmail i Yahoo! Poczta 

wprowadzili standardowe techniki uwierzytelniania znane jako identyfikator nadawcy i klucze domeny, 

które zapewniają, że nadawca wiadomości e-mail jest tym, za kogo się podaje i nie fałszuje jego adresu, 

jak robi to wielu spamerów. 

• Szybkość otwierania - jest to mierzone dla wiadomości HTML poprzez pobrane obrazy. Wskazuje, ilu 

klientów otwiera wiadomość e-mail, ale nie jest dokładna, ponieważ niektórzy użytkownicy mają 

okienka podglądu w swoich czytnikach wiadomości e-mail, które ładują wiadomość, nawet jeśli została 

usunięta bez czytania, oraz niektóre czytniki poczty e-mail, takie jak Outlook Express domyślnie blokuje 

teraz obrazy (spowodowało to spadek współczynnika otwarcia w czasie). 

• Współczynnik klikalności - to liczba osób, które klikają w e-maile dostarczonych osób (ściśle unikalne 

kliknięcia, a nie całkowita liczba kliknięć). Jak widać, wskaźniki odpowiedzi są dość wysokie i wynoszą 

około 10%. 

Lista domów: lista potencjalnych i nazwisk klientów, adresy e-mail i informacje profilowe należące do 

organizacji. 

Marketing wirusowy: e-mail służy do przesyłania wiadomości promocyjnej do innego potencjalnego 

klienta. 

Włącz opcje e-mail do pozyskiwania klientów 

Istnieją trzy główne opcje marketingu e-mailowego w celu pozyskania nowych odwiedzających i 

klientów do witryny. Z punktu widzenia odbiorcy są to: 

1 Zimna kampania e-mailowa. W takim przypadku odbiorca otrzyma wiadomość e-mail z możliwością 

wyrażenia zgody od organizacji, która wypożyczyła listę e-mailową od dostawcy list e-mail dla 

konsumentów, takiego jak Experian (www.experian.com), Claritas (www.claritas). com) lub IPT Limited 

(www.myoffers.co.uk) lub dostawcą biznesowych list e-mailowych, takim jak Mardev 

(www.mardev.com), Corpdata (www.corpdata.com) lub wydawcami branżowymi i dostawcami 

wydarzeń, takimi jak VNU. Chociaż zgodzili się na otrzymywanie ofert e-mailem, e-mail jest praktycznie 

zimny. 

http://www.myoffers.co.uk/


2 Poczta e-mail pod wspólną marką. W tym przypadku odbiorca otrzymuje e-mail z ofertą od firmy, z 

którą ma dość silne powiązania. Na przykład ta sama firma obsługująca karty kredytowe może 

współpracować z dostawcą usług komórkowych, takim jak Vodafone, i wysyłać ofertę do swojego 

klienta (który wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od stron trzecich). Chociaż można to 

uznać za formę zimnego e-maila, jest cieplejszy, ponieważ istnieje silniejszy związek z jedną z marek, a 

temat i treść będą odnosić się do obu marek. E-maile pod wspólną marką są zwykle bardziej 

responsywne niż zwykłe e-maile na wypożyczone listy, ponieważ istnieje związek i zwykle pojawia się 

mniej ofert. 

3 Biuletyn elektroniczny strony trzeciej W ramach tej opcji pozyskiwania gości firma publikuje się w 

biuletynie elektronicznym innej firmy. Może to mieć formę reklamy, sponsoringu lub PR (redakcji), 

które prowadzą do witryny docelowej. Te miejsca docelowe można skonfigurować jako część zakupu 

interaktywnej reklamy reklamowej, ponieważ wiele biuletynów elektronicznych ma również stałe 

wersje na stronie internetowej. Ponieważ odbiorcy e-biuletynów zwykle angażują się w ich kontakt, 

skanując nagłówki lub czytając je, jeśli mają czas, umieszczanie biuletynów elektronicznych może być 

stosunkowo opłacalne. 

Marketing wirusowy, który zostanie omówiony w następnej sekcji, również wykorzystuje e-mail jako 

mechanizm przekazywania wiadomości. Poczta e-mail jest najczęściej używana jako narzędzie do 

konwersji potencjalnych klientów i narzędzia do zatrzymywania klientów, wykorzystujące opt-in lub 

listę firmową potencjalnych i klientów, którzy wyrazili zgodę organizacji na kontakt z nimi. Na przykład 

Lastminute.com stworzył listę domów obejmującą ponad 10 milionów potencjalnych klientów i 

klientów w całej Europie. E-mail marketerzy odnoszący sukcesy przyjmują strategiczne podejście do e-

maili i opracowują strategię kontaktu lub dotyku, która planuje częstotliwość i treść komunikacji e-

mailowej. W celu zatrzymania klientów tworzona jest lista domów, w której -mail służy do komunikacji 

z obecnymi klientami. 

6 Marketing wirusowy 

Marketing wirusowy wykorzystuje efekt sieciowy Internetu i może być skuteczny w szybkim dotarciu 

do dużej liczby osób, tak samo jak naturalny wirus lub wirus komputerowy. W rzeczywistości jest to 

internetowa forma komunikacji szeptanej. Chociaż najbardziej znanymi przykładami aktywności 

wirusowej są kompromitujące obrazy lub dowcipy rozpowszechniane w biurach na całym świecie, 

marketing wirusowy jest coraz częściej wykorzystywany do celów komercyjnych. Smith i Chaffey 

twierdzą, że idealnie marketing wirusowy to sprytny pomysł, gra, szokujący pomysł lub bardzo 

pouczający pomysł, który powoduje kompulsywne oglądanie. Może to być klip wideo, reklama 

telewizyjna, kreskówka, śmieszne zdjęcie, wiersz, piosenka, przesłanie polityczne lub wiadomości. To 

jest tak niesamowite, że ludzie chcą to przekazać. To wyzwanie dla firm handlowych, ponieważ aby 

odnieść sukces, będzie musiał rzucić wyzwanie konwencjom, a to może nie pasować do marki. Aby 

kampania wirusowa była skuteczna, lustin Kirby ze specjalistów ds. Marketingu wirusowego DMC 

(www.dmc.co.uk) sugeruje, że potrzebne są trzy rzeczy : 

1 Materiał kreatywny - „czynnik wirusowy”. Obejmuje to przesłanie lub ofertę kreatywną oraz sposób 

jej rozpowszechniania (tekst, obraz, wideo). 

2 Rozstawienie. Identyfikowanie witryn internetowych, blogów lub osób do wysyłania wiadomości e-

mail w celu rozpoczęcia rozprzestrzeniania się wirusa. 

3 Śledzenie. Aby monitorować efekt, ocenić zwrot z kosztów opracowania czynnika wirusowego i 

zaszczepienia. 



Wraz z powszechnym przyjęciem szerokopasmowych łączy szerokopasmowych w wielu krajach, 

doświadczenia multimedialne są coraz częściej wykorzystywane do angażowania klientów z nadzieją, 

że będą miały „efekt wirusowy '', tj. będą omawiane w trybie online lub offline, a więcej osób będzie 

wiedziało lub interakcji z kampanią marki.  

Komunikacja marketingowa offline 

Komunikacja offline nigdy nie zniknie - skutecznie dociera do odbiorców, aby zachęcić ich do 

odwiedzenia witryny, ale są również przydatne jako sposób wywarcia wpływu lub wyjaśnienia złożonej 

propozycji. 

Zarządzanie utrzymaniem klientów 

W przypadku witryny e-commerce utrzymanie klientów ma dwa różne cele: 

1 Aby zatrzymać klientów organizacji (stałych klientów). 

2 Aby utrzymać klientów w kanale online (powtarzające się wizyty). 

Są one podobne do dwóch celów pozyskiwania klientów opisanych w poprzedniej sekcji. Idealnie 

byłoby, gdyby komunikacja marketingowa dotyczyła obu celów. Utrzymywanie relacji z klientami 

online jest trudne. Laurie Windham  mówi: To właśnie jest tak przerażające w utrzymaniu klientów w 

przestrzeni online. Stworzyliśmy tego silnego, niecierpliwego klienta, który ma krótką koncentrację, 

duży wybór i niską barierę przed zmianą. Aby stworzyć długoterminowe relacje z klientami online, 

które opierają się na przejęciach, aby je utrzymać i rozszerzyć, musimy przeanalizować czynniki 

wpływające na satysfakcję wśród tych e-klientów, ponieważ satysfakcja napędza lojalność, a lojalność 

zwiększa rentowność. Zależność pokazano na rysunku  

 

Celem marketerów jest popchnięcie klientów w górę krzywej w kierunku strefy przywiązania. Warto 

jednak pamiętać, że większości nie ma w tej strefie, a marketerzy, aby osiągnąć retencję, muszą 

zrozumieć, dlaczego klienci są obojętni. Z rysunku wynika, że musimy zrozumieć różne czynniki 

wpływające na lojalność. Rodzaj podejścia, jakie można zastosować, podkreślają Reichheld i Schefter. 

Poinformowali, że firma Dell Computer utworzyła radę ds. obsługi klienta, która zbadała kluczowe 

czynniki wpływające na lojalność, określiła środki umożliwiające ich śledzenie i wdrożyła plan działania 

w celu poprawy lojalności. Ponieważ jakość usług ma kluczowe znaczenie dla określenia satysfakcji i 

lojalności, zobacz sekcję Koncentracja na doskonałości w jakości usług handlu elektronicznego w 



dalszej części Rozważmy teraz kluczowe narzędzia e-marketingowe, które pomagają zatrzymać 

klientów. Powtarzające się wizyty można generować na różne sposoby, a sesje burzy mózgów mogą 

pomóc w ich wygenerowaniu. Często może to być po prostu celowe regularne aktualizowanie 

informacji rynkowych i produktowych lub technicznych, które pomagają klientom w codziennej pracy. 

Takie informacje mogą być dostarczane przez ekstranety, takie jak Dell Premier lub za pośrednictwem 

usług personalizacji, takich jak te opisane dla składników RS. Informacje, które mają pomóc ludziom w 

wykonywaniu pracy, to propozycja portali wertykalnych, takich jak witryny branżowe. Społeczności 

internetowe są popularne zarówno na rynku konsumenckim, jak i biznesowym, ponieważ użytkownicy 

mogą omawiać aktualne problemy lub prosić o odpowiedzi na swoje pytania. Na przykład brytyjska 

Net Marketing Group, działająca pod adresem www.chinwag.com, przedstawia korzyści płynące z 

nowych technologii, takich jak handel mobilny, i poleca dostawców usług internetowych. Wiele takich 

społeczności działa, ponieważ są niezależne od dostawców, więc wprowadzenie tego typu obiektów 

na terenie firmy może być trudne. Wreszcie tradycyjne techniki promocji sprzedaży dobrze sprawdzają 

się w Internecie. Komponenty RS wykorzystują Produkt tygodnia lub miesiąca, aby zdyskontować 

niektóre pozycje i oferować konkursy i losowania nagród, aby zachęcić do ponownych wizyt. Są one 

często publikowane w wysyłkach offline, aby zachęcić do ponownych wizyt. 

Personalizacja: dostarczanie zindywidualizowanych treści za pośrednictwem stron internetowych lub 

poczty e-mail. 

Masowe dostosowywanie: dostarczanie dostosowanej zawartości grupom użytkowników za 

pośrednictwem stron internetowych lub poczty e-mail. 

Wspólne filtrowanie: profilowanie zainteresowań klientów w połączeniu z dostarczaniem określonych 

informacji i ofert, często w oparciu o zainteresowania podobnych klientów. 

Personalizacja i masowe dostosowywanie 

Potencjalną moc personalizacji sugerują te cytaty, które pokazują negatywne skutki braku 

targetowania tradycyjnej reklamy typu „direct mail”: nie lubię niechcianej poczty… nie prosili o to i nie 

jestem zainteresowany. (Kobieta, 25-34 lata) 

Większość nie jest potrzebna, nie ma znaczenia i po prostu zaśmieca stół ... musisz to przejrzeć, aby 

dostać się do „prawdziwej poczty”. (Mężczyzna, 45-54) 

Irytujące jest wysyłanie rzeczy, którymi nie jesteś zainteresowany. Jeszcze bardziej irytujące, gdy do 

ciebie dzwonią ... Jeśli czegoś chcesz, to poszedłbyś i się o tym dowiedział. (Kobieta, 45-54) 

Personalizacja i masowe dostosowywanie mogą służyć do dostosowywania informacji, a e-mail z 

prośbą o zgodę może służyć do dostarczania ich w celu dodania wartości i jednocześnie przypominania 

klientowi o produkcie. „Personalizacja” i „masowa personalizacja” to terminy, które są często używane 

zamiennie. W ścisłym sensie personalizacja odnosi się do dostosowywania informacji żądanych przez 

klienta witryny na poziomie indywidualnym. Masowe dostosowywanie obejmuje dostarczanie 

dostosowanych treści do grupy o podobnych zainteresowaniach. Przykładem masowej personalizacji 

jest sytuacja, gdy Amazon poleca podobne książki na podstawie tego, co oferują inni w danym 

segmencie lub jeśli wysyła podobny e-mail do klientów, którzy byli zainteresowani określonym 

tematem, takim jak handel elektroniczny. Podejście to jest czasami określane jako „filtrowanie oparte 

na współpracy”. Wszystkie te techniki personalizacji wykorzystują dynamiczne możliwości treści 

internetowych. Preferencje użytkowników są przechowywane w bazach danych, a zawartość jest 

pobierana z bazy danych. Personalizację można osiągnąć za pomocą kilku zmiennych dynamicznych, w 

tym: 



• preferencje klientów 

• datę lub godzinę 

• szczególne wydarzenia 

• Lokalizacja. 

Personalizacja może być również wykorzystywana do oferowania innowacyjnych usług. Księgarnia 

internetowa BOL (www.bol.com) pozwala klientom wybierać ulubione części z różnych typów 

przewodników turystycznych, być może historii z Przewodników przybliżonych i map z Lonely Planet, 

ale z wyłączeniem klubów nocnych i restauracji. Spersonalizowaną książkę można następnie 

wydrukować na żądanie na drukarce klienta. Bardziej typową usługą personalizacji jest usługa 

oferowana przez portale takie jak Google, Yahoo! i NetVibes. Umożliwiają one użytkownikom 

skonfigurowanie strony głównej tak, aby zawierała informacje, które są dla nich najbardziej 

interesujące: być może ich pogoda w regionie, wyniki drużyny piłkarskiej i ceny zakupionych akcji. 

Przechodząc do negatywnych aspektów personalizacji, istnieją dwie główne trudności. Po pierwsze, 

koszt, z powodów wyjaśnionych w następnej sekcji, a po drugie, może stanowić barierę dla 

użytkowników. Na przykład niektóre personalizacje wymagają zalogowania się przez użytkownika. 

Może to stanowić problem, jeśli klient zgubił hasło. Podobnie, w przypadku nowego gościa w witrynie, 

należy złożyć wniosek o rozszerzenie ,że hasło może być obraźliwe, a klient może zniknąć, nigdy nie 

powrócić. Skuteczna personalizacja nadal umożliwia nowemu odwiedzającemu przeglądanie dużej 

ilości treści, nawet jeśli nie ma hasła. Korzystanie z plików cookie pozwala uniknąć konieczności 

aktywnego logowania się przez klienta, przy czym następuje to automatycznie. 

Tworzenie personalizacji 

Personalizacja treści internetowych jest znacznie droższa niż tworzenie treści statycznych, ponieważ 

wymaga integracji bazy danych i specjalistycznych narzędzi programowych, takich jak Omniture Test 

and Target, które rozpoznaje odwiedzających po powrocie, a następnie uzyskuje dostęp do 

odpowiednich informacji z bazy danych i wyświetla je. 

Spam: niechciana poczta e-mail (zwykle rozsyłana masowo i nieukierunkowana). 

Extranety 

Extranety zostały wprowadzone w Części 3. Ponieważ wymagają od użytkownika zalogowania się, 

oznaczają usługi zróżnicowane za pośrednictwem treści i usług premium. Możliwych jest wiele opcji. 

Dynamicznym przykładem wykorzystania ekstranetu jest wykorzystanie sieci internetowej do 

organizowania wydarzeń online, które odzwierciedlają tradycyjne wydarzenia, takie jak seminaria, 

targi i konferencje grup użytkowników, wirtualne seminaria z gościem za pośrednictwem transmisji 

internetowej, wirtualne targi, podczas których wystawcy, prelegenci seminariów i delegaci są połączeni 

przez sieć. Dell Computer ma specjalny wariant marki znany jako Dell Premier, który może służyć do 

świadczenia usług o wartości dodanej dla kluczowych klientów. Inne tradycyjne metody retencji, takie 

jak programy lojalnościowe i promocje sprzedaży, dobrze sprawdzają się w środowisku online. 

Korzystanie z ekstranetów stanowi barierę wejścia, zwłaszcza jeśli użytkownicy utracą swoje hasła. Aby 

ograniczyć ten efekt, RS Components wysyła przypomnienia o haśle, aby ułatwić przechowywanie. 

Holenderski ubezpieczyciel połączył techniki online i offline, aby wykorzystać ekstranet do masowej 

personalizacji. Istniejących klientów podzielono na sześć segmentów, a następnie skontaktowano się z 

nimi za pośrednictwem bezpośredniej kampanii pocztowej. Członkowie każdego segmentu 

otrzymywali jedno z sześciu haseł, dzięki czemu po wejściu do ekstranetu istniało sześć różnych wersji 

treści witryny internetowej z sugestiami produktów i ofertami zgodnymi z segmentem. Ekstranety 



zapewniają dobrą identyfikowalność wyników marketingowych i oznaczanie odwiedzających. W tym 

przypadku skuteczność kampanii pod względem wskaźnika odpowiedzi z wiadomości e-mail i konwersji 

na sprzedaż mogłaby być również monitorowana dla różnych segmentów. 

E-mail dotyczący zgody 

E-mail z możliwością wyrażenia zgody jest niezbędny w przekazywaniu ofert przechowywania za 

pośrednictwem zwykłych wiadomości e-mail, takich jak biuletyn lub nieregularnych wiadomości e-mail 

o większym wpływie, takich jak szczegóły wprowadzenia produktu na rynek. Pamiętaj, że e-mail ma 

moc tradycyjnej komunikacji push. Umożliwia wysłanie ukierunkowanej wiadomości do klienta w celu 

poinformowania i przypomnienia, a klient z pewnością obejrzy ją w swojej skrzynce e-mail; nawet jeśli 

zostanie tylko usunięty, nie można go zignorować. Porównaj to z internetem - medium ściągającym, w 

którym klienci będą tylko odwiedź witrynę, jeśli istnieje powód lub monit, aby to zrobić. Pomimo 

swojego potencjału, wykorzystanie poczty elektronicznej do celów marketingowych ma negatywne 

konotacje ze względu na spam. Spam jest najlepiej znany jako konserwy mięsne, ale nowoczesna 

wersja tego akronimu to „Sending Persistent Annoying e-MaiP. Negatywne postrzeganie e-maili 

wywodzi się z wielu niechcianych e-maili, które otrzymaliśmy od pozbawionych skrupułów 

„sprzedawców szybko wzbogacających się”. Spamerzy polegają na wysyłaniu milionów e-maili w 

nadziei, że nawet jeśli otrzymają tylko 0,01 procent odpowiedzi, mogą zarobić, jeśli nie wzbogacić się. 

Wielu działaczy antyspamowych utworzyło organizacje takie jak CAUCE (Koalicja Przeciwko 

Niezamawianemu Komercyjnemu Emailowi, www.cauce.org). Te organizacje tracą przytomność na 

widok organizacji komercyjnych, które wysyłają niechcianą pocztę i przygotowują listę wszystkich 

sprawców spamu. Udało im się również stworzyć przepisy zakazujące spamowania. Obecnie jest to 

nielegalne w Europie, ale często trudno jest wyśledzić twórców spamu, ponieważ używają oni 

przejętych adresów e-mail i skrzynek pocztowych do zbierania pieniędzy. Spam nie oznacza, że e-mail 

nie może być używany jako narzędzie marketingowe. Jak wyjaśniono w sekcji dotyczącej marketingu 

za zgodą, akceptacja jest kluczem do skutecznego marketingu e-mailowego. Zgodnie z prawem 

europejskim, przed rozpoczęciem dialogu e-mailowego z klientami, firmy muszą poprosić klientów o 

podanie ich adresu e-mail, a następnie dać im opcję „wyrażenia zgody” na dalszą komunikację. 

Najlepiej byłoby, gdyby aktywnie włączyli się, zaznaczając odpowiednie pole. Listy e-mailowe można 

również kupić, jeśli klienci wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail. Po zebraniu adresu e-

mail menedżerowie muszą zaplanować częstotliwość komunikacji e-mailowej. Dostępne opcje: 

• Regularny typ biuletynu. Na przykład raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu. Najlepiej, jeśli 

klienci mają możliwość wyboru częstotliwości. 

• Związane z wydarzeniami. Zwykle są one mniej regularne i wysyłane być może co trzy lub sześć 

miesięcy, gdy pojawiają się wiadomości o wprowadzeniu nowego produktu lub wyjątkowej ofercie. 

• Sekwencja wiadomości e-mail. Można kupić oprogramowanie, aby wysłać serię e-maili. Na przykład, 

po subskrypcji wersji próbnej magazynu internetowego, wiadomości e-mail będą wysyłane po 3, 10, 

25 i 28 dniach, aby zachęcić do subskrypcji przed wygaśnięciem okresu próbnego. 

Społeczność: interakcja między klientem a klientem za pośrednictwem grup e-mailowych, 

internetowych forów dyskusyjnych lub czatu.  

Społeczności internetowe 

Społeczność realizowana jako fora i sieci społecznościowe to kluczowa cecha nowych mediów 

interaktywnych, która odróżnia je od tradycyjnych mediów push. Ale dlaczego społeczność jest ważna 

i jak firmy mogą najlepiej ją wykorzystać? Hagel i Armstrong  mówią: 



Powstanie wirtualnych społeczności w sieciach internetowych zapoczątkowało bezprecedensowe 

przejście od sprzedawców towarów i usług do klientów, którzy je kupują. Sprzedawcy, którzy rozumieją 

ten transfer władzy i zdecydują się na nim zarabiać, organizując wirtualne społeczności, zostaną sowicie 

nagrodzeni zarówno niezrównaną lojalnością klientów, jak i imponującymi zwrotami ekonomicznymi. 

Jaka jest rzeczywistość za tą wizją? W jaki sposób firmy mogą spełnić obietnicę społeczności? Kluczem 

do sukcesu społeczności jest komunikacja zorientowana na klienta. Jest to interakcja klient-klient 

(C2C). Konsumenci, a nie biznes, generują zawartość strony, listy e-mailowej czy tablicy ogłoszeń. Jego 

sukces i istotną moc można ocenić na podstawie milionów klientów, którzy używali Napstera i Gnutelli 

do pobierania plików muzycznych MP3 przy użyciu oryginalnego podejścia peer-to-peer (P2P) i 

ciągłego korzystania z BitTorrent. Oprócz tych głośnych przykładów odnoszącej sukcesy społeczności 

C2C, często istnieje niewykorzystany potencjał społeczności na stronach internetowych dowolnej 

organizacji. Pamiętaj, że podejście C2C można zintegrować z witrynami B2C i B2B. W zależności od 

sektora rynku, organizacja ma do wyboru tworzenie różnych typów społeczności dla B2C oraz 

społeczności celu, pozycji, zainteresowań i zawodu dla B2B. 

1 Cel - osoby, które przechodzą ten sam proces lub próbują osiągnąć określony cel. Przykłady obejmują 

poszukiwanie samochodów, takich jak Autotrader (www.autotrader. Co.uk) lub akcje online, takie jak 

Motley Fool (www.motleyfool.co.uk). Tej społeczności służą usługi porównywania cen lub produktów, 

takie jak MySimon, Shopsmart i Kelkoo. W witrynach takich jak Bizrate (www.bizrate.com), Egg Free 

Zone (www.eggfreezone.com) lub Alexa (www.alexa.com) firmy mogą udostępniać swoje komentarze 

na temat firm i ich produktów. 

2 Pozycja. Osoby, które znajdują się w określonych okolicznościach, na przykład mają problemy ze 

zdrowiem lub znajdują się na określonym etapie życia, na przykład społeczności utworzone specjalnie 

dla ludzi młodych lub starszych. Przykładami są witryna z czatami dla nastolatków Dobedo 

(www.dobedo.co.uk), Cennet (www.cennet.co.uk) „New Horizons for the over 50s”, 

www.babycenter.com i www.parentcentre.com dla rodziców i Pet Channel 

(www.thepetchannel.com). 

3 Odsetki. Ta społeczność jest przeznaczona dla osób, które podzielają zainteresowania lub pasje, takie 

jak sport (www.football365.com), muzyka (www.pepsi.com), wypoczynek (www.walkingworld.com) 

lub inne zainteresowania (www.deja.com) . 

4 Zawód. Są ważne dla firm promujących usługi B2B. Na przykład Rysunek 9.16 pokazuje, w jaki sposób 

firmy promujące usługi marketingowe mogą prezentować swoją wiedzę specjalistyczną lub usługi 

poprzez uczestnictwo w sieciach. 

Te wertykalne portale B2B można traktować jako dokumenty handlowe dotyczące sterydów ”. W 

rzeczywistości w wielu przypadkach zostały one stworzone przez wydawców branżowych publikacji, 

np. Emap Business Communications stworzył Construction Plus dla branży budowlanej. Każdy z nich 

zawiera informacje i oferty pracy z branży i firmy, ale oferuje również witryny sklepowe i aukcje online 

dla kupujących i sprzedających oraz funkcje społecznościowe, takie jak tematy dyskusji. Oczywiście 

dokumenty branżowe, takie jak Emap’s Construction Weekly, odpowiadają, tworząc własne portale. 

Zauważysz, że większość tych przykładów społeczności to witryny pośredniczące, które są niezależne 

od konkretnego producenta lub sprzedawcy. Kluczowe pytanie, które należy zadać przed 

przystąpieniem do programu budowania społeczności, brzmi: cCzy interesom klientów można najlepiej 

służyć poprzez społeczność niezależną od firmy. Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”, to najlepiej 

byłoby stworzyć społeczność będącą wariantem marki, różniącym się od jej rodzica. Na przykład, Boots 

the Chemist stworzył Handbag, com jako społeczność dla swoich klientek. Inną i mniej kosztowną 

alternatywą jest promowanie swoich produktów poprzez sponsorowanie lub wspólne budowanie 



marki na niezależnej witrynie lub portalu społecznościowym lub zaangażowanie się w dyskusje 

społeczności. Alternatywnie firmy mogą tworzyć własne fora, chociaż udane przykłady są stosunkowo 

rzadkie, ponieważ istnieje obawa, że marka może zostać uszkodzona, jeśli klienci będą krytykować 

produkty, więc wymagana jest pewna umiar. Honda UK (www.honda.co.uk/car) stanowi dobry 

przykład społeczności stworzonej przez ich markę na swojej stronie. Zamiast tworzyć osobną sekcję 

społeczności, społeczność jest zintegrowana w kontekście każdego samochodu jako opcje menu 

„drugiej opinii” w kontekście każdego samochodu. Co ciekawe, dopuszcza się pewne negatywne 

komentarze, aby dyskusja była bardziej znacząca. 

Potencjalnym problemem związanym z forum hostowanym przez firmę jest to, że może nie być w 

stanie zgromadzić wystarczającej liczby osób, aby wesprzeć społeczność hostowaną przez firmę. Ale 

przykładem, w którym początkowa rekrutacja współpracowników i moderacja została wykorzystana 

do rozwoju forum, to B2B: firma SAP, świadcząca usługi w zakresie oprogramowania, z powodzeniem 

utworzyła kilka niszowych społeczności, aby wspierać swoją działalność dzięki ponad milionowi 

inżynierów oprogramowania, partnerów i ludzi biznesu (www.sap. com / społeczność). Datki są 

nagradzane darowiznami na rzecz międzynarodowych organizacji charytatywnych. Prostsze przykłady 

interakcji społeczności są udostępniane przez systemy ocen, które są popularne w wielu sklepach 

internetowych i blogach, które oferują opcje komentarzy i dyskusji. Jakich taktyk mogą używać 

organizacje, aby wspierać społeczność? Pomimo szumu i potencjału wielu społecznościom nie udaje 

się generować aktywności, a cicha społeczność nie jest społecznością. Parker (2000) sugeruje osiem 

pytań, które organizacje powinny zadać, rozważając sposób tworzenia społeczności klientów: 

1 Jakie zainteresowania, potrzeby lub pasje łączy wielu Twoich klientów? 

2 Jakimi tematami lub wątpliwościami mogą się podzielić Twoi klienci? 

3 Jakie informacje mogą spodobać się Twoim klientom5 znajomym lub współpracownikom? 

4 Jakie inne rodzaje działalności w Twojej okolicy przemawiają do kupujących Twoje produkty i usługi? 

5 Jak można tworzyć pakiety lub oferty w oparciu o łączenie ofert od dwóch lub więcej partnerów 

affinity? 

6 Jaką cenę, dostawę, finansowanie lub zachęty możesz zaoferować znajomym (lub 

współpracownikom), które polecają Twoi obecni klienci? 

7 Na jakie rodzaje zachęt lub nagród możesz sobie pozwolić na zapewnienie klientom polecającym 

znajomym (lub współpracownikom) dokonującym zakupu? 

8 Jak najlepiej śledzić zakupy wynikające z ustnych rekomendacji znajomych? 

Dobrym podejściem do uniknięcia tych problemów jest zastanowienie się nad problemami, jakie 

możesz napotkać podczas swoich wysiłków na rzecz budowania społeczności. Typowe problemy to: 

1 Puste społeczności. Społeczność bez ludzi nie jest wspólnotą. Techniki budowania ruchu wspomniane 

we wcześniejszej sekcji muszą być użyte do przekazania propozycji społeczności. 

2 Ciche wspólnoty Społeczność może mieć wielu zarejestrowanych członków, ale społeczność nie jest 

społecznością, jeśli rozmowa jest oznaczona flagami. To trudny problem. Możesz zachęcać ludzi do 

przyłączenia się do społeczności, ale jak sprawić, by w niej uczestniczyli? Oto kilka pomysłów. 

• Zasiej społeczność. Skorzystaj z moderatora, aby zadawać pytania lub zadawać cotygodniowe lub 

comiesięczne pytania pisane przez moderatora lub pochodzące od klientów. Poproś lokalnego 

niezależnego eksperta o udzielenie odpowiedzi na pytania. Odwiedź społeczności na Monster 



(www.monster.co.uk), aby zobaczyć te podejścia w działaniu i zastanowić się, co odróżnia ciche 

społeczności od hałaśliwych. 

• Wybierz. Ogranicz ją do kluczowych klientów lub skonfiguruj ją jako usługę ekstranetową, która jest 

oferowana tylko cennym klientom jako wartość dodana. Członkowie mogą być bardziej skłonni do 

zaangażowania się. 

3 Społeczności krytyczne. Wiele społeczności na stronach producentów lub sprzedawców detalicznych 

może być krytycznych wobec marki, na przykład pierwsza społeczność banku Egg (www.egg.com) 

została zamknięta z powodu negatywnych komentarzy. 

Na koniec pamiętaj o lurkerach - tych, którzy czytają orędzia, ale nie biorą czynnego udziału. Na 

każdego aktywnego uczestnika może przypadać dziesięciu lurkerów. Społeczność może również 

pozytywnie wpływać na te osoby i budować markę. Techniki zarządzania aktywnością i wartością 

klienta 

W ramach internetowej bazy klientów organizacji będą klienci o różnym poziomie aktywności w 

korzystaniu z usług online lub w sprzedaży. Dobrym przykładem jest bank - niektórzy klienci mogą 

korzystać z konta internetowego raz w tygodniu, inni znacznie rzadziej, a niektórzy wcale. Rysunek 9.17 

ilustruje różne poziomy aktywności. Innym przykładem jest dostawca energii elektrycznej, w przypadku 

którego samoobsługa polega na korzystaniu z e-fakturowania, a innym jest operator telefonii 

komórkowej, w którym klienci mogą sprawdzać swoje zużycie i doładowywać. Aby usprawnić przyjęcie 

„samoobsługi internetowej”, która pomaga obniżyć koszty, ważne jest zdefiniowanie środków, które 

wskazują poziomy aktywności, a następnie opracowanie taktyk zwiększających poziomy aktywności 

poprzez częstsze korzystanie. Cele i odpowiadające im taktyki można ustawić dla: 

• Zwiększanie liczby nowych użytkowników miesięcznie i rocznie (oddzielne cele zostaną ustalone dla 

obecnych klientów banku i nowych klientów banku) poprzez promowanie usług online w celu 

przyciągnięcia odwiedzających witrynę internetową. 

• Zwiększenie% aktywnych użytkowników (można zastosować odpowiedni próg - dla niektórych innych 

organizacji można go ustawić na 7, 30 lub 90 dni). Korzystanie z komunikacji bezpośredniej, takiej jak 

poczta e-mail, spersonalizowane wiadomości na stronach internetowych, bezpośrednia komunikacja 

pocztowa i telefoniczna z nowymi, nieaktywnymi i nieaktywnymi użytkownikami, zwiększa odsetek 

aktywnych użytkowników. 

• Zmniejszanie się% nieaktywnych użytkowników (niegdyś nowi lub aktywni, mogliby to być 

podkategorie), ale nie korzystali w okresie, aby zostać zaklasyfikowani jako aktywni. 

• Zmniejszenie% nieaktywnych użytkowników (lub nieaktywnych) użytkowników. Są to osoby, które 

zarejestrowały się w usłudze, takiej jak bankowość internetowa, a nazwa użytkownika została wydana, 

ale nie korzystali z usługi. 

Jak widać, dla każdej z tych strategii można opracować odpowiednie strategie. Inny kluczowy wskaźnik, 

w rzeczywistości kluczowy wskaźnik utrzymania klientów w witrynach handlu elektronicznego, odnosi 

się do powtarzalnych transakcji. Znaczenie wskaźników odsetka retencji zostało podkreślone przez 

Agrawala.  Główne wskaźniki retencji, o których wspominają i pokazują wpływ na dochodowość, to: 

• Współczynnik konwersji klientów powtarzających się - ile osób kupujących po raz pierwszy kupuje 

drugi produkt? 

• Baza klientów powtórnych - odsetek klientów, którzy dokonali powtórnych zakupów. 



• Liczba transakcji na powtarzającego się klienta - wskazuje na etap rozwoju klienta w relacji (inną 

podobną miarą jest liczba zakupionych kategorii produktów). 

• Przychód z transakcji powtarzającego się klienta - jest to przybliżenie wartości od początku śledzenia, 

ponieważ podaje średnią wartość zamówienia. 

Wartość od początku śledzenia (LTV): Wartość od początku śledzenia to całkowita korzyść netto, jaką 

klient lub grupa klientów zapewni firmie w całym okresie ich relacji z firmą. 

Modelowanie wartości od początku śledzenia 

Docenienie wartości życiowej (LTV) jest również kluczem do teorii i praktyki zarządzania relacjami z 

klientami. Jednak, chociaż termin ten jest często używany, obliczenie LTV nie jest proste, więc wiele 

organizacji go nie oblicza. Wartość od początku śledzenia definiuje się jako całkowitą korzyść netto, 

jaką klient lub grupa klientów przyniesie firmie w całym okresie ich relacji z firmą. Modelowanie opiera 

się na oszacowaniu przychodów i kosztów związanych z każdym klientem w okresie, a następnie 

wyliczeniu bieżącej wartości netto w bieżących warunkach pieniężnych z zastosowaniem wartości 

stopy dyskontowej stosowanej w danym okresie. Istnieją różne stopnie zaawansowania obliczania LTV. 

Są one pokazane na rysunku 

 

Opcja 1 to praktyczny sposób lub przybliżona wartość zastępcza dla przyszłego LTV, ale prawdziwa 

wartość LTV to przyszła wartość klienta na poziomie indywidualnym. Modelowanie wartości życiowej 

na poziomie segmentu (4) jest kluczowe w marketingu, ponieważ odpowiada na pytanie: 

Ile mogę sobie pozwolić na zainwestowanie w pozyskanie nowego klienta? 

Analiza wartości od początku śledzenia umożliwia marketerom: 

• Planuj i mierz inwestycje w programy pozyskiwania klientów 

• Zidentyfikuj i porównaj krytyczne segmenty docelowe 

• Mierz skuteczność alternatywnych strategii utrzymania klientów 

• Ustal prawdziwą wartość bazy klientów firmy 

• Podejmuj decyzje dotyczące produktów i ofert 

• Podejmuj decyzje dotyczące wartości wprowadzenia nowych technologii e-CRM. 

Rysunek poniższy przedstawia przykład wykorzystania LTV do opracowania strategii CRM dla różnych 

grup klientów.  



 

Cztery główne typy klientów są wskazywane przez ich obecną i przyszłą wartość jako brąz, srebro, złoto 

i platyna. Odrębne grupy klientów (okręgi) są identyfikowane według ich aktualnej wartości (wskazanej 

przez bieżącą rentowność) i przyszłej wartości, zgodnie z obliczeniami wartości życiowej. Każda z tych 

grup będzie miała podpis profilu klienta oparty na ich danych demograficznych, więc można go użyć 

do wyboru klienta. Opracowywane są różne strategie dla różnych grup klientów w ramach czterech 

głównych grup wartości. Niektórzy klienci z brązu, tacy jak grupy A i B, realistycznie nie mają potencjału 

rozwojowego i zazwyczaj są nierentowni, więc celem jest zmniejszenie kosztów komunikacji, a jeśli nie 

pozostają oni klientami, jest to dopuszczalne. Niektórzy klienci z brązu, tacy jak Grupa C, mogą mieć 

potencjał wzrostu, więc dla nich strategia polega na rozszerzeniu zakupów. Klienci srebrni są 

adresowani ofertami rozszerzania klientów, a klienci złota są rozszerzani tam, gdzie to możliwe, chociaż 

mają stosunkowo niewielki potencjał wzrostu. Klienci Platinum są najlepszymi klientami, dlatego 

ważne jest, aby rozumieć preferencje komunikacyjne tych klientów i nie przesadzać, chyba że istnieją 

dowody na to, że mogą się zepsuć. 

Doskonała jakość usług e-commerce 

W wirtualnym świecie obsługa klienta jest kluczową różnicą między markami. Jevons i Gabbot (2000) 

podkreślili znaczenie jakości usług w określaniu lojalności wobec marki w odniesieniu do handlu 

elektronicznego. Mówi się: 4 bezpośrednie doświadczenie marki jest silniejszym dowodem zaufania 

niż postrzeganie marki. Badania przeprowadzone w różnych sektorach przemysłu sugerują, że jakość 

usług jest kluczowym wyznacznikiem lojalności. Feinberg i in. (2000) podają, że jeśli rozważa się 

powody, dla których klienci odchodzą z firmy, ponad 68% odchodzi z powodu słabego doświadczenia 

w obsłudze klientów ”, przy czym inne czynniki, takie jak cena (10%) i problemy z produktem (17%) są 

mniej istotne. 

Poprawa jakości usług online 

Jakość usług w handlu elektronicznym można ocenić poprzez przegląd istniejących ram określania 

poziomów jakości usług. Te najczęściej używane opierają się na koncepcji „luki w jakości usług”, która 

istnieje między oczekiwanym poziomem usług klientów (z wcześniejszych doświadczeń i komunikacji 

ustnej) a ich postrzeganiem faktycznego poziomu świadczonych usług. Parasuraman i inni 

zasugerowali, że te wymiary jakości usług, na podstawie których konsumenci oceniają oczekiwane i 

dostarczane poziomy jakości usług, to: 

• materialne - fizyczny wygląd i atrakcyjność wizualna obiektów; 



• rzetelność - zdolność do wykonania usługi w sposób spójny i dokładny; 

• responsywność - chęć pomocy klientom i szybkiej obsługi; 

• pewność - wiedza i uprzejmość pracowników oraz ich zdolność do okazania zaufania i pewności 

siebie; 

• empatia - zapewnienie troskliwej, zindywidualizowanej uwagi. 

Należy zauważyć, że toczyła się gorąca dyskusja na temat ważności tej struktury instrumentu 

SERVQUAL  przy określaniu jakości usług, patrz na przykład Cronin i Taylor (1992). Mimo to nadal 

pouczające jest zastosowanie tych wymiarów jakości usług do obsługi klienta w sieci. Przejrzymy teraz 

każdy wymiar SERVQUAL. 

Materialne 

Można zasugerować, że na wymierny wymiar ma wpływ łatwość użytkowania i atrakcyjność wizualna 

oparta na projekcie strukturalnym i graficznym witryny. Znaczenie tych czynników dla konsumentów 

wskazuje badanie przeprowadzone w 1999 r. Przez Forrester Research z udziałem 8600 konsumentów 

w USA, które wykazało, że głównym powodem powrotu do witryny były wysokiej jakości treści (75 

procent), łatwość użycia (66 procent). , prędkość pobierania (58%) i częstotliwość aktualizacji (54%); 

były to najważniejsze wymienione aspekty jakości strony internetowej. 

Niezawodność 

Wymiar niezawodności zależy od dostępności witryny internetowej, czyli innymi słowy od tego, jak 

łatwo jest połączyć się z witryną internetową jako użytkownik. Kluczową kwestią jest również 

niezawodność odpowiedzi na e-mail; Chaffey i Edgar (2000) przedstawiają badanie 361 brytyjskich 

witryn internetowych z różnych sektorów. Spośród osób w próbie 331 (czyli 92 procent) było 

dostępnych w czasie przeprowadzania badania, a 299 spośród nich podało kontakt e-mailowy punkt. 

Zapytania e-mail zostały wysłane do wszystkich z tych 299 witryn internetowych; spośród nich 9 

wiadomości e-mail, których nie można dostarczyć, zostało odebranych. Można zauważyć, że w 

momencie badania dostępność usług z pewnością nie jest powszechna. 

Reakcja na coś 

To samo badanie wykazało, że ogólna reakcja była słaba: z 290 pomyślnie dostarczonych wiadomości 

e-mail 62 procent odpowiedzi wystąpiło w ciągu 28 dni. W przypadku ponad jednej trzeciej firm 

odpowiedź była zerowa! Wśród firm, które udzieliły odpowiedzi, była różnica w szybkości reakcji (z 

wyłączeniem natychmiastowych odpowiedzi automatycznych) od 8 minut do ponad 19 dni roboczych! 

Podczas gdy średnia ogólna wyniosła 2 dni robocze, 5 godzin i 11 minut, mediana dla wszystkich 

sektorów (na podstawie 50% najszybszych otrzymanych odpowiedzi) wyniosła 1 dzień roboczy i 34 

minuty. Mediana wyniku sugeruje, że odpowiedź w ciągu jednego dnia roboczego stanowi najlepszą 

praktykę i może stanowić podstawę oczekiwań konsumentów. Na responsywność wskazuje również 

wydajność strony internetowej - czas potrzebny na dostarczenie żądania strony do przeglądarki 

użytkownika jako wyświetlenie strony. Ponieważ istnieje duża zmienność w dostarczaniu informacji, a 

tym samym jakości usług z serwerów internetowych hostowanych przez dostawców usług 

internetowych, firmy powinny uważnie monitorować to i określać poziomy jakości z dostawcami w 

umowach dotyczących poziomu usług (SLA). Zona Research przeprowadził analizę, która sugeruje, że 

4,35 miliarda dolarów może zostać utracone w przychodach z handlu elektronicznego z powodu 

„ratowania klientów”, gdy klienci nie chcą czekać na pobranie informacji. Raport zauważa, że wielu 



klientów może nie być przygotowanych na czekanie dłużej niż osiem sekund! Skuteczna realizacja jest 

również istotną częścią responsywności. 

Zapewnienie 

W kontekście e-maili pewność można najlepiej uznać za jakość odpowiedzi. W ankiecie opublikowanej 

przez Chaffeya i Edgara, na 180 otrzymanych odpowiedzi, 91 procent udzieliło spersonalizowanej 

ludzkiej odpowiedzi, a 9 procent dostarczyło automatyczną odpowiedź, która nie dotyczyła 

indywidualnego zapytania; 40% odpowiedzi odpowiedziało lub odniosło się do wszystkich trzech pytań, 

10% na dwa pytania, a 22% na jedno. Ogółem 38 procent nie odpowiedziało na żadne z zadanych 

pytań! Kolejnym problemem zapewniającym bezpieczeństwo witryn handlu elektronicznego jest 

prywatność i bezpieczeństwo informacji o klientach. Firma, która subskrybuje usługę Zakupy 

internetowe jest bezpieczna - akredytacja handlowa ISIS (www.imrg.org/is) lub zasady TRUSTe 

(www.truste.org) zapewniają lepszą gwarancję niż firma, która tego nie robi. Aby uzyskać pewność w 

witrynie handlu elektronicznego, można zasugerować następujące działania: 

1 Przedstaw jasne i skuteczne oświadczenia o ochronie prywatności 

2 Przestrzegaj wytycznych dotyczących prywatności i ochrony konsumentów na wszystkich rynkach 

lokalnych 

3 Niech bezpieczeństwo danych klientów będzie priorytetem 

4 Korzystaj z niezależnych jednostek certyfikujących 

5 Podkreśl doskonałość jakości usług we wszystkich przekazach. 

Empatia 

Chociaż można uznać, że empatia wymaga osobistego kontaktu z człowiekiem, nadal można go 

osiągnąć w pewnym stopniu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Chaffey i Edgar (2000) podają, 

że z otrzymanych odpowiedzi 91% udzieliło spersonalizowanej odpowiedzi ludzkiej, a 29% przekazanie 

zapytania w ramach swojej organizacji. Z tych 53 odpowiedzi otrzymano w ciągu 28 dni, a na 30 (lub 

57 procent) zapytań, na które przerzucono, nie udzielono dalszych odpowiedzi. Zapewnienie 

możliwości personalizacji jest również oznaką empatii zapewnianej przez witrynę internetową, ale 

potrzebne są dalsze badania dotyczące postrzegania przez klientów wartości stron internetowych, 

które są dynamicznie tworzone w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych klienta. Alternatywne 

podejście do rozważenia, w jaki sposób można zapewnić jakość usług. 

Handel elektroniczny polega na rozważeniu, w jaki sposób witryna zapewnia obsługę klienta na różnych 

etapach podejmowania decyzji o zakupie, przedstawionych na rysunku 9.3. Tak więc jakość obsługi 

zależy nie tylko od tego, jak dobrze sam zakup jest ułatwiony, ale także od tego, jak łatwo klienci mogą 

wybierać produkty oraz od obsługi posprzedażowej, w tym jakości realizacji. Witryna firmy Epson w 

Wielkiej Brytanii (www.epson.co.uk) ilustruje, w jaki sposób można wykorzystać tę witrynę, aby pomóc 

na wszystkich etapach procesu zakupu. Dostępne są interaktywne narzędzia, które pomagają 

użytkownikom w wyborze konkretnej drukarki, diagnozowaniu i rozwiązywaniu usterek, a także można 

pobrać broszury techniczne. Prosimy o opinie na temat tego, jak dobrze te usługi spełniają potrzeby 

klientów. Te elementy SERVQUAL zostały zastosowane w bankowości internetowej przez Jun i Cai w 

szczegółowym studium. Potwierdza to znaczenie oryginalnych elementów SERVQUAL w środowisku 

online. Na przykład podkreśla znaczenie terminowej i dokładnej odpowiedzi na zapytania klientów. 

Odsłania również szczególną cechę usług online - klienci oczekują ciągłego ulepszania usług serwisu i 

sugeruje, że ich zadowolenie zmniejszy się, jeśli nie zostaną wprowadzone pozytywne zmiany. 



Podsumowując, można zasugerować, że dla menedżerów, którzy chcą zastosować ramy takie jak 

SERVQUAL w kontekście e-commerce, istnieją trzy etapy odpowiednie do zarządzania procesem. 

1 Zrozumienie oczekiwań Należy zrozumieć oczekiwania klientów wobec środowiska handlu 

elektronicznego w danym sektorze rynku. Ramy SERVQUAL mogą być używane w badaniach rynku i 

benchmarkingu innych witryn, jak opisano w rozdziale 12, w celu zrozumienia wymagań, takich jak 

responsywność i empatia. Scenariusze można również wykorzystać do zidentyfikowania oczekiwań 

klientów dotyczących korzystania z usług w witrynie. 

2 Ustalanie i przekazywanie obietnicy usługi. Po zrozumieniu oczekiwań można wykorzystać 

komunikację marketingową, aby poinformować klientów o poziomie usług. Można to osiągnąć dzięki 

gwarancji obsługi klienta lub obietnicom. Lepiej nie obiecać niż obiecać zawyżać. Księgarnia, która 

dostarcza książkę w ciągu dwóch dni, kiedy obiecano trzy dni, zyska lojalność klienta lepiej niż 

sprzedawca, który obiecuje jeden dzień, ale dostarcza w dwa! Oświecona firma może też wyjaśnić, co 

zrobi, jeśli nie dotrzyma obietnic - czy klient otrzyma rekompensatę? Obietnica usługi musi być również 

przekazana wewnętrznie i połączona ze szkoleniem, aby zapewnić świadczenie usługi. 

3 Spełnienie obietnicy serwisowej. Wreszcie zobowiązania muszą być realizowane poprzez serwis na 

miejscu, wsparcie pracowników i  spełnienie fizyczne. W przeciwnym razie wiarygodność online zostaje 

zniszczona, a klient może nigdy nie wrócić. 

Rozszerzenie klienta: pogłębienie relacji z klientem poprzez zwiększenie interakcji i transakcji 

dotyczących produktów. 

Wartość od początku śledzenia (LTV): łączne przychody, które można przypisać klientowi w trakcie 

jego relacji z firmą. 

Udział w portfelu lub udział klienta: odsetek wydatków klientów w określonej kategorii, które należą 

do jednego klienta. 

Rozszerzenie klienta 

Rozszerzenie klienta ma na celu zwiększenie wartości klienta dla firmy od początku życia poprzez 

zachęcanie do sprzedaży krzyżowej, na przykład klientowi karty kredytowej Egg można zaoferować 

opcję pożyczki lub konta depozytowego. Kiedy klient wraca na stronę internetową, jest to okazja do 

sprzedaży krzyżowej i takie oferty mogą zostać przekazane. Bezpośrednia poczta e-mail to również 

doskonały sposób na poinformowanie klienta o innych produktach firmy, a także jest przydatna w 

zachęcaniu do ponownych wizyt poprzez publikowanie nowych treści lub promocji. Poczta e-mail jest 

niezwykle ważna dla osiągnięcia CRM online, ponieważ strona internetowa jest medium ściągającym, 

na które klient będzie narażony tylko wtedy, gdy zdecyduje się odwiedzić witrynę internetową i jest 

mało prawdopodobne, aby to zrobił, chyba że jest jakiś bodziec. Jednak e-mail jest medium typu push, 

na którym klientowi można przypomnieć o aktualnych promocjach i ofertach oraz o tym, dlaczego 

powinien odwiedzić witrynę. Dlatego tak ważne jest uchwycenie adresu e-mail klienta na etapie 

akwizycji. Korzystanie z bezpośredniej poczty e-mail w celu informowania klientów o promocjach 

stanowi dylemat dla marketera internetowego, ponieważ chociaż jest potencjalnie potężne w 

pozyskiwaniu nowych zamówień, jak wyjaśniono w sekcji dotyczącej zatrzymywania, jeśli jest używane 

zbyt często lub e-mail jest niezamówiony wtedy może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego i 

klient będzie stracony. Wiele firm prowadzi obecnie proaktywne działania marketingowe wyłącznie dla 

uprzywilejowanych klientów. Seth Godin  mówi, że „Skoncentruj się na udziale klientów, a nie na rynku 

- zwolnij 70% klientów i obserwuj, jak rosną Twoje zyski”. Jeden z brytyjskich dostawców usług 

finansowych przeanalizował cechy klientów o wysokim współczynniku rezygnacji, a kiedy nowy 



potencjalny klient pasujący do tego profilu kontaktuje się z call center, którego aktywnie odradza. 

Stosując te techniki można zwiększyć udział klientów. 

Zaawansowane techniki segmentacji i targetowania online 

Najbardziej wyrafinowane systemy segmentacji i kierowania (zobacz wprowadzenie w rozdziale 8) są 

często stosowane przez sprzedawców internetowych, którzy dysponują szczegółowymi informacjami 

o profilach klientów i historii zakupów, ponieważ chcą zwiększyć wartość życiową klienta poprzez 

zachęcanie do większego korzystania z usług online z biegiem czasu. Jednak ogólne zasady tego 

podejścia mogą być wykorzystywane również przez inne rodzaje firm internetowych. Podejście do 

segmentacji i targetowania stosowane przez sprzedawców internetowych opiera się na pięciu 

głównych elementach, które w rzeczywistości nakładają się na siebie nawzajem. Liczba zastosowanych 

opcji, a zatem stopień zaawansowania podejścia, będzie zależał od dostępnych zasobów, możliwości 

technologicznych i możliwości, jakie daje lista: 

1 Zidentyfikuj grupy cykli życia klientów. Rysunek  ilustruje to podejście.  

 

Gdy odwiedzający korzystają z usług online, mogą potencjalnie przejść przez siedem lub więcej etapów. 

Gdy firmy zdefiniują te grupy i skonfigurują infrastrukturę zarządzania relacjami z klientami, aby 

kategoryzować klientów w ten sposób, mogą następnie dostarczać ukierunkowane wiadomości, albo 

za pomocą spersonalizowanych wiadomości na miejscu, albo za pośrednictwem wiadomości e-mail, 

które są uruchamiane automatycznie z powodu różnych reguł. Odwiedzających po raz pierwszy można 

rozpoznać po tym, czy mają plik cookie umieszczony na swoim komputerze. Gdy goście zostaną 

zarejestrowani, można ich śledzić na pozostałych etapach. Szczególnie ważną grupą są klienci, którzy 

dokonali zakupu raz lub więcej razy. Dla wielu e-sprzedawców zachęcanie klientów do przejścia od 

pierwszego zakupu do drugiego, a następnie do trzeciego, jest dużym wyzwaniem. Aby zachęcić do 

dalszych zakupów, można wykorzystać specjalne promocje. Podobnie, gdy klienci stają się nieaktywni, 

tj. Nie kupują przez określony czas, np. 3 miesiące, stają się nieaktywni i wymagane są dalsze działania 

następcze. 

2 Zidentyfikuj cechy profilu klienta. Jest to tradycyjna segmentacja oparta na typie klienta. W 

przypadku sprzedawców internetowych B2C będzie to wiek, płeć i geografia. W przypadku firm B2B 

będzie to wielkość firmy oraz branża lub aplikacja, w której działają. 

3 Określ zachowanie w odpowiedzi i zakup. W miarę jak klienci przechodzą przez cykl życia pokazany 

na rysunku, dzięki analizie bazy danych, będą w stanie stworzyć szczegółową historię odpowiedzi i 

zakupów, uwzględniającą szczegóły dotyczące aktualności, częstotliwości, wartości pieniężnej i 



kategorii zakupionych produktów. Podejście to, znane jako „analiza RFM lub FRAC”, zostało omówione 

poniżej. 

4 Zidentyfikuj zachowanie wielokanałowe (preferencje kanałów). Niezależnie od entuzjazmu firmy do 

kanałów online, niektórzy klienci będą preferować kanały online, a inni będą preferować kanały 

tradycyjne. W pewnym stopniu zostanie to wykazane przez RFM i analizę odpowiedzi, ponieważ klienci 

preferujący kanały online będą bardziej responsywni i będą robić więcej zakupów online. Klienci 

preferujący kanały online mogą być kierowani głównie za pomocą komunikacji online, takiej jak e-mail, 

podczas gdy klienci preferujący kanały tradycyjne mogą być kierowani za pomocą tradycyjnych 

środków komunikacji, takich jak poczta bezpośrednia lub telefon.. 

5 Preferencje dotyczące odcieni i stylu. Podobnie jak w przypadku preferencji kanału, klienci będą 

różnie reagować na różne rodzaje wiadomości. Niektórym może spodobać się bardziej racjonalny apel, 

w takim przypadku szczegółowy e-mail wyjaśniający korzyści z oferty może działać najlepiej. Inni wolą 

odwołanie emocjonalne oparte na obrazach i cieplejszej, mniej formalnej kopii. Wyrafinowane firmy 

będą testować to na klientach lub wywnioskować to na podstawie cech profilu i zachowania w 

odpowiedzi, a następnie odpowiednio opracują różne kreatywne metody leczenia. Firmy korzystające 

z ankiet mogą potencjalnie wykorzystać to do określenia preferencji dotyczących stylu. 

Sense, Respond, Adjust - dostarczanie odpowiedniej komunikacji elektronicznej poprzez 

monitorowanie zachowań klientów 

Aby móc zidentyfikować klientów w kategoriach wartości, wzrostu, responsywności lub ryzyka utraty, 

musimy ich scharakteryzować za pomocą informacji o nich, które wskazują na ich zachowania 

zakupowe i reakcję na kampanię. Dzieje się tak, ponieważ przeszłe i obecne rzeczywiste zachowanie 

jest często najlepszym predyktorem przyszłego zachowania. Możemy wtedy starać się wpłynąć na to 

przyszłe zachowanie. Marketing cyfrowy umożliwia marketerom tworzenie cyklu: 

• Monitorowanie działań lub zachowań klientów, a następnie. . . 

• Reagowanie za pomocą odpowiednich komunikatów i ofert zachęcających do pożądanych zachowań 

• Monitorowanie odpowiedzi na te wiadomości i kontynuowanie dodatkowej komunikacji i 

monitorowania. 

Lub, jeśli wolisz, po prostu: 

Sense -> Respond -> Adjust 

Wykrywanie odbywa się za pomocą technologii do monitorowania odwiedzin określonych treści w 

witrynie internetowej lub klikania określonych łączy w wiadomości e-mail. Historię zakupów można 

również monitorować, ale ponieważ informacje o zakupach są często przechowywane w starszym 

systemie sprzedaży, ważne jest, aby zintegrować je z systemami używanymi do komunikacji z klientami. 

Odpowiedzi można dokonać za pomocą wiadomości na miejscu lub w wiadomości e-mail, a następnie 

dostosowanie następuje poprzez dalsze wykrywanie i odpowiadanie. Ta technika „Sense and Respond” 

była tradycyjnie stosowana przez sprzedawców katalogowych, takich jak Argos lub Littlewoods Index, 

przy użyciu techniki znanej jako analiza CRFM ”. Technika ta jest zwykle mało znana poza kręgami 

handlowymi, ale e-CRM daje duży potencjał do zastosowania jej w szeregu technik, ponieważ możemy 

jej używać nie tylko do analizowania historii zakupów, ale także częstotliwości odwiedzania lub 

logowania się w witrynie lub usługi online i wskaźniki odpowiedzi na wiadomości e-mail. 

Analiza czasu, częstotliwości, wartości pieniężnej (RFM) 



RFM jest czasami określany jako „FRAC, co oznacza: częstotliwość, czas od poprzedniej wizyty, kwotę 

(oczywiście odpowiednik wartości pieniężnej), kategorię (rodzaje zakupionych produktów - 

nieuwzględnione w RFM). Omówimy teraz, w jaki sposób można zastosować podejścia RFM, ze 

szczególnym odniesieniem do marketingu online, a także przyjrzymy się powiązanym koncepcjom 

opóźnień i progowych stóp procentowych. 

Niedawność 

To jest ostatnia aktywność klienta, np. zakup, wizyta w witrynie, dostęp do konta, odpowiedź na e-

mail, np. 3 miesiące temu. Novo podkreśla znaczenie niedawności, kiedy mówi: Niedawność, czyli 

liczba dni, które minęły od zakończenia działania przez klienta (zakupu, zalogowania, pobrania itp.) To 

najpotężniejszy predyktor klienta powtarzanie czynności ... Niedawność to powód, dla którego 

otrzymujesz kolejny katalog od firmy wkrótce po dokonaniu u niej pierwszego zakupu. Aplikacje online 

do analizy niedawności obejmują: monitorowanie w czasie w celu identyfikacji wrażliwych klientów i 

ocenianie klientów pod kątem preferencyjnego wybierania bardziej elastycznych klientów pod kątem 

oszczędności kosztów. 

Częstotliwość 

Częstotliwość to liczba zakończonych czynności w okresie działania klienta, np. zakup, wizyta, 

odpowiedź e-mail, np. pięć zakupów rocznie, pięć wizyt w miesiącu, pięć logowań tygodniowo, pięć 

otwarć wiadomości e-mail w miesiącu, pięć kliknięć w wiadomości e-mail rocznie. Aplikacje online tej 

analizy obejmują połączenie z Recency do kierowania RF. 

Wartość pieniężna 

Wartość pieniężną zakupów można mierzyć na różne sposoby, np. średnia wartość zamówienia 50 GBP, 

całkowita roczna wartość zakupów 5000 GBP. Ogólnie rzecz biorąc, klienci o wyższych wartościach 

pieniężnych mają zwykle wyższą lojalność i potencjalną przyszłą wartość, ponieważ w przeszłości kupili 

więcej przedmiotów. Jednym z przykładów zastosowań może być wykluczenie tych klientów ze 

specjalnych promocji, jeśli ich wyniki RF sugerują, że aktywnie kupują. Częstotliwość to często 

przybliżona wartość pieniężna w skali roku, ponieważ im więcej kupowanych produktów, tym wyższa 

ogólna wartość pieniężna. Następnie można uprościć analizę, używając po prostu opcji Czas od 

poprzedniej wizyty i Częstotliwość. Wartość pieniężna może również wypaczyć analizę dotyczącą 

zakupów początkowych o dużej wartości. 

Czas oczekiwania 

Opóźnienie jest związane z częstotliwością, czyli średnim czasem między zdarzeniami klienta w cyklu 

życia klienta. Przykłady obejmują średni czas między wizytami w witrynie internetowej, drugim i 

trzecim zakupem oraz kliknięciami poczty e-mail. Internetowe zastosowania opóźnień obejmują 

wprowadzenie czynników wyzwalających, które ostrzegają firmy o zachowaniach klientów 

wykraczających poza normę, na przykład o zwiększonym zainteresowaniu lub braku zainteresowania, 

a następnie zarządzaniu tym zachowaniem za pomocą komunikacji elektronicznej lub tradycyjnej 

komunikacji. Na przykład organizacja B2B lub B2C z długimi przerwami między zakupami stwierdzi, że 

jeśli średnie opóźnienie wzrosło dla konkretnego klienta, to może badać dodatkowy zakup (ich czas i 

częstotliwość prawdopodobnie również wzrosną). E-maile, telefony lub bezpośrednie przesyłki 

pocztowe można następnie wykorzystać do skierowania do tej osoby odpowiednich ofert zgodnie z 

tym, czego szukała. 

Wskaźnik przeszkody 



Według Novo progowa stopa zwrotu odnosi się do odsetka klientów w grupie (np. W segmencie lub 

na liście), którzy zrealizowali działanie. Jest to przydatna koncepcja, chociaż terminologia tak naprawdę 

nie opisuje jej zastosowania. Jego wartość polega na tym, że można go wykorzystać do porównania 

zaangażowania różnych grup lub do wyznaczenia celów, aby zwiększyć zaangażowanie w kanały online, 

jak pokazują poniższe przykłady: 

• 20% klientów odwiedziło nas w ciągu ostatnich 6 miesięcy 

• 5% klientów dokonało trzech lub więcej zakupów w ciągu roku 

• 60% rejestrujących zalogowało się do systemu w ciągu roku 

• 30% kliknęło przez e-mail w ciągu roku. 

Grupowanie klientów w różne kategorie RFM 

W powyższych przykładach każdy dział dla Czas od poprzedniej wizyty, Częstotliwość i Wartość 

pieniężna jest umieszczony w dowolnej pozycji, aby umieścić mniej więcej taką samą liczbę klientów w 

każdej grupie. Takie podejście jest również przydatne, ponieważ marketer może ustawić progi wartości 

odpowiednie do zrozumienia ich klientów. Analiza RFM obejmuje dwie techniki grupowania klientów: 

1 Statystyczna analiza RFM. Obejmuje to umieszczenie równej liczby klientów w każdej kategorii RFM 

przy użyciu kwintyli 20% (10 decyli można również użyć w przypadku większych baz danych), jak 

pokazano na rysunku  

 

Rysunek przedstawia również jedno zastosowanie RFM w celu wykorzystania kanałów 

komunikacyjnych więcej efektywnie. Tańszą komunikację elektroniczną można wykorzystać do 

komunikowania się z klientami, którzy częściej korzystają z usług online, ponieważ wolą oni te kanały, 

a droższą komunikację można wykorzystać w przypadku klientów, którzy wydają się preferować kanały 

tradycyjne. Ten proces jest czasami nazywany „Tight-channeling” lub „Tight-touch”. 

2 Arbitralne działy bazy danych klientów. Podejście to jest również przydatne, ponieważ marketer 

może ustawić progi wartości odpowiednie do zrozumienia ich klientów. Na przykład analizę RFM 

można zastosować do kierowania za pomocą poczty e-mail zgodnie z interakcją klienta z witryną 

handlu elektronicznego. Każdemu klientowi można przypisać następujące wartości: 

Niedawność. 

1 - Ponad 12 miesięcy 

2 - W ciągu ostatnich 12 miesięcy 

3- W ciągu ostatnich 6 miesięcy 

4-W ciągu ostatnich 3 miesięcy 



5- W ciągu ostatniego miesiąca 

Częstotliwość: 

1 - Częściej niż raz na 6 miesięcy 

2 - Co 6 miesięcy 

3- Co 3 miesiące 

4- Co 2 miesiące 

5- miesięcznie 

Wartość pieniężna: 

1 - Mniej niż 10 GBP 

2 - 10-50 GBP 

3–50–100 GBP 

4–100–200 GBP 

5 - Więcej niż 200 £ 

Można stworzyć uproszczone wersje tej analizy, aby uczynić ją łatwiejszą w zarządzaniu, na przykład 

grupa teatralna wykorzystuje te dziewięć kategorii do swojego marketingu bezpośredniego: 

Oncers (raz chodził do teatru) 

• Osoby, które niedawno miały oncera, uczęszczały do <12 miesięcy 

• Rusty oncers uczęszczali> 12, <36 miesięcy 

• Bardzo zardzewiały oncery uczęszczały na ponad 36 miesięcy 

Twicery: 

• Ostatni twicer uczęszczał <12 miesięcy 

• Rusty twicer uczęszczał> 12, <36 miesięcy 

• Bardzo zardzewiały twicer używany przez ponad 36 miesięcy 

2+ subskrybentów: 

• Obecni abonenci zarezerwowali 2+ wydarzenia w bieżącym sezonie 

• Ostatnio zarezerwowane 2+ w zeszłym sezonie 

• Bardzo zardzewiały zarezerwowany 2+ więcej niż sezon temu 

Modelowanie skłonności: nazwa nadana podejściu oceniania charakterystyki i zachowanie klientów, 

a następnie formułowanie zaleceń dotyczących przyszłych produktów. 

Rekomendacje produktowe i modelowanie skłonności 

Modelowanie skłonności to nazwa nadana podejściu do oceny cech i zachowań klientów, w 

szczególności wcześniej zakupionych produktów lub usług, a następnie formułowanie zaleceń 



dotyczących kolejnego odpowiedniego produktu. Jednak najbardziej znany jest jako polecanie 

„następnego najlepszego produktu” obecnym klientom ”. Powiązane podejście do akwizycji polega na 

docieraniu do potencjalnych klientów o podobnych cechach poprzez wynajmowanie bezpośrednich 

list pocztowych lub list e-mailowych lub reklamowanie się online w podobnych lokalizacjach. Poniższe 

zalecenia oparte są na zaleceniach van Duyne. 

1 Stwórz automatyczne relacje między produktami (tj. Następny najlepszy produkt) .Podejście o niskim 

poziomie technologii dotyczy każdego produktu, aby pogrupować produkty, które zostały wcześniej 

razem zakupione. Następnie dla każdego produktu posortuj produkt według liczby zakupów razem, 

aby znaleźć relacje. 

2 Odgrodź i zminimalizuj posiadłość Teal poświęconą pokrewnym produktom. Obszar ekranu powinien 

być zarezerwowany na „kolejne najlepsze monity o produktach” do sprzedaży dodatkowej i krzyżowej. 

Jeśli jednak można je uczynić częścią obecnego produktu, mogą być bardziej skuteczne. 

3 Używaj znanych słów wyzwalających ”. Jest to znane z korzystania z innych witryn, takich jak Amazon. 

Do takich zwrotów należą: „Powiązane produkty”, „Twoje rekomendacje”, „Podobne”, „Klienci, którzy 

kupili…”, „Trzy najpopularniejsze produkty pokrewne”. 

4 Redaguj informacje o produktach pokrewnych, tj. W tekście o produkcie. 

5 Zezwalaj na szybki zakup powiązanych produktów. 

6 Sprzedawaj powiązany produkt w kasie, a także na stronach potransakcyjnych, tj. Po dodaniu jednego 

towaru do koszyka lub zakupie. 

Pamiętaj, że techniki niekoniecznie wymagają drogiego silnika rekomendacji, z wyjątkiem bardzo 

dużych witryn. 

Rozwiązania technologiczne dla CRM 

Technologia baz danych jest sercem dostarczania aplikacji CRM. Często baza danych jest dostępna 

poprzez intranetową witrynę internetową, do której mają dostęp pracownicy, lub ekstranet, do 

którego mają dostęp klienci lub partnerzy, zapewnia interfejs z całym systemem zarządzania relacjami 

z klientami. Obecnie coraz popularniejsze stają się usługi internetowe na żądanie, takie jak Siebel CRM 

On Demand (www.crmondemand.com) i Salesforce.com (www.salesforce.com). Poczta elektroniczna 

służy do zarządzania wieloma przychodzącymi, wychodzącymi i wewnętrznymi komunikacjami 

zarządzanymi przez system e-CRM. Używanie poczty e-mail do komunikacji to usługa świadczona przez 

systemy e-CRM, takie jak Salesforce (www.salesforce.com) czy Siebel (www.siebel.com), lub mniejsze 

firmy mogą korzystać z usługi ASP w zakresie marketingu e-mailowego, takiej jak EmailReaction 

(www.emailreaction). System przepływu pracy jest często używany do automatyzacji procesów CRM. 

Na przykład system przepływu pracy może przypominać przedstawicielom handlowym o kontaktach z 

klientami lub może służyć do zarządzania świadczeniem usług, na przykład wieloma etapami 

aranżowania kredytu hipotecznego. Trzy główne typy danych klientów przechowywane jako tabele w 

bazach danych klientów dla CRM to zazwyczaj: 

1 Dane osobowe i profilowe. Obejmują one dane kontaktowe i cechy charakterystyczne dla 

profilowania klientów, takie jak wiek i płeć (B2C) oraz wielkość firmy, sektor przemysłu i rola osoby 

fizycznej w decyzji o zakupie (B2B). 

2 Dane transakcji. Zapis każdej transakcji zakupu, w tym określony zakupiony produkt, ilości, kategoria, 

lokalizacja, data i godzina oraz kanał zakupu. 



3 Dane komunikacyjne. Rejestr, do których klientów były skierowane kampanie, i ich reakcje na nie 

(komunikacja wychodząca). Zawiera również zapis zapytań przychodzących oraz wizyt przedstawicieli 

handlowych i raportów (B2B). 

Dane behawioralne dostępne w punktach 2 i 3 są bardzo ważne, aby dotrzeć do klientów w celu 

ściślejszego zaspokojenia ich potrzeb. The Hewson Consulting Group (www.hewson.co.uk) określa 

następujące zalety systemów CRM dla klientów: 

• Poprawiony czas odpowiedzi na zapytania klientów o informacje; 

• Dostarczony produkt spełnia wymagania klienta; 

• Zmniejszone koszty zakupu i użytkowania produktu lub usługi; 

• Natychmiastowy dostęp do statusu zamówienia i bardziej elastyczne wsparcie techniczne. 

Oczywiste jest, że chociaż wiele z tych korzyści można by osiągnąć, dzwoniąc do personelu obsługi 

klienta, który następnie uzyskuje dostęp do systemu CRM, może to zwiększyć wygodę klienta i obniżyć 

koszty firmy, jeśli mają oni dostęp do tych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego. 

Podejście to określa się jako „samoobsługę klienta”. Pomimo zalet CRM opisanych w tym rozdziale, 

należy podkreślić, że wskaźniki awaryjności są wysokie. Badania przeprowadzone niezależnie w 2000 

roku przez analityków Gartnera i Butler Group sugerują, że około 60 do 70 procent projektów CRM 

kończy się niepowodzeniem. Niekoniecznie oznacza to słabości koncepcji CRM, ale raczej wskazuje na 

trudności we wdrażaniu złożonego systemu informacyjnego, który wymaga znacznych zmian w 

procesach organizacji i ma duży wpływ na personel. Takie wskaźniki awaryjności występują w wielu 

innych projektach systemów informatycznych. Oprócz kwestii zarządzania zmianą, omówionych w 

Rozdziale 10, kluczowe kwestie techniczne dla menedżerów wybierających systemy e-CRM to: 

1 Rodzaje wniosków 

2 Integracja z systemami zaplecza 

3 Wybór rozwiązań jednego dostawcy lub bardziej fragmentarycznego wyboru 

4 Jakość danych. 

Samoobsługa klienta: klienci wykonują żądania informacji i 

transakcje za pośrednictwem interfejsu internetowego zamiast kontaktu z personelem obsługi klienta. 

Rodzaje aplikacji CRM 

Rysunek  ma na celu ukazanie złożoności dostarczania rozwiązań CRM.  



 

Celem technologii CRM jest zapewnienie interfejsu między klientem a pracownikiem, który zastępuje 

lub ułatwia bezpośrednią interakcję. Z punktu widzenia zarówno klienta, jak i pracownika, ostatecznym 

celem systemów CRM jest umożliwienie kontaktu niezależnie od kanału komunikacji, z którego klient 

chce korzystać, czy są to tradycyjne metody, takie jak telefon czy faks, czy nowsze technologie cyfrowe. 

Zatem idealny system CRM będzie wspierał komunikację wielokanałową lub kanał preferowany przez 

klienta. Niezależnie od kanału, klient będzie miał różne potrzeby w zależności od etapu procesu zakupu 

(patrz sekcja Różnice w zachowaniu kupujących na rynkach docelowych). Na rysunku identyfikujemy 

trzy podstawowe potrzeby klienta - zdobycie dodatkowych informacji o produkcie, złożenie 

zamówienia i wsparcie posprzedażowe. Należy dostarczyć aplikacje spełniające każdą z tych potrzeb. 

Podobnie, pracownik będzie miał wymagania dotyczące aplikacji wspierających klienta oraz cele 

sprzedażowe i marketingowe organizacji; na rysunku są to automatyzacja działu sprzedaży, składanie 

zamówień otrzymanych telefonicznie, faksem lub osobiście oraz odpowiadanie na pytania klientów za 

pośrednictwem systemu wsparcia i bazy wiedzy. Sercem systemu jest baza danych potrzebna do 

obsługi tych aplikacji. Infrastruktura IT opisana w Częśći 3, taka jak serwery, oprogramowanie 

pośrednie i sieć, nie jest pokazana na rysunku. 

Integracja z systemami back-office 

Wprowadzając system CRM do organizacji, firma wcześniej zainwestowała w systemy do innych 

kluczowych funkcji biznesowych, takich jak przetwarzanie zamówień sprzedaży lub obsługa klienta. Te 

istniejące, starsze systemy pojawiają się zarówno na poziomie aplikacji, jak i bazy danych na rysunku 

9.22. Odrzucenie tych aplikacji nie będzie opłacalne finansowo, ale integracja z nimi jest niezbędna, 

aby zapewnić widoczność informacji o kliencie wszystkim w organizacji i zapewnić doskonałą obsługę 

klienta. Dlatego integracja starszych systemów jest istotną częścią podejmowania decyzji i wdrażania 

systemów CRM. Wybór rozwiązań jednego dostawcy lub bardziej fragmentarycznego wyboru Rysunek 

powyższy przedstawia kluczowe kwestie związane z podejmowaniem decyzji i projektowaniem 

systemu wspierającego CRM. Pomyśl o idealnej sytuacji; to byłby: 

• Pojedyncza aplikacja dla klientów i pracowników, która obsługuje wszystkie kanały komunikacji; 



• Pojedyncza zintegrowana baza danych, dzięki której każdy pracownik ma pełny wgląd w klienta 

- mają dostęp do wszystkich historii wizyt, sprzedaży i wsparcia; 

• Od jednego dostawcy dla łatwości wdrożenia i wsparcia. 

Teraz pomyśl o rzeczywistości w organizacjach, które znasz: najprawdopodobniej system będzie miał 

różne aplikacje dla różnych kanałów komunikacji, oddzielne bazy danych w różnych obszarach 

funkcjonalnych i wielu dostawców. Systemy handlu elektronicznego są często oddzielone od systemów 

tradycyjnych. Taka fragmentacja sprawia, że wdrażanie i utrzymywanie takich systemów jest 

utrapieniem dla menedżerów i często skutkuje niskim poziomem usług dla klienta. Rozwiązanie, do 

którego dąży wiele firm, jest bliskie powyższej sytuacji. Potrzeba ta była przyczyną wzrostu znaczenia 

systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa takich firm jak SAP i Oracle. Jednak trudność polega 

na tym, że żadna pojedyncza firma nie jest w stanie zapewnić najlepszych w swojej klasie aplikacji we 

wszystkich obszarach. Aby uzyskać przewagę konkurencyjną, firmy mogą potrzebować rozwiązań 

innowacyjnych, którzy na przykład obsługują nowe kanały, takie jak WAP, oraz dostarczają rozwiązania 

do zarządzania wiedzą lub zarządzania sprzedażą. Dlatego menedżerowie stają w obliczu niepewnego 

balansowania między wyborem standardowych produktów a integracją bardziej wiodących systemów 

dla każdej zdolności CRM. 

Jakość danych 

Wszystkie systemy CRM są krytycznie zależne od aktualności, kompletności i dokładności ich baz 

danych. Jednym z największych wyzwań po instalacji jest utrzymanie jakości danych. Znaczenie tego 

zostało dostrzeżone w ankiecie przeprowadzonej wśród menedżerów CRM i marketingu w 120 

średnich i dużych brytyjskich organizacjach B2C (QAS, 2002). Spośród nich 86 procent oceniło dokładne 

dane jako „kluczowe” dla ich systemu CRM. Jednak większość uznała, że jakość danych nie spełnia 

założonych celów. Można zasugerować, że aby skutecznie zarządzać jakością danych, ważne są: 

1 Załóż właściciela firmy.Ta kwestia jest zbyt ważna, aby mogła nią zarządzać wyłącznie technolodzy i 

wymaga zarządzania w punktach kontaktowych z klientami, które są częścią odpowiedzialności 

marketingu. Wszyscy pracownicy zaangażowani w zarządzanie danymi klientów powinni jasno określić 

swoje obowiązki. 

2 Zoptymalizuj jakość podczas przechwytywania. Kontrole walidacyjne mogą być wbudowane podczas 

wprowadzania danych, aby sprawdzić, czy pola, takie jak kod pocztowy, są kompletne i dokładne. 

3 Ciągłe doskonalenie jakości. Dane kontaktowe klientów ciągle się zmieniają. Zmiany adresu e-mail są 

jeszcze trudniejsze do zarządzania niż zmiany adresu fizycznego. W konsekwencji wszystkie punkty 

kontaktowe, czy to z witryną internetową, czy z personelem centrum kontaktowego, czy personelem 

sprzedaży, powinny pomagać w utrzymaniu jakości danych. 

4 Pracuj nad jednym widokiem klienta. Wiele błędów wynika z tego, że różne dane są przechowywane 

w różnych bazach danych. Ujednolicenie danych w jednej bazie danych jest celem wielu organizacji, 

ale jest to prawdopodobnie trudniejsze, im starsza i większa jest organizacja. 

5 Przyjąć politykę jakości danych. Z próby w badaniu QAS (2002) 40 procent nie miało polityki jakości 

danych, ale jest to niezbędne, aby pomóc w wykonaniu czterech powyższych kroków. 

Podsumowanie 

1. Celem zarządzania relacjami z klientami (CRM) jest zwiększenie lojalności klientów w celu 

zwiększenia rentowności. CRM ma na celu poprawę wszystkich aspektów poziomu obsługi klienta. 



2.Taktyka CRM może opierać się na modelu pozyskiwania-utrzymania-rozszerzenia idealnej relacji 

między firmą a klientem. 

3.W kontekście handlu elektronicznego przejęcie odnosi się do pozyskania nowych klientów do firmy i 

przekształcenia obecnych klientów w usługi online. Aby umożliwić relacje online, ważne jest, aby 

profilować klientów, aby poznać ich potrzeby i oczekiwania oraz uzyskać zgodę na e-mail, aby 

kontynuować dialog. 

4. Techniki komunikacji marketingowej w celu uzyskania, utrzymania i rozszerzenia obejmują 

tradycyjne techniki masowego przekazu online oraz specjalistyczne techniki internetowe, takie jak 

rejestracja w wyszukiwarkach, budowanie linków, marketing e-mailowy i reklama banerowa. 

5. Techniki zatrzymywania klientów obejmują korzystanie z ekstranetów, społeczności internetowych, 

promocji sprzedaży online i marketingu e-mailowego. 

6. Rozszerzanie wiedzy klienta obejmuje lepsze zrozumienie klienta poprzez informacje zwrotne na 

temat rozwoju nowych produktów oraz zachęcanie klientów do pogłębiania relacji poprzez oferowanie 

produktów uzupełniających do zakupu lub zwiększenie częstotliwości zakupów. 

7. Znajomość zachowań kupujących w Internecie, aw szczególności różnych potrzeb klienta na różnych 

etapach podejmowania decyzji o zakupie, może posłużyć do usprawnienia zarządzania CRM. 

8. Jakość obsługi klienta jest ważna dla osiągnięcia lojalności, a ramy SERVQUAL mogą być 

wykorzystane do rozważenia, jak wykorzystać Internet, aby to osiągnąć. 

9. Rozwiązania technologiczne dla CRM mają na celu zapewnienie interakcji między pracownikami i 

klientami w wielu kanałach komunikacyjnych, przy czym wszystkie informacje o klientach są 

przechowywane w jednej bazie danych, aby zapewnić pracownikom pełną widoczność klienta. 

Menedżerowie starają się zminimalizować liczbę partnerów, z którymi współpracują, aby osiągnąć te 

cele. 

10. Specyficzne wymagania technologiczne dla CRM to automatyzacja działu sprzedaży (zarządzanie 

kontaktami) i aplikacje call center, które integrują przepływ pracy w celu zarządzania zapytaniami oraz 

bazę wiedzy, z której można przeglądać zapytania. 


