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W jaki sposób klienci podejmują 
decyzję o zakupie? 



Proces podejmowania decyzji składa 
się z 5 etapów: 

I. Identyfikacja problemu  dostrzeżenie 

potrzeby; 

II. Poszukiwanie informacji  poszukiwanie 

wartości; 

III. Ocena alternatyw  ocena wartości; 

IV. Decyzja zakupu  zakup wartości; 

V. Postępowanie posprzedażowe. 

 



1. Identyfikacja problemu  dostrzeżenie 

potrzeby 

 Pierwszy krok na drodze do podjęcia decyzji 
zakupu polegający na dostrzeżeniu różnicy między 
pewnym idealnym zestawem warunków, w jakich 
dana osoba (konsument) chciałby funkcjonować, a 
stanem obecnym. Różnica ta musi być na tyle 
duża by wymusić podjęcie decyzji.   



Podstawowe źródła uświadomienia określonej 
potrzeby: 

 fizyczny brak produktu u konsumenta w 
większości przypadków inicjuje cały proces; 

 uzyskanie informacji o nowym produkcie; 

 ujawnienie nowych potrzeb (wywołane najczęściej 
dostrzeżeniem określonego produktu u innych, np. u 
znajomych); 

 pojawienie się nowych możliwości finansowych 
(zmiana sytuacji materialnej powoduje często inne 
spojrzenie na dotychczas użytkowane produkty); 

 zmiana oczekiwań w stosunku do produktu. 

1. Identyfikacja problemu  dostrzeżenie 

potrzeby 



2. Poszukiwanie informacji   

poszukiwanie wartości 

 Kolejny etap w procesie podejmowania decyzji, 
w którym po zidentyfikowaniu problemu konsument 
zaczyna szukać informacji. 

 Konsument może odwołać się do własnych 
doświadczeń związanych z danym produktem – 
poszukiwanie wewnętrzne bądź też może 
rozpocząć poszukiwanie zewnętrzne informacji:  

 źródła osobiste (znajomi, krewni),  

 źródła publiczne (organizacje prowadzące 
rankingi produktów, instytucje rządowe, programy 
telewizyjne dla konsumentów),  

 źródła marketingowe. 



3. Ocena alternatyw: ocena wartości 

 Etap, w którym konsument dokonuje 
porównania różnych produktów i marek.  

 Każdy konsument posiada właściwy dla siebie 
zestaw czynników jakie rozważa przy ocenie 
alternatywnych wyborów – są to kryteria oceny 
konsumenta reprezentujące: 

  obiektywne atrybuty marki 
(energooszczędność); 

  subiektywne cechy (kolor)  

jakimi posługuje się konsument przy porównywaniu 
różnych produktów i marek.  



Kryteria oceny alternatyw wyboru 
przez konsumenta 

 kryteria związane z kosztem: cena, serwis naprawy, 
instalacja, koszty użytkowania, inne koszty; 

 kryteria związane z prezencją: trwałość, 
wydajność, oszczędność, użyte materiały; 

 kryteria związane z reputacją: marka, styl, 
wizerunek; 

 kryteria związane z wygodą zakupu. 

 Marki jakie konsument bierze pod uwagę przy 
zakupie produktu spośród wszystkich znanych mu 
marek są określane mianem zestawu 
akceptowalnego. 



4. Decyzja zakupu: zakup wartości 

 Po przeanalizowaniu alternatywnych opcji 
konsument podejmuje decyzje: 

 

 od kogo kupić?  

 gdzie dokonać zakupu?  

 kiedy kupić?   

 jak zapłacić? etc.  



 Na podjęcie decyzji o zakupie ma wpływ 
sytuacja, w której znajduje się konsument. Do 
najważniejszych czynników sytuacyjnych należą: 

 warunki fizyczne – dźwięk, oświetlenie; 

 warunki społeczne – osoby towarzyszące, presja 
norm grupowych, wzory zachowań; 

 warunki wynikające z istoty sytuacji – 
przyczyny zakupu – np. prezent; 

 czas w procesie podejmowania decyzji – pora 
dnia, presja czasu;  

 warunki towarzyszące zakupowi – nastrój, 
posiadane środki finansowe. 

Decyzja zakupu: zakup wartości 



5. Postępowanie posprzedażowe: 
konsumpcja lub użytkowanie nabytej 

wartości 

 Po dokonaniu zakupu produktu konsument 
porównuje go z własnymi oczekiwaniami i ocenia 
jako satysfakcjonujący lub niesatysfakcjonujący. 

 Zadowolenie to funkcja zbieżności 
między oczekiwaniami konsumenta a 
sprawowaniem się produktu. 



 Często konsument stoi w obliczu dwóch lub 
większej ilości atrakcyjnych wyborów. Jeśli wybierze 
jeden z nich, może zastanawiać się czy nie powinien 
wybrać tego innego z czym wiąże się uczucie 
psychologicznego napięcia lub obawy po 
dokonaniu zakupu – dysonans poznawczy 
(pozakupowy).  

 Aby dyskomfort ten zredukować nabywca 
podejmuje następujące kroki: poszukuje informacji 
w celu potwierdzenia właściwego wyboru oraz 
negatywnych informacji o markach nie wybranych. 
 

Postępowanie posprzedażowe 



Poziom zaangażowania w proces 
podejmowania decyzji zakupu 

  

 Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje 
podejmowania decyzji zakupu: 
 

 rutynowe rozwiązywanie problemu (około 
50% zakupów); 

 ograniczony proces rozwiązywania 
problemu (około 38% zakupów); 

 rozbudowany proces rozwiązywania 
problemu (około 12% zakupów). 

 

 



Poziom zaangażowania konsumenta 
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Role w procesie zakupu 
 

 Wyróżnia się 5 ról, jakie ludzie grają w procesie 
podejmowania decyzji zakupu: 

 inicjator – osoba, która jako pierwsza wysuwa 
pomysł zakupu określonego produktu lub usługi; 

 doradca – osoba, której poglądy lub rady mają 
pewną wagę w podjęciu ostatecznej decyzji; 

 decydent – osoba, która decyduje o wszystkich 
składnikach decyzji zakupu: czy kupić? co kupić? gdzie 
kupić? jak kupić? 

 nabywca – osoba dokonująca właściwego zakupu; 

 użytkownik – osoba, która konsumuje lub użytkuje 
produkt lub usługę. 

 



Konsument nie jest idiotą, 
konsument to Twoja żona... 

 
  David Ogilvy 



 Prof. A. Niezgoda proponuje następującą 
definicję prosumenta: 

 „jest nim konsument ponadprzeciętnie 
aktywny, świadomy własnych potrzeb, 

posiadający wiedzę na temat produktów i 
przekazujący ją innym konsumentom, 

biorący udział w projektowaniu (tworzeniu) 
produktu, zaangażowany w proces 

powstawania i sprzedaży ofert  poprzez 
przekazywanie informacji innym 

konsumentom”.   
 

Prosumpcja i wirtualizacja   



 Współczesny konsument nie jest już 
nieświadomy i bierny. Przeciwnie, określa się go jako 
współdziałającego, dobrze poinformowanego i 
aktywnego. Nowy typ konsumenta – 
kompetentnego i aktywnego. 
  
 Prosumentów na rynku cechuje przede 
wszystkim: większa aktywność w poszukiwaniu 
ofert oraz korzystanie z Internetu.  
 
 

Prosumpcja i wirtualizacja   



 Ponadto, analizując zachowania 
prosumentów na rynku, należy zauważyć istotną 
dwustronną relację zachodzącą między 
podmiotami. Nie tylko cechy rynku wpływają na 
zachowania konsumentów, ale również 
zachowania konsumentów wymuszają 
odpowiednie zmiany w podaży.  
 



 W ujęciu ekonomicznym pojęcie 
wirtualizacji dotyczy przede wszystkim  
 

zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) w procesie 

gospodarowania, w wyniku czego procesy 
gospodarcze całkowicie lub częściowo 

realizowane są w wirtualnej przestrzeni.  

Wirtualizacja procesu podejmowania 
decyzji o zakupie  



Wirtualizacja konsumpcji 
  

 

 Wiele czynności podejmowanych przez 
człowieka dla zaspokojenia potrzeb może być z 
powodzeniem przynajmniej częściowo 
realizowanych przy użyciu narzędzi 
teleinformatycznych w cyberprzestrzeni.   

 Warto zauważyć, że w ICT znajdują 
zastosowanie na każdym etapie konsumpcji.  



 Zarówno prosumpcja, jak i 
wirtualizacja, zmieniają podejście do procesu 
konsumpcji. Klasyczna liniowa ścieżka staje 
się cyklem, w którym doświadczenia z 
konsumpcji jednego nabywcy, w sposób istotny 
wpływają na kształtowanie się procesu 
podejmowania decyzji innych.  

Prosumpcja i wirtualizacja konsumpcji 



W ostatnich 
wielokierunkowe zmiany 

latach obserwuje się 
w zakresie zachowań 

konsumentów. Zmiany te stają się na tyle wyraźne, 
dynamiczne,  rozległe  
społecznie, że coraz 

geograficznie  i głębokie  
powszechniej mówi się o 

zjawisku „Nowego konsumenta” [Bywalec, 2010,  
s. 194]. 

„Nowy 
konsument” 



 Badania prowadzone przez różne jednostki 
badawcze (np. Eurostat, PMR, A.C. Nielsen) wskazują  
na trzy główne obszary, w których dokonują się  
największe zmiany, mające wpływ na kształtowanie  
zachowań „Nowego konsumenta”: 
 obszar konsumpcji, 
 obszar życia społecznego, 
 obszar komunikacji i mediów 

[Tkaczyk, 2012,  s. 131]. 

Profil „Nowego konsumenta” 



 Profil osobowy „Nowego konsumenta” 
cechuje przede wszystkim inteligentna 
zdolność do robienia zakupu ofert za 
pośrednictwem internetu, oznaczająca 
określoną postawę oszczędnościową,  
racjonalną, opartą z jednej strony na  
właściwym kalkulowaniu, a z drugiej strony  
na konsumenckim sprycie, postrzeganym jako  
pewnego rodzaju mądrość rynkowa. 

Profil „Nowego konsumenta” 



 Stąd też opisywane zachowania polegają 
głównie na poszukiwaniu najlepszych i  
najbardziej zoptymalizowanych ze względu na  
preferowane przez konsumenta  kryteria ofert 
(np. najlepsze ceny, najlepsza jakość, dobra 
reputacja producenta, opinie internautów, 
znajomych itp.). 

Profil „Nowego konsumenta” 



 Kolejnym czynnikiem są widoczne zmiany 
zachowań klientów w zakresie komunikacji i 
mediów.  
 Ich przejawem jest coraz częstsze dzielenie się 
swymi doświadczeniami zakupowymi na stronach 
popularnych serwisów społecznościowych lub 
serwisów opinii: holidaycheck.com czy 
tripadvisor.com. 

Profil „Nowego konsumenta” 



 Na rynku coraz częściej firmy mają do 
czynienia z wielokanałowym, inteligentnym 
konsumentem, którego potrzeby i zachowania 
wymuszają kreowanie innowacji. 
 
 
 
 
Powoduje to m.in. dynamiczny rozwój nowych  
rozwiązań technologicznych w zakresie form i  
sposobów obsługi klientów. 

Profil „Nowego konsumenta” 



 WNIOSEK: Przedsiębiorstwa 
obserwując scharakteryzowane trendy 
zmuszone są do podejmowania 
odpowiednich działań adaptacyjnych i 
poszukiwania możliwości optymalizacji 
strategii marketingowych.  

Prosumpcja i wirtualizacja konsumpcji 



Pojęcie lejka w sprzedaży 

Lejek sprzedażowy służy do 
zilustrowania procesu zakupowego od 
pierwszego kontaktu do finalizacji 
transakcji. Odbiorcy przechodzą przez 
kolejne fazy lejka, jednak tylko niewielka 
część z nich dotrze do samego końca. Stąd 
właśnie zwężająca się forma schematu. 

  



(TOP OF THE FUNNEL) 

(MIDDLE OF THE FUNNEL) 

(BOTTOM OF THE FUNNEL) 
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Lead sprzedażowy 

Lead sprzedażowy (ang. sales leads) – 
konsument, jednostka lub firma, która jest 
potencjalnie zainteresowana danym 
produktem lub usługą. W marketingu 
internetowym leadem sprzedażowym staje 
się osoba, która pozostawiła na stronie 
internetowej danej firmy swoje dane 
kontaktowe lub z którą firma skontaktowała 
się w inny sposób.   



TOFU (TOP OF THE FUNNEL) 

TOFU to górna część lejka sprzedażowego, czyli 
olbrzymi otwór, do którego wpadają nasi potencjalni 
klienci. Żeby mogli przekształcić się oni w leady 
sprzedażowe, musimy opracować ofertę (ebooki, 
webinaria, artykuły, raporty, etc.), która pomoże 
im w rozwiązaniu danego problemu lub odpowie 
na nurtujące ich pytania, (to właśnie dzięki nim 
trafili przecież na naszą stronę). Modelowa oferta 
powinna mieć charakter edukacyjny 
oraz przystępną formę, a przede wszystkim 
odpowiadać na potrzeby naszych potencjalnych 
klientów. Najważniejszym zadaniem na tym etapie 
lejka jest zrozumienie potrzeb konsumentów 
i trafne zdefiniowanie potencjalnego odbiorcy. 

 



MOFU (MIDDLE OF THE FUNNEL) 

 MOFU, czyli środkowa część lejka 
sprzedażowego. Środek lejka jest tak naprawdę jego 
najważniejszą częścią! MOFU to etap, 
na którym tworzy się i promuje content 
tematycznie powiązany z własną marką. 
Zaczynamy od publikowania treści bardziej ogólnych, 
tj. dotyczących branży, w której działamy, 
a nie konkretnej firmy.  



 Jednym z głównych celów etapu MOFU jest 
przefiltrowanie internautów odwiedzających 
stronę firmową.  

 Leady sprzedażowe, znajdujące się 
na górnym etapie lejka, z definicji nie są jeszcze 
zainteresowane naszą marką czy ofertą, szukają 
za to konkretnych rozwiązań swoich problemów. 
Jeżeli zbyt wcześnie zaczniemy ich „atakować”, 
próbując sprzedać za wszelką cenę nasz produkt, 
prawdopodobnie jedynie odstraszymy naszych 
potencjalnych klientów.  

MOFU (MIDDLE OF THE FUNNEL) 



BOFU (BOTTOM OF THE 
FUNNEL) 

 Celem BOFU, czyli dolnej części lejka 
sprzedażowego, jest pozyskanie danych 
o naszych potencjalnych klientach, 
których nie udało się nam się zdobyć 
na wcześniejszych etapach.  



Content marketing 

CONTENT MARKETING w języku polskim 
określany jest jako marketing treści i jest to 
rodzaj strategii marketingowej w sieci 
wykorzystywanej w celu pozyskania 
stałego grona klientów.  

 W ramach tej strategii podejmowane 
są działania polegające na publikacji 
i promocji wartościowych treści dla 
określonego segmentu klientów – grupy 
odbiorców.  



Content marketing nie jest jednostronnym przekazem 
reklamowym, ale aktywnością, która ma doprowadzić do 
budowania długotrwałych relacji z wybraną grupą klientów. 
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 Podstawowe działania marketingu treści 
sprowadzają się do: 

 

 tworzenia i publikowania interesujących 

treści, 

 przyciągnięcia uwagi wybranej grupy 

klientów, 

 budowania zaangażowania oraz lojalności 

tej grupy klientów. 

 

 

Content marketing 



Jakie treści???   

 Przykładowe narzędzia odpowiednie na 
etapach procesu zakupowego.  

Etap poszukiwania: video, posty na blogu, 
prezentacje na SlideShare, darmowe narzędzia, 
e-booki. 

Etap rozważania: webinaria, case studies, 
galerie zdjęć, portfolio, FAQ, whitepapers, 
opinie konsumentów. 

Etap decyzji: demo produktów, raporty nt. 
produktu, konsultacje, bezpośredni kontakt, 
oferty specjalne 
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 W content marketingu lejek sprzedażowy 
składa się z czterech elementów: 

 odkrycie; 

 przegląd dostępnych opcji; 

 konwersja; 

utrzymanie klienta i ponowną sprzedaż. 

 Na każdym etapie znajdują się inni odbiorcy i 
potrzebne im są odmienne rodzaje treści. Co więcej, 
poszczególne etapy lejka mają odrębne cele, które 
dopiero finalnie prowadzą do sprzedaży produktu lub 
usługi. 

 

 

Pojęcie lejka w content 
marketingu  



1. ETAP Odkrycie 

 Aby zrealizować cele pierwszego etapu 
potrzebne są działania generujące tzw. zimny ruch 
oraz budujące listę adresów email. 

 Należą do nich: marketing wirusowy; SEO; 
reklama PPC; kierowanie ruchu z profili social 
media na stronę główną, bloga oraz landing 
page;  

 Nadają się do tego: blogowe posty; 
webinary; poradniki; big content (gry, 
narzędzia); video; podcasty; 



2. Wybór spomiędzy 
dostępnych opcji 

 Prezentacja produktu od najlepszej strony 
celem pozyskania adresu email powinna opierać się 
o: case study; poradniki z wykorzystaniem 
produktu; dema produktu; opisy produktu i 
prezentację danych z nim związanych (np. 
wyniki uzyskiwane przez użytkowników, 
dane wydajności itp); 

 Dostarczamy tzw. “materiałów 
dowodowych” potwierdzających, jak skuteczny i 
wart swej ceny jest nasz produkt. W momencie, 
gdy udaje się przekonać klienta, że faktycznie 
jesteśmy najlepszym wyborem, zaczyna się etap 
trzeci. 

 



3. Konwersja 

 Na etapie dążenia do konwersji skuteczne są 
wszelkie materiały opisujące skuteczność, 
wydajność, stosunek ceny do jakości, 
popularność produktu, czy opinie 
użytkowników. Chodzi o całkowite zapewnienie 
klienta o słuszności decyzji zakupowej i usunięcie 
wszelkich obiekcji. 
Przykładowe narzędzia:  
- tzw. testymoniale (rekomendacje 
użytkownika); 
- recenzje i testy; 
- dane budujące wizerunek firmy (liczba 
klientów, osiągane przez firmę wyniki itp); 



4. Utrzymanie klienta i 
ponowna sprzedaż 

 Na tym etapie istotne jest tworzenie i 
dostarczanie materiałów pomocnych w regularnym 
używaniu produktu oraz skłaniających do ponownych 
zakupów.  
 Do najważniejszych rodzajów treści na tym 
etapie należą: poradniki produktowe dla 
użytkowników; FAQ; regularne webinaria 
prezentujące produkt i możliwości jego użycia; 
zaawansowane poradniki wykonywania 
istotnych czynności z użyciem produktu; email 
marketingowy; specjalne oferty dla obecnych 
klientów mające na celu powtórzenie 
sprzedaży; stała praca nad efektywnym UX; 



15 przykładów 
działań z zakresu CM i 

ich efekt: 
IBM, Cisco, P&G, 

Unilever, L’oreal, BCG, 
Adobe, Southwest, 

Playstation, Deloitte, 
Starbucks, Dell, 

Amazon, GAP, ebay.  
  



Case study na rynku B2B: 
kabinysanitarne.pl 

 

artykuły na blogu; 

bannery i remarketing 
bannerowy; 

materiały video; 

wyniki wyszukiwania; 

frazy i słowa kluczowe; 

social media. 

 

 



Case study: kabinysanitarne.pl 
 



https://www.youtube.com/watch?v=uND4yU5pygw 

Case study: 
kabinysanitarne.pl 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0mOCltoHhAhXs8KYKHcASAzIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsprawnymarketing.pl%2Fszkolenia%2Fkonferencja-partnerzy%2F&psig=AOvVaw2XILPNYn1sdjfjXv00-bgb&ust=1552645745560670
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0mOCltoHhAhXs8KYKHcASAzIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsprawnymarketing.pl%2Fszkolenia%2Fkonferencja-partnerzy%2F&psig=AOvVaw2XILPNYn1sdjfjXv00-bgb&ust=1552645745560670
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0mOCltoHhAhXs8KYKHcASAzIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsprawnymarketing.pl%2Fszkolenia%2Fkonferencja-partnerzy%2F&psig=AOvVaw2XILPNYn1sdjfjXv00-bgb&ust=1552645745560670


DO DOCZYTANIA 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRp9Hen5HhAhUx0aYKHbn5CWQQjRx6BAgBEAU&url=https://ewp.pl/publikacje-recenzje/trendy-w-e-commerce-2019-pobierz-infografike/&psig=AOvVaw1IoiULURNOD8Dp9Wypasfm&ust=1553189440629292


Michał Brański (Grupa Wirtualna Polska):  
E-commerce w Polsce – co nas czeka za 10 lat? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XbsSiXYDOaE 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0mOCltoHhAhXs8KYKHcASAzIQjRx6BAgBEAU&url=https://sprawnymarketing.pl/szkolenia/konferencja-partnerzy/&psig=AOvVaw2XILPNYn1sdjfjXv00-bgb&ust=1552645745560670
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0mOCltoHhAhXs8KYKHcASAzIQjRx6BAgBEAU&url=https://sprawnymarketing.pl/szkolenia/konferencja-partnerzy/&psig=AOvVaw2XILPNYn1sdjfjXv00-bgb&ust=1552645745560670
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0mOCltoHhAhXs8KYKHcASAzIQjRx6BAgBEAU&url=https://sprawnymarketing.pl/szkolenia/konferencja-partnerzy/&psig=AOvVaw2XILPNYn1sdjfjXv00-bgb&ust=1552645745560670


Zaliczenie wykładów: 
 

11 maj 2019r. 
 

Wykorzystanie prognoz 
i nowych trendów  

w projekcie e-sklepu 
 



Dziękuję za uwagę 

 i  

zapraszam na następny wykład;-) 


