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ROCZNIE CZŁOWIEK DYSPONUJE 
OK. 6 TYSIĄCAMI GODZIN UWAGI. 
  
 
   ILE Z TEGO PRZYPADA 
   NA TWOJĄ KATEGORIĘ,  
   ILE NA TWOJĄ MARKĘ? 
 
 
Ludzie są ciągle w trakcie kupowania czegoś.  A przede wszystkim są zajęci SWOIM  
życiem, w którym marki odgrywają śladową rolę.

NARZĘDZIA
DIGITAL
NA ŚCIEŻCE
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Zwykliśmy sądzić, że kluczowym aspektem, który różnicuje nasze podejście do czasu  
i energii spędzanej na przygotowaniu do zakupu jest cena produktu. Badania  
Brytyjczyków z Newsworks (How people buy*) wskazują jednak, że cena zakupu nie 
przekłada się wprost na złożoność i długość ścieżki zakupowej. Kierujemy się indywidualnym 
nastawieniem do zakupów oraz zakresem / brakiem zróżnicowania w ramach kategorii.
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KRÓTKA TYPOWA
(np. zakupy spożywcze)

KRÓTKA NOWA
(np. zakupy groceries)

ŚREDNIA
(np. telefon komórkowy)

DŁUGA
(np. samochód)

https://www.news-
works.org.uk/resourc-

es/how-people-buy

https://www.newsworks.org.uk/resources/how-people-buy*



https://www.ft.com/content/cd1722ba-8333-11e5-8e80-1574112844fd**

Najważniejsze dla marketera jest zrozumienie, że większość ścieżek ma z góry 
zdefiniowaną preferowaną markę. Celem podróży zakupowej jest zbadanie tej 
preferencji poprzez różne punkty styku, aby upewnić się, że zakupu nie będziemy 
żałować. Kluczową potrzebą jest znalezienie informacji uwiarygadniających 
lub/i alternatyw, które potwierdzają lub zredefiniują te początkowe założenia. 

 
 
 
 

PREFERENCJA MARKI  
W TRAKCIE ŚCIEŻKI ZAKUPOWEJ 
PRZY DŁUŻSZEJ ŚCIEŻCE 
ZAKUPOWEJ. 

  
Aż 2/3 osób kupujących samochód wybiera między dwiema markami **.

Ale ścieżka zakupowa daje okazję innym markom, żeby zostać zauważonym.
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31%

33%

23%

7/10 tych, którzy mają z góry 
upatrzoną markę nawet nie 
idzie na jazdy próbne

Dla 2/3 zakup to wybór 
między dwiema markami!

Tylko jedna rozważana marka

Wybór między dwiema markami

Krótka lista rozważanych marek

Brak preferencji na początku ścieżki

PRZYKŁAD



01
03
05
07
09

04
06
08
10

02

 
RÓL 
JAKIE ODGRYWAJĄ  
TOUCHPOINTY  
NA ŚCIEŻCE 

SKRÓT DECYZJIRAMOWANIE

KUSZENIEŚWIADOMOŚĆ

IZOLOWANIEINFORMOWANIE

POTWIERDZANIEWYZWANIE

DZIELENIE SIĘRADOŚĆ



CO JESZCZE MOŻEMY  
OSIĄGNĄĆ  
PRZEZ STOSOWANIE  
DYNAMICZNYCH KREACJI?

  CEL DLA TOUCHPOINTÓW
 
Tworzenie silnego poczucia ekscytacji i oczekiwania w związku z produktem i marką.
Dawanie inspiracji, która pomaga wyodrębnić określoną markę wśród innych.

RAMOWANIE  
- KSZTAŁTOWANIE PERCEPCJI01

ROLA TOUCHPOINTÓW

  
Półświadome przyswajanie informacji o produktach i markach, na które warto zwrócić 
uwagę.

PORTALE NEWSOWE  
I LIFESTYLE

MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE

PR - NEWSY O MARCE,
RANKINGI, OSIĄGNIĘCIA

PRZYKŁAD



SKRÓT DECYZYJNY 
- POMAGA PODJĄĆ DECYZJĘ02
  CEL DLA TOUCHPOINTÓW
 
“No właśnie czegoś takiego potrzebuję”.
Pomaga przebić się przez szum w dalszej części procesu zakupu.

ROLA TOUCHPOINTÓW

CONTENT  
MARKETING

BLOGERZY,
INFLUENCERZY

PRZYKŁAD

  
Przedstawienie właściwej opcji dokładnie w momencie, gdy zajdzie taka potrzeba,  
żeby ominąć wysiłek polegający na rozważaniu lub wzajemnym rozpatrywaniu decyzji.



ŚWIADOMOŚĆ MARKI 
- ZWRACA UWAGĘ NA PRODUKT
I MARKĘ

03

  CEL DLA TOUCHPOINTÓW
 
Wprowadza nowe opcje do “koszyka rozwiązań” w miarę wzrostu potrzeby podjęcia decyzji.
Dystynktywność - wyróżnianie się od komunikacji konkurencji.

ROLA TOUCHPOINTÓW

TELEWIZJA,
MEDIA MASOWE

VIDEO ONLINE,
VOD, YT, SM

PRZYKŁAD

  
Budowanie świadomości nowych produktów i marek.
Kluczowe na wcześniejszych etapach ścieżki.



KUSZENIE 
- WYTRWAŁE PRZYPOMINACZE04

  CEL DLA TOUCHPOINTÓW
 
Wzmocnianie percepcji, utrzymywanie pozycji w “koszyku”.
Być zawsze wtedy, kiedy konsument się waha.

ROLA TOUCHPOINTÓW

DISPLAY  
RICH MEDIA

VIDEO ONLINE,
VOD, YT, SM

MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE

PRZYKŁAD

  
Ciągłe przypominanie konsumentom o produkcie lub marce.
Powtarzana ekspozycja.



INFORMOWANIE 
- UGRUNTOWANIE PERCEPCJI05

  CEL DLA TOUCHPOINTÓW
 
Dostarczenie perspektywy “prawdziwego życia”.
Widoczność marki.

ROLA TOUCHPOINTÓW

WWW PORTALE
TEMATYCZNE

SEM/SEO WORD OF MOUTH
(MARKETING SZEPTANY)

PRZYKŁAD

  
Dostarczanie dodatkowych szczegółów i informacji o produktach.
Uzupełnienie luk w wiedzy i pomoc w podjęciu „lepszej” decyzji.



IZOLOWANIE 
- KREOWANIE MOMENTU  
“JASNOŚCI”

06

  CEL DLA TOUCHPOINTÓW
 
Porywająca inspiracja pod koniec ścieżki, kiedy konsument chce już ograniczyć wybór.   
A-ha moment!

ROLA TOUCHPOINTÓW

W I D O C Z N O Ś Ć   SEM / SEO

WWW PORTALE  
TEMATYCZNE

DEALER /
TEST-DRIVE

TEMATYCZNI
INFLUENCERZY

PRZYKŁAD

  
Treści, które wzmacniają nasze założenia decyzyjne. Silne poczucie jasności i koncentracji 
wynikające z poczucia pewności co do decyzji zakupowej.



WYZWANIE 
- PONOWNA WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ07

POTWIERDZANIE 
- UGRUNTOWANIE DECYZJI08

  CEL DLA TOUCHPOINTÓW
 
Dawanie pewności, że faworyt jest najlepszym wyborem;
Jednak w niektórych przypadkach pojawiają się nowe opcje decyzyjne.

  CEL DLA TOUCHPOINTÓW
 
Uwiarygodnienie decyzji.
Nie zepsuć wrażenia.

WWW PORTALE
TEMATYCZNE

TEMATYCZNI
INFLUENCERZY

ROLA TOUCHPOINTÓW

  
Wyszukiwanie informacji lub pomysłów, które ponownie sprawdzają założenia.
Zapewnienie, że nie będziemy żałowali decyzji.

  
Poszukiwanie informacji, które utrwalą rosnące przekonanie do marki/produktu.
Daje pewność przy podejmowaniu decyzji.



RADOŚĆ 
- UGRUNTOWANIE DECYZJI09

  CEL DLA TOUCHPOINTÓW
 
Sprawić, by poczuli, że postąpili słusznie. 
Dać im argumenty do obrony decyzji w dyskusjach “przy rodzinnym stole”.

ROLA TOUCHPOINTÓW

E-MAILING/
NEWSLETTER

MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE

DEALER /
TEST-DRIVE

PRZYKŁAD

  
Doświadczanie i cieszenie się zakupem.
Wsparcie, aby umocnić przekonanie o właściwym wyborze.

DISPLAY  
RICH MEDIA

REKLAMA
VIDEO

MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE

DEALER /
TEST-DRIVE

ROLA TOUCHPOINTÓW



DZIELENIE SIĘ 
- BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA W MARKĘ10
  CEL DLA TOUCHPOINTÓW
 
Budowanie zaangażowania w markę poprzez dostarczenie możliwości wymiany opinii z 
ludźmi “takimi jak my”:  którzy lubią i wybierają to, co my;  zaakceptują nasze wybory lub 
będą zainteresowani naszą opinią. 

ROLA TOUCHPOINTÓW

MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE

WORD OF MOUTH
(MARKETING SZEPTANY)

PRZYKŁAD

  
Dzielenie się lub omawianie możliwości zakupu z innymi osobami - w tym recenzje, 
komentarze, porady, opinie i pytania.

PRZYKŁAD



agnieszka.stelmaszczyk@feno.pl

tomasz.sowa@feno.pl

MASZ PYTANIA? CHCESZ  
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
POROZMAWIAJMY

W świecie ciągłych wyborów działania konsumentów są częściej kierowane strachem 
przed podjęciem złej decyzji niż chęcią podjęcia dobrej decyzji.

Konsumenci, nawet jeśli bardzo czegoś pragną, nadal mogą być pełni niepokoju, czy 
nie przegapili jakiejś kluczowej informacji i nie podejmą złej decyzji.

Komunikacja w konkretnych touchpointach powinna dawać konsumentom większą 
pewność, że wybór marek, produktów i usług jest właściwy i że nie będą żałować 
swojej decyzji.

DLACZEGO  
TO JEST WAŻNE?
01

02

03

Badania  wskazują, że obawa przed stratą jest dwa razy silniejsza  
z psychologicznego punktu widzenia niż percepcja potencjalnych zysków. 
       Amos Tversky i Daniel Kahneman

“
”

JAK ZACZĄĆ?

badanie i analiza naszego doświadczenia klienta vs marki benchmarkowe•

OPRACOWANIE CX MAPPING

opracowanie i wdrożenie spójnych rozwiązań łączących wszystkie  
kluczowe touchpointy

•
zaprojektowanie kompleksowej mapy doświadczeń•


