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Wiadomo ogólnie, że klienci narzekają  na tych sprzedawców, którzy robią miny i 
są nieuprzejmi. Więc po co się przejmować? Ostatnio na przykład, w sklepie Muji 

sprzedawca uważał za OK sytuację, że czekałam na fakturę 20 minut.  Gdy 
dzwoniłam do Aster, skarżąc się na brak dostępu do sieci, telemarketer uznał, że... 

trudna rada, skoro internet u mnie nie działa, to natychmiast nie zadziała. I nie ma 
potrzeby się denerwować, bo to niczyja wina. Technicy przyjdą za cztery dni, bo taki 

jest najbliższy termin...  

Wszyscy napotykamy tego typu problemy, i wszyscy zadajemy sobie wtedy pytanie: 

czy oni (firmy, sklepy) nie robią żadnych badań konsumenckich? Czy nie wiedzą co 
się dzieje? 

 Sądzę, że robią i pewnie dobrze wiedzą. Ale dopóki  „zmiana” będzie rzeczownikiem, 
a nie czasownikiem –  zarówno klienci, jak i sprzedawcy pozostaną niezadowoleni.  

Po co więc robimy badania? Po co dyskutujemy na temat ich skuteczności, tracimy tyle czasu na dobór 
odpowiedniej techniki i potem na jej doskonalenie? Po co masę czasu spędzamy na analizie danych, 

dopieszczając każdy wniosek oraz rekomendację, sprawdzając zgodność ze strategią i potrzebami 
grupy docelowej? Po co to wszystko? 

Tak naprawdę najważniejsze rzeczy można sprowadzić do bardzo prostych czynników. Ale im prostsze, 
tym bardziej niemożliwe wydają się do zrealizowania. Więc może te dyskusje i cały ten szum służą 

tylko temu, by sprawić wrażenie, że coś się robi, kiedy nie możemy czegoś zrobić naprawdę.  

Większość firm ma jeden cel – całkowicie zrozumiały  - sprzedać więcej. Żeby to się udało, klient musi 

być zadowolony, czyli produkt i sprzedawca musi go zadowolić. To oczywiście  wiadomo nawet bez 
badań. Wykonujemy je jednak po to, żeby poznać szczegóły i wiedzieć dokładnie, co i jak zmienić na 

lepsze.  

Problemy związane z funkcjonowaniem wewnętrznym organizacji oraz z obsługą klienta w większości 

firm są bardzo podobne – różnią się proporcjami czy intensywnością, dlatego często omawiając 
kwestie do poprawienia trudno oprzeć się poczuciu, iż to wszystko wydaje się być znajome i banalne. 

Jednak, niestety, kiedy tych problemów występuje dużo, i to w każdym obszarze – robi 
się niebezpiecznie.  

Schemat na ogół jest następujący:  

a) badanie, czyli szukanie problemów 

b) prezentacja wyników 
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c) kategoryzacja problemów i ich powodów  wraz z możliwymi rozwiązaniami (omówienie punktów 

newralgicznych)  

d) reakcja (najczęściej): „Tak. Nic nowego. Wiemy o tym.”  

W porządku. Ale skoro o tym wiedzieliśmy wcześniej, czemu nie poprawiliśmy mankamentów? Po co 
robiliśmy kolejne badanie sprawdzające, czy coś się zmieniło? Przecież wiemy, że nic nie zrobiliśmy – 

jakiego więc innego wyniku mielibyśmy oczekiwać?  

Czy rzeczywiście chcieliśmy się z badania dowiedzieć prawdy? Czy prawda ma jakiekolwiek znaczenie? 

Czy może miarą skuteczności badania jest poczucie, że jest ciut lepiej, mimo że nic nie robiliśmy? 

No to, po co były te badania?!  

Na szczęście istnieją klienci, dla których prawda MA znaczenie i którzy naprawdę chcą zmienić coś w 

swych firmach na lepsze! Ukłony i szacunek dla tych wszystkich, którzy nie zadają pytania „po co?”, 
którzy wierzą, że „można”, którzy dbają o rzeczywistość, a nie tylko o wrażenie. 

Dla nich warto! 

 

 


