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JAK CZĘSTO…

… odwiedzamy stronę www sklepu w celu dokonania zakupów 
online, a ostatecznie i tak wybieramy się po produkt do sklepu 

stacjonarnego?



JAK CZĘSTO…

… widzimy reklamy tych 
rzeczy, które zamierzaliśmy 

kupić?



DLACZEGO…

… czujemy silną potrzebę poinformowania 
znajomych o naszych zakupach i naszej opinii 

o zakupionych produktach?



DLACZEGO…

… będąc na zakupach 
w sklepie stacjonarnym, 

sięgamy po telefon 
i dokonujemy zakupów 

online?



WSPÓŁCZESNY KONSUMENT

#Digital #Social #Mobile

Informacji o produktach 
i usługach szuka przede 

wszystkim w sieci

Jest obecny w mediach 
społecznościowych, śledzi 

działania znajomych, 
a także ulubionych marek

Dzięki smartfonowi 
jest online 24 h na 

dobę



WPŁYW NA DECYZJE KONSUMENTA

Rodzina 
i znajomi
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Radio, prasa, TV

Sprzedawcy

Google

Gazetki

Facebook



TAK BYŁO KIEDYŚ

 Marki wybierały media zgodnie a 
grupą docelową

 Marketerzy kontrolowali przekaz

 Budżet reklamowy decydował 
o zasięgu reklamy

 Silna marka gwarantowała sukces



TAK JEST DZIŚ

 Publiczność jest rozproszona, często 
większy zasięg mają sami konsumenci 
niż tradycyjne media

 Konsumenci aktywnie współtworzą 
wizerunek marki

 Pomysł decyduje o zasięgu reklamy



PODEJMOWANIE DECYZJI

Proces podejmowania decyzji jest 
wieloetapowy i na każdym z etapie 

może nastąpić zmiana wyboru.

Główne etapy podejmowania decyzji

Zakupy online lub w sklepie 
stacjonarnym

Zbieranie informacji o produkcie 
lub usłudze 

Chęć dokonania zakupu



ILE RAZY KONSUMENT MOŻE ZMIENIĆ ZDANIE?



OTACZA NAS CHAOS INFORMACYJNY

Ważne jest zidentyfikowanie bodźca, który wyzwala reakcję.



CUSTOMER JOURNEY

Proces zakupowy stał się niezwykle 
złożony – aby zanalizować przebieg 

podejmowania decyzji przez 
konsumentów Inquiry oferuje 

innowacyjne metody badawcze.

Awareness Trigger Consideration Shopping Experience



JAK TO ROBIMY?

Badania mobilne pozwalają nam towarzyszyć respondentom podczas ich 

zakupów i na bieżąco zadawać im pytania. 



BADANIA MOBILNE

To metoda badawcza oparta o dedykowaną 
aplikację mobilną, zainstalowaną na 

telefonach respondentów. 

✓ Odwiedzane strony internetowe, aplikacje

✓ Relacje z przebiegu wizyty w sklepie

✓ Zdjęcia i filmy robione podczas zakupów

✓ Wrażenia po zakupie

✓ Możliwość prowadzenia dialogu w czasie 
rzeczywistym

✓ Pogłębiony kontakt z uczestnikami

CO DOSTAJEMY?



PRZYKŁADOWE BADANIE

Badania jakościowe przeprowadzone 
dla dużej sieci DIY 

z użyciem aplikacji mobilnej do 
zbierania danych i kontaktu 

z respondentami.

20 respondentów

Osoby planujące 
samodzielny remont 
kuchni lub łazienki

1 aplikacja mobilna

Dane zbierane podczas 
zakupów, przesyłanie zdjęć   
i filmów robionych podczas 

wizyt w sklepach…

Wiele wniosków

• Nowe produkty w asortymencie

• Zmiany w ułożeniu produktów w sklepie

• Lepsza komunikacja marketingowa 

• Zmiany w obsłudze klienta

• Ulepszenie komunikacji na stronie 
internetowej



Customer Journey to 
ścieżka, którą idzie 
klient. Skuteczny 

marketing towarzyszy 
mu w tej podróży.



NASI KLIENCI

Od ponad 10 lat prowadzimy badania marketingowe dla centrów handlowych, 
sieci detalicznych oraz producentów i firm usługowych.



BADANIA MIĘDZYNARODOWE

Dzięki rozbudowanej sieci partnerskiej mamy 
możliwość jednoczesnej realizacji badań w całym 

regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Realizujemy 
badania w następujących krajach:

• Polska • Bułgaria

• Niemcy • Rumunia

• Rosja • Ukraina

• Czechy • Litwa

• Słowacja • Łotwa

• Węgry • Estonia

• Chorwacja • Serbia
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