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W TYM ROZDZIALE:

RozdziaĄ



Segmentacja klientów



Tworzenie i wykorzystywanie person



Skuteczne wizyty u klientów

ц

Jak zrozumieÉ,
kim jest Twój klient

K

lienci stanowiñ podstawó funkcjonowania menedūera produktu. Dostarczajñ informacji potrzebnych do tworzenia i sprzedaūy nowego produktu.
Jednak to menedūerowie produktu podejmujñ decyzjó o tym, do jakich
klientów kierowaġ ofertó na podstawie wszystkich cech produktu wûñcznie (choġ
nie wyûñcznie) z korzyőciami wynikajñcymi z jego uūytkowania, funkcjami wspierajñcymi owe korzyőci oraz cenñ. W tej czóőci skupimy sió na okreőlaniu segmentu
klientów, a nastópnie na skutecznym przekazywaniu tej informacji wewnñtrz
firmy. Kluczowe terminy uūywane w tym kontekőcie to „rynki docelowe”, „segmentacja” oraz „persony”. Chodzi o usprawnienie komunikacji zarówno wewnñtrz
firmy, jak i na zewnñtrz. Realizacja tego celu zazwyczaj wymaga bezpoőredniego
kontaktu z klientami, dlatego poza czóőciñ poőwióconñ badaniom rynku w rozdziale 6., znajdziesz tutaj dodatkowe informacje o tym, jak najlepiej wykorzystaġ
wizytó u klienta.
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Od rynków do segmentów
Zanim przejdziemy do omawiania segmentów rynku, musisz poznaġ podstawowñ terminologió marketingowñ stosowanñ w tym rozdziale, lecz przydatnñ takūe
podczas lektury caûej ksiñūki. Podstawowym zaûoūeniem jest to, ūe őwiat jest peûen potencjalnych klientów. Jednak aby do nich skutecznie dotrzeġ i lepiej ich
zrozumieġ, musisz najpierw podzieliġ ich na tych, którzy chcñ lub potrzebujñ Twojego produktu, i na tych, którzy mogñ rzeczywiőcie go kupiġ. To podstawa caûej
analizy rynkowej oraz dziaûaŁ marketingowych.

Definiowanie rynków i segmentów
Rynki okreőla sió po prostu jako zbiory nabywców. A bardziej konkretnie — w odniesieniu do Twojego produktu — róūni klienci przynaleūñ do grup dokonujñcych
okreőlonych wyborów. Kaūda taka grupa podejmuje decyzjó o wejőciu w interakcjó z produktem i jego zakupie na podstawie okreőlonych kryteriów. Formalny
termin okreőlajñcy dany zbiór klientów to rynek. Za prosty przykûad mogñ posûuūyġ duūe gospodarstwa domowe, które zwykle kupujñ wióksze iloőci mleka niū
te maûe. Z perspektywy producenta mleka stanowiñ one dwa róūne segmenty rynku:
duūe i maûe gospodarstwa domowe. W praktyce dokonywanie segmentacji rynku
wymaga uwzglódnienia znacznie wiókszej liczby zmiennych. A Twoim zadaniem
jako menedūera produktu jest okreőlenie segmentów rynku dla Twojego produktu oraz tego, które zmienne sñ istotne dla odróūnienia od siebie poszczególnych segmentów.
Rynki, które wyodróbnisz jako te najbardziej interesujñce z punktu widzenia
Twojego produktu, to rynki docelowe. Wracajñc do przykûadu producenta mleka,
jeőli sprzedajesz mleko w duūych opakowaniach, Twoim rynkiem docelowym bódñ
duūe gospodarstwa domowe. Te mniejsze nim nie sñ.
Proces okreőlania wartoőci rynków docelowych nazywamy segmentacjñ. Aby
dokonaġ segmentacji swojego rynku, dzieli sió klientów na grupy na podstawie ich
cech wspólnych. Cechy te to wspólne potrzeby, zainteresowania oraz priorytety.

Segmentacja rynku
Aby przystñpiġ do procesu segmentacji rynku, pierwszñ decyzjñ, jakñ naleūy
podjñġ, jest zwykle to, czy oferta jest skierowana do konsumentów (B2C), czy teū
do klientów korporacyjnych (B2B).



Konsumenci. Jeĝli Twój produkt jest sprzedawany gĄównie klientom indywidualnym,
segmentacji rynku dokonuje siÛ na podstawie nastÛpujÇcych wstÛpnych kryteriów:

 demograficzne: wiek, pĄeÉ i dochód,
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 psychograficzne: róľne cechy osobowoĝci (np. otwarty, skĄonny do rywalizacji
bÇdļ typ domatora); wyznawane wartoĝci (np. skupiony na rodzinie czy ľyjÇcy
chwilÇ); a takľe postawy, zainteresowania i styl ľycia (np. miejski, podmiejski,
wiejski),

 podziaĄ pionowy: zainteresowania jak np. hobby, specjalizacja zawodowa,
wyksztaĄcenie.





Klient korporacyjny. Jeĝli Twój produkt oferowany jest gĄównie klientom
korporacyjnym, segmentacji rynku dokonuje siÛ wedĄug nastÛpujÇcych
kryteriów:
dane o firmie: moľna podzieliÉ firmy wedĄug branľy, lokalizacji, rozmiaru,
struktury organizacyjnej (spóĄki z o.o., korporacje, organizacje non profit)
oraz wyników finansowych,



podziaĄ pionowy: segmentacja opiera siÛ zwykle na kryteriach podziaĄu
pionowego, poniewaľ dotyczÇ one podstawowej dziaĄalnoĝci firmy (np.
telekomunikacja, budownictwo, wytwarzanie oprogramowania czy
ubezpieczenia).

Dodatkowe czynniki, które naleūy wziñġ pod uwagó to:



Segmentacja geograficzna: gdzie znajdujÇ siÛ Twoi klienci? W jakim mieĝcie,
regionie, a nawet kraju?



Segmentacja kulturowa: okreĝlone zachowania wynikajÇce z kultury czy religii
mogÇ Ci pomóc dokonaÉ podziaĄu na poszczególne grupy nabywców.

Zawsze, kiedy moūliwe jest odróūnienie od siebie dwóch grup klientów na tyle,
ūe konieczna jest zmiana sposobu sprzedaūy czy komunikacji, mamy do czynienia z dwoma odróbnymi segmentami rynku.
Aby wprowadziġ tó wiedzó w ūycie, wypeûnij diagram z rysunku 5.1, wykorzystujñc
dane o znanym Ci produkcie.

RYSUNEK 5.1.

Arkusz segmentacji
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Kreatywne tworzenie person
Dzielenie na segmenty klientów dziaûajñcych w podobny sposób jest przydatne.
Nadawanie segmentowi bardziej ludzkich cech jest pomocne, poniewaū samo okreőlenie segmentu bywa suche i bezosobowe. Aby nieco uatrakcyjniġ i pogûóbiġ ten
opis, moūna tworzyġ persony. Najlepiej zdefiniowaġ personó jako archetyp klienta
czy teū typowego przedstawiciela danego segmentu.
Kaūdej personie nadaje sió imió po to, aby mogûa reprezentowaġ okreőlonñ grupó
klientów w bardziej interesujñcy i realistyczny sposób. Kiedy tworzone przez Ciebie
persony nabierajñ ludzkich cech, zespoûy produktowe i marketingowe tworzñ lepsze
oferty skierowane do reprezentowanej przez tó personó grupy.
Kiedy nadasz swoim personom imiona, nazwiesz je na przykûad Adrian i Zuzanna, z zespoûu zacznñ dochodziġ stwierdzenia w rodzaju: „Adrian nie kupiûby tego
w ten sposób” albo „Zuza mogûaby uznaġ ten interfejs za maûo przejrzysty”.
Wraz z pojawieniem sió imion zespóû moūe lepiej wczuġ sió w potrzeby klienta,
a przez to lepiej zrozumieġ cele projektowe i marketingowe. Co waūne, persony
pomagajñ zespoûowi unikaġ narzucania klientowi wûasnej wizji őwiata.

Co powinien zawieraÉ opis persony
Opisy persony zawierajñ podane poniūej informacje. Wykorzystaj rysunek 5.2, by
na jego podstawie stworzyġ wûasny przykûad.



Cel: co stara siÛ osiÇgnÇÉ dana persona? Okreĝl cel z punktu widzenia klienta, a nie
produktu: „Adrian chce dokonaÉ zakupu jak najszybciej”.



Rola: jaka jest rola persony w procesie doboru okreĝlonego produktu? Przejdļ
do czÛĝci opisujÇcej role person, aby poznaÉ wiÛcej szczegóĄów zwiÇzanych z tym
tematem. Na przykĄad: „MichaĄ jest nabywcÇ tego produktu”.



Dane demograficzne: wiek, wyksztaĄcenie, zarobki oraz sytuacja rodzinna mogÇ
mieÉ istotny wpĄyw na sposób postrzegania produktów. ZapamiÛtaj: bierzemy
tu pod uwagÛ jedynie te informacje, które majÇ znaczenie dla produktu.
Na przykĄad to, ľe dana persona lubi korzystaÉ z kart kredytowych, które
umoľliwiajÇ korzystanie z usĄugi cashback, moľe mieÉ znaczenie przy zakupie
paliwa, ale jej stan cywilny juľ raczej nie.
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Postawa: jakÇ postawÛ reprezentuje Twoja persona? Czy uwaľa siebie za osobÛ
mÇdrÇ, a moľe oczytanÇ bÇdļ niezdarnÇ? Postawa powinna mieÉ odniesienie
do danego produktu. Na przykĄad fakt postrzegania siebie jako osoby niezdarnej
moľe byÉ istotny, jeĝli jesteĝ menedľerem produktu typu rolki.
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RYSUNEK 5.2.

PrzykĄadowa persona
— Sebastian



Zachowanie: czy w zetkniÛciu z nowymi technologiami Twoja persona jest
typem odkrywcy i potrafi sama domyĝlaÉ siÛ, jak dziaĄajÇ urzÇdzenia, czy jest
raczej ostroľna i zawsze czyta instrukcje obsĄugi?



Inne spostrzeľenia: ta kategoria obejmuje „wszystkie pozostaĄe kwestie, które
majÇ znaczenie”. O jakich innych cechach persony powinien wiedzieÉ zespóĄ?
Jeĝli na przykĄad korzystanie z Twojego produktu wiÇľe siÛ z koniecznoĝciÇ
podawania danych wraľliwych, czy Twoja persona doĝwiadczyĄa kradzieľy
toľsamoĝci? Czy niefrasobliwie podchodzi do haseĄ, stosujÇc wszÛdzie
„hasĄo123”?
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Tworzenie person
Choġ proces tworzenia person jest przydatny, bywa teū bardzo czasochûonny. Nie
oznacza to jednak, ūe nie jest wart wysiûku. Oto proces, od którego moūesz zaczñġ.

Proto-persony
Jeőli brakuje czasu na stworzenie persony, Twój zespóû moūe wykorzystaġ posiadanñ juū wiedzó na temat bazy klientów. Proto-persona nie jest weryfikowana
ani poparta rzeczywistymi danymi. Stanowi odzwierciedlenie przekonaŁ i zaûoūeŁ, które mogñ byġ wypaczone bñdũ niekompletne. Dla celów projektów krótkoterminowych i tych o niskiej wartoőci koncentracja na potrzebach typowych
klientów moūe okazaġ sió wystarczajñca.

Tworzenie i walidacja person
W przypadku projektów o wiókszym znaczeniu, poőwióġ wiócej czasu i energii na
stworzenie wiarygodnej persony.



Zdecyduj, jaki jest gĄówny cel tworzenia persony. Zastanów siÛ zwĄaszcza nad
tym, które role sÇ dla Ciebie szczególnie waľne, oraz czy gĄówne cele dotyczÇ
marketingu, czy raczej rozwoju produktu.



Przeprowadļ badania uľytkowników wĝród rzeczywistych klientów. W tabeli 5.1
znajdziesz pomocnÇ listÛ kategorii pytaĆ, od których moľna rozpoczÇÉ badania.
Przedstawienie kompletnej listy jest niemoľliwe ze wzglÛdu na róľne zastosowania
person. Nie poprzestawaj na podanych kategoriach, jeĝli nie ma wĝród nich
takich, które dotyczÇ cech potrzebnych do stworzenia Twojej persony. ZwróÉ
uwagÛ, ľe pytania stosowane przy tworzeniu person sÇ pogĄÛbionÇ wersjÇ tych,
które dotyczyĄy atrybutów pozwalajÇcych na okreĝlenie segmentu odbiorców.



Dokonaj kondensacji i syntezy danych. Szukaj reprezentacji poszczególnych cech
takich jak wiek czy zarobki. Pytania, które zadajesz klientom, przyczyniajÇ siÛ
do ich naturalnego podziaĄu na grupy.
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Sprecyzuj swoje persony i dodaj odpowiednie szczegóĄy do ich opisu, by uczyniÉ
je bardziej wiarygodnymi. Te ostatnie szlify oľywiajÇ personÛ.
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TABELA 5.1. PrzykĄadowe pytania zadawane podczas badania rynku sĄuľÇce do zdefiniowania
persony
Pytania ogólne
Gdzie mieszkasz? Czy okreĝliĄbyĝ miejsce swojego zamieszkania jako miasto, przedmieĝcia czy wieĝ?
Do jakiej grupy wiekowej naleľysz?
Jakie masz zainteresowania? (Opracuj listÛ zainteresowaĆ, które podkreĝlÇ róľnice pomiÛdzy
klientami).
Jak siÛ zachowujesz, kiedy…?
Wolisz robiÉ x czy y?
Gdzie pracujesz?
Od jak dawna…? (wykonujesz tÛ pracÛ, masz to hobby, mieszkasz w tym miejscu itp.; pozostaĄe
pytania sÇ uzaleľnione od produktu).
Pytania dotyczÇce wiedzy specjalistycznej
Jakich umiejÛtnoĝci potrzebujesz, aby…?
Jak podchodzisz do zadania bÇdļ sytuacji x?
Cele
Co chcesz osiÇgnÇÉ w ľyciu, w pracy…?
Co dla ciebie oznacza sukces?
Co dla ciebie oznacza postÛp?
Postawy i motywacja
Co lubisz robiÉ?
Co ciÛ motywuje do…?
Co sobie cenisz?
Proces
Opisz swój typowy (dzieĆ, tydzieĆ, miesiÇc, wizytÛ u lekarza…).
W jaki sposób…?
W jaki sposób zmieniasz swoje postÛpowanie?
Ĝrodowisko
Opisz swoje ĝrodowisko (pracÛ, dom, szkoĄÛ).
Czy znajdujÇ siÛ w nim nastÛpujÇce przedmioty? (ZaĄÇcz odpowiedniÇ listÛ przedmiotów
w zaleľnoĝci od Twojego produktu).
Czy jest jeszcze coĝ, co ma kluczowe znaczenie dla Twojego ĝrodowiska (pracy, domu, szkoĄy)?
Model mentalny
Jakiego rodzaju (ludzie, dziaĄania, czynnoĝci) dobrze siÛ sprawdzajÇ w ĝrodowisku x?
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TABELA 5.1. PrzykĄadowe pytania zadawane podczas badania rynku sĄuľÇce do zdefiniowania
persony — ciÇg dalszy
BolÇczki
Na jakie trudnoĝci napotykasz w ĝrodowisku x? (Moľesz zadaÉ to pytanie na temat róľnych
interesujÇcych CiÛ ĝrodowisk).
NarzÛdzia i technologie
Jakie narzÛdzia/technologie stosujesz, by realizowaÉ zadania w (pracy, domu, szkole)?
Jakie elementy tych narzÛdzi/technologii nie dziaĄajÇ dobrze?
Relacje i struktura organizacyjna
Z kim pracujesz/komu podlegasz?
Kim sÇ twoi podwĄadni?
Wizja przyszĄoĝci
Jeĝli mógĄbyĝ uľyÉ magicznej róľdľki, co zmieniĄbyĝ w…?
Poczñtkowo menedūerowie produktu tworzñ wiele person dla jednego produktu.
Z czasem, wraz z doőwiadczeniem i w miaró wykorzystywania ich przez zespóû,
liczba person zwykle spada i wynosi od trzech do szeőciu.
Okreőlajñc personó, szukasz podobieŁstw jedynie tam, gdzie majñ one odniesienie do Twojego produktu. Oto przykûadowa persona, Tomek. Dzióki badaniom
rynku odkrywasz, ūe poőród jego róūnorakich atrybutów i cech moūna wyodróbniġ to, ūe jest absolwentem wyūszej uczelni, ūonatym móūczyznñ w őrednim
wieku z dwójkñ nastoletnich dzieci, jeũdzi subaru kombi, zarabia 120 000 rocznie,
korzysta z komputerów typu Mac i PC. Bardzo uproszczona persona stworzona
w oparciu o te dane zostaûaby opisana nastópujñco:



Wyľsze wyksztaĄcenie, 40 lat, zarobki: 120 000 rocznie.



Uľywa komputerów typu Mac i PC.

Jeőli Twój produkt wymaga okreőlenia zuūycia paliwa, uūyûbyő nastópujñcych danych:



Wyľsze wyksztaĄcenie, ľonaty, zarobki: 120 000 rocznie.



Dwoje nastoletnich dzieci.



Jeļdzi subaru kombi.

Precyzyjnie dobieraj cechy, które majñ znaczenie w odniesieniu do Twojego
produktu.
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Upewnij siÛ, ľe bierzesz pod uwagÛ
wszystkie zaangaľowane persony
Kuszñca jest myől, ūe persona to gûównie uūytkownik. Naleūy jednak stworzyġ
róūne persony w zaleūnoőci od tego, kto jest zaangaūowany w proces podejmowania decyzji zakupowej. Przyjrzyjmy sió zakupowi rodzinnego samochodu. Kaūdy
z rodziców ma do odegrania innñ roló; jeden bódzie prawdopodobnie gûównym
kierowcñ, natomiast drugi bódzie sió koncentrowaû na aspekcie finansowym, ale
bódzie mniej jeũdziû. A co z dzieġmi? Weũ pod uwagó ich wpûyw na decyzjó zakupowñ, jeőli rodzice wzióli je ze sobñ. Najbardziej rozpowszechnione role sñ
nastópujñce:



Uľytkownik: Persona uľytkownika to osoba, która bÛdzie korzystaÉ z produktu.
W przypadku zĄoľonego procesu sprzedaľy B2B moľna mieÉ do czynienia
z dwiema personami uľytkowników, jednÇ reprezentujÇcÇ osobÛ, która bÛdzie
pracowaĄa z produktem, oraz drugÇ, którÇ bÛdzie uľytkownik nadzorujÇcy pracÛ.
Obie uznaje siÛ za persony uľytkowników.
Bywa, ľe menedľerowie produktu poĝwiÛcajÇ zbyt wiele czasu na tworzenie
persony uľytkownika, a zapominajÇ bÇdļ nie poĝwiÛcajÇ wystarczajÇco wiele
uwagi pozostaĄym. PamiÛtaj, ľe jeľeli nie weļmiesz pod uwagÛ potrzeb
wszystkich person, sprzedaľ bÛdzie znacznie mniej prawdopodobna.



Nabywca (ang. buyer): archetyp klienta reprezentujÇcy caĄÇ grupÛ nabywców.
PamiÛtaj, aby rozbiÉ proces zakupowy na poszczególne elementy. Moľesz mieÉ
chociaľby do czynienia z dyrektorem technicznym (CTO) jako nabywcÇ dziaĄajÇcym
w porozumieniu z menedľerem dziaĄu. Musisz wziÇÉ pod uwagÛ obie te persony,
zwĄaszcza jeĝli interesujÇ je róľne aspekty procesu zakupowego.



Specjalista ds. zakupów: ta persona moľe kierowaÉ siÛ zupeĄnie odmiennymi
kryteriami przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktów czy wyborze ofert.
Na przykĄad dziaĄ zakupów moľe otrzymywaÉ premie w zaleľnoĝci od zniľek
wynegocjowanych u dostawców bÇdļ nalegaÉ na terminy pĄatnoĝci przekraczajÇce
30 dni. Musisz prawidĄowo udokumentowaÉ te dane i przygotowaÉ handlowców
na wymagania tego typu klientów. PamiÛtaj takľe o tym, ľe ta persona ma wpĄyw
na przygotowanie strategii cenowej oraz opcji finansowania. Przy jej tworzeniu
poproĝ o wspóĄpracÛ handlowców.
Zarówno w kontekĝcie rynku B2B, jak i B2C specjalista ds. zakupów moľe byÉ
takľe partnerem dystrybucyjnym. Partnerem dystrybucyjnym moľe byÉ organizacja
sprzedajÇca Twój produkt w twoim imieniu. To kanaĄ dystrybucyjny dla Twojego
produktu. TÛ rolÛ dla wielu róľnych producentów peĄniÇ zwykle sklepy internetowe
bÇdļ stacjonarne. Jeĝli sprzedajesz swój produkt poprzez konkretny kanaĄ
dystrybucji, wspóĄpracujesz ze specjalistÇ ds. zakupów na poziomie dystrybutora
oraz na poziomie handlu detalicznego. Okreĝl cechy kaľdego z nich, aby mieÉ
pewnoĝÉ, ľe Twój produkt Ąatwo trafi do odbiorców.
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Opiniotwórca: rola opiniotwórcy polega na prezentowaniu innego punktu
widzenia na zakupy dóbr o duľej wartoĝci. Nabywcy zwykle kupujÇ taĆsze
produkty, nie martwiÇc siÛ nazbyt o koszty; jeĝli kupisz ryzÛ papieru, który nie
speĄni Twoich oczekiwaĆ, poniewaľ okaľe siÛ on zbyt cienki, koszt zwiÇzany
z popeĄnieniem tego bĄÛdu bÛdzie minimalny. Jednak wielu ludzi bardziej
ostroľnie podchodzi do zakupu zaawansowanej technologicznie drukarki,
zasiÛga opinii zaufanych osób, dlatego w tej sytuacji mogÇ chcieÉ zapoznaÉ siÛ
z opiniÇ znanego opiniotwórcy. Zwykle sÇ to analitycy, blogerzy, którzy dziaĄajÇ
na okreĝlonych rynkach czy nawet stronach jak Trip Advisor, gdzie zamieszczane
sÇ recenzje.

Wizyty u klientów
Odwiedzanie klientów to doskonaûy sposób na pogûóbienie wiedzy na ich temat.
W wielu przypadkach jesteő proszony o wyjaőnienie, jak w danej sytuacji postñpiûby klient. Wyobraūenie o siedzibie klienta oraz o tym, co tak naprawdó dzieje
sió w jego firmie, to dla menedūerów produktu bardzo cenna wiedza. Odwiedzajñ
oni klientów we wczesnej fazie tworzenia produktu, aby upewniġ sió, czy produkt na tym etapie speûnia ich oczekiwania, a nastópnie po wdroūeniu produktu.
Czasem wizyta jest konieczna, poniewaū produkt nie dziaûa zgodnie z planem.
Wûñcz wizyty u klientów do swojego planu dziaûaŁ zwiñzanych z zarzñdzaniem
produktem.
Menedūerowie produktu sñ zwykle mile widzianymi goőġmi w siedzibie klienta,
poniewaū sñ oni postrzegani jako osoby majñce realny wpûyw na ostateczny ksztaût
produktu. Jednakūe czósto to dziaû handlowy odpowiada za relacje z klientami
biznesowymi. Zawsze pytaj dziaû handlowy o zgodó na odwiedzenie klienta oraz
informuj osobó odpowiedzialnñ za relacje z tym klientem o kaūdej formie kontaktu, jaki z nim nawiñūesz.

Przestrzeganie zasad podczas wizyt u klientów
Podczas wizyt u klientów Twoje zachowanie musi byġ bez zarzutu. Oto kilka prostych wskazówek, które pozwolñ Ci wywrzeġ dobre wraūenie na kliencie podczas
spotkania:
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BÇdļ na czas. Przyjedļ na miejsce kilka minut wczeĝniej, ľeby zaparkowaÉ,
znaleļÉ wĄaĝciwy budynek, a takľe — o ile to konieczne — przejĝÉ do innego
budynku na spotkanie.



Ubierz siÛ odpowiednio. W zaleľnoĝci od tego, gdzie pracujesz, nieformalny
strój moľe byÉ normÇ. Nawet jeĝli klient ma na sobie szorty, jest bez butów
i nosi podarty T-shirt, Twój strój powinien byÉ elegancki. Jeĝli otoczenie jest
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nieformalne, to oznacza marynarkÛ i codzienne spodnie. W bardziej formalnym
otoczeniu dobrze sprawdzajÇ siÛ garnitury. W typowym otoczeniu biznesowym
kobiety czÛsto ubierajÇ siÛ nieco staranniej niľ mÛľczyļni.



BÇdļ przyjazny. Zadaj klientowi kilka osobistych pytaĆ, zanim przejdziesz
do wĄaĝciwego tematu spotkania. RozpoczÛcie spotkania od nieformalnej
pogawÛdki przekona ich, ľe obchodzÇ CiÛ takľe jako ludzie, a nie tylko klienci.
Kiedy zaczyna siÛ od przyjemnych tematów, ludzie sÇ bardziej odprÛľeni
i otwarci.



Trzymaj siÛ ustalonego czasu wizyty. Jeĝli poprosiĄeĝ o póĄgodzinne spotkanie,
wyjdļ po trzydziestu minutach.



PodziÛkuj. Jak najszybciej wyĝlij maila lub kartkÛ z podziÛkowaniem za spotkanie.
(Kartka na dĄuľej zapada w pamiÛÉ). Pokrótce opisz to, o czym rozmawialiĝcie,
i opowiedz o dziaĄaniach podjÛtych w wyniku tej rozmowy.

Wywiady z klientami
Dobrym pomysûem jest uczestniczenie w spotkaniach z klientami wspólnie z innymi czûonkami zespoûu, takimi jak chociaūby projektanci doőwiadczenia uūytkownika czy programiőci. Jeőli weũmiesz ze sobñ inūynierów, wybierz tych, którzy
wiedzñ, ūe nie moūna mówiġ o rozwiñzaniach, które planowane sñ dopiero w przyszûoőci (klient moūe bowiem bûódnie zakûadaġ, ūe sñ to zobowiñzania co do produktu, który zostanie im dostarczony), oraz tych, którzy naprawdó chcñ usûyszeġ
opinie klienta.
Wykorzystaj wizyty u klienta jako nagrodó dla deweloperów, którzy przykûadajñ
sió do pracy. Pozwoli im to odbyġ podróū na koszt pracodawcy oraz da im okazjó
do wyrwania sió z rutyny i wyjőcia poza biuro.
Wizyty u klientów to doskonaûy sposób na uzyskanie informacji zwrotnej. Przynosi to dûugofalowe korzyőci zarówno klientowi, jak i Tobie. Postópuj zgodnie
z nastópujñcymi wskazówkami, aby jak najlepiej wykorzystaġ tó rozmowó:



Trzymaj siÛ procesu.
UwzglÛdnij w nim nastÛpujÇce elementy:



Cel. Jaki jest cel tej wizyty? Czego chcesz siÛ dowiedzieÉ? PamiÛtaj, ľe w trakcie
rozmowy mogÇ zostaÉ ujawnione nowe informacje. Na tym etapie daj siÛ
prowadziÉ klientowi i wsĄuchuj siÛ w nowe informacje, nie trzymajÇc siÛ sztywno
opracowanego scenariusza rozmowy. Zaleľy Ci na skutecznym badaniu rynku.
W rozdziale 6. znajdziesz szczegóĄowe wytyczne na ten temat.



Przygotowanie. Przed spotkaniem przygotuj listÛ pytaĆ i pamiÛtaj, aby zabraÉ jÇ
ze sobÇ. (Zapoznaj siÛ z sugestiami zawartymi w ramce poniľej). Jeĝli podczas
rozmowy okaľe siÛ, ľe niektóre pytania nie majÇ sensu, nie zadawaj ich.
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Podczas spotkania podzielcie siÛ rolami.
Nie mamy na myĝli odgrywania tandemu dobrego i zĄego policjanta. Umówcie siÛ
przed spotkaniem, który z was bÛdzie zadawaĄ pytania, a który przejmie rolÛ
obserwatora. Jeĝli nie bÛdziesz w stanie wytypowaÉ obserwatora, który mógĄby
do Ciebie doĄÇczyÉ, mimo wszystko udaj siÛ na spotkanie.



ProwadzÇcy. Osoba zadajÇca pytania. Jej zadaniem jest prowadzenie rozmowy
w jak najbardziej naturalny sposób.



Obserwator. Ta osoba prowadzi notatki, przysĄuchujÇc siÛ rozmowie. Czasem
bywa tak, ľe obserwator zauwaľa, iľ rozmowa schodzi na niewĄaĝciwe tory
i jakaĝ kluczowa kwestia jest pomijana. Obserwator moľe wówczas albo sam
zadaÉ pytanie, albo przekazaÉ prowadzÇcemu karteczkÛ. Z reguĄy wtrÇcenie
jakby od niechcenia pytania w tonie: „A tak przy okazji…” sprawia, ľe rozmowa
przebiega bardziej gĄadko i naturalnie. Po poruszeniu istotnej kwestii obserwator
musi powróciÉ do swojej roli sĄuchacza.

Waūne jest, aby osoba prowadzñca rozmowó czyniûa jñ tak naturalnñ, jak to tylko
moūliwe, jednakūe musi pamiótaġ o okreőlonym wczeőniej celu. Oczywiőcie w przeciwieŁstwie do wiókszoőci zwykûych rozmów powinieneő mieġ jakiő namacalny
dowód tego, co zostaûo omówione. Aby najlepiej poûñczyġ ze sobñ te dwa cele,
weũ ze sobñ notatnik i, uzyskawszy zgodó klienta, w miaró moūliwoőci rób notatki.
Wiókszoőġ klientów wyraūa na to zgodó pod warunkiem, ūe notatki te ujawnione
zostanñ jedynie najbliūszym wspóûpracownikom.
Do sporzñdzania notatek nie uūywaj jednak laptopa: ta fizyczna bariera w postaci
ekranu, nie wspominajñc juū o dũwióku klawiatury i myszy, moūe bardzo rozpraszaġ i utrudniaġ rozmowó.

DOBRE PYTANIA,
JAKIE MOĽNA ZADAÈ KLIENTOWI
Próba dotarcia do prawdziwych potrzeb klienta to wyzwanie polegajÇce na koniecznoĝci zrozumienia zarówno tego, co klient mówi, jak i tego, co ma na myĝli.
Poniľej znajdziesz listÛ skutecznych pytaĆ. Niektóre z nich moľna zadaÉ w kaľdych
okolicznoĝciach, niektóre sÇ bardziej przydatne, gdy chodzi o zupeĄnie nowy produkt, a pozostaĄe majÇ wiÛkszy sens, gdy badamy jedynie moľliwoĝci rozwoju czy
rozszerzenia juľ istniejÇcego produktu.
Kiedy klient odpowie na pytanie, co najmniej raz czy dwa zapytaj go: „Dlaczego?”,
aby uzyskaÉ peĄniejszÇ odpowiedļ. Pytanie: „Dlaczego?” doskonale sprawdza siÛ
niemal w kaľdych okolicznoĝciach. PamiÛtaj jedynie o tym, by zgodnie z zasadÇ nie
zadawaÉ go wiÛcej niľ piÛÉ razy, aby nie zaczÇÉ przypominaÉ dwulatka.
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PozostaĄe sĄowa, od których warto rozpoczynaÉ pytania, to: „co”, jak na przykĄad
w pytaniu: „Co by siÛ zmieniĄo, gdybyĝ miaĄ…?”, oraz „jak”. Wiele z poniľszych pytaĆ
zaczyna siÛ wĄaĝnie od tych sĄów.



Jak to robicie obecnie?



Jak zmieniĄaby siÛ wasza praca, gdybyĝcie mieli x [naszÇ kompetencjÛ, funkcjÛ,
produkt, usĄugÛ lub rozwiÇzanie]?



Jak wiele moglibyĝcie zaoszczÛdziÉ lub jak wzrosĄyby wasze zyski dziÛki x?



Opowiedz nam o problemach, z jakimi macie do czynienia w codziennej pracy.



Co najbardziej lubisz w x? Czego najbardziej nie lubisz w x?



Co jest najbardziej frustrujÇce w [wykonywaniu okreĝlonego zadania, uľywaniu
naszego produktu, rozwiÇzywaniu problemów itp.]?



Podaj mi przykĄad…
To doskonaĄe pytanie, które pomaga wyjaĝniaÉ to, czym ludzie rzeczywiĝcie siÛ
zajmujÇ. Im wiÛcej uzyskasz konkretnych informacji o tym, jak wykonywane
jest zadanie, tym lepiej dla Ciebie. Obserwacja ludzi podczas wykonywania
pracy jest takľe skutecznÇ technikÇ. Rób notatki, a kiedy skoĆczysz, zapytaj ich,
dlaczego wykonywali okreĝlone czynnoĝci.



Gdyby produkt x byĄ dziĝ dostÛpny na rynku, kupiĄbyĝ go? Ile byĝ za niego zapĄaciĄ?



W jaki sposób oceniasz to, czy mijajÇcy dzieĆ/miesiÇc/rok byĄ udany?



Jeĝli chodzi o omówione przez nas problemy, które z nich sÇ najwaľniejsze
do rozwiÇzania?



Gdybyĝ miaĄ magicznÇ róľdľkÛ i mógĄ zmieniÉ jednÇ rzecz zwiÇzanÇ z x
lub sposobem rozwiÇzywania problemów, co by to byĄo?
Powyľsze pytania ĝwietnie sprawdzajÇ siÛ teľ w ľyciu codziennym. Postanów
sobie, ľe bÛdziesz wersjÛ któregoĝ z nich zadawaÉ co najmniej raz dziennie.
Zaskoczy CiÛ to, jak wiele moľna siÛ dziÛki temu dowiedzieÉ o problemach
w domu i w pracy. A poza tym bÛdziesz siÛ czuĄ bardziej swobodnie,
kiedy bÛdziesz musiaĄ je zadaÉ podczas spotkania z klientem.
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