


„Góralska teoria poznania 
mówi, że są trzy prawdy: 
Świenta prowda, Tyż prowda 
i Gówno prowda”

Ks. Józef Tischner
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Badanie zadowolenia klienta

3. Kupił i korzysta



1. Utrzymanie biznesu:
maksymalna retencja
rentowna sprzedaż

2. Nowy biznes: 
obecni klienci ambasadorami

Dwa cele badania zadowolenia klientów



"Drogi kliencie, cieszymy się że tak pozytywnie oceniasz
współpracę z nami. Staramy się, abyś
w kolejnym roku miał jeszcze więcej powodów do
zadowolenia. Skoro jesteś zadowolony, czy możemy
zamieścić Twoją wypowiedź na naszej stronie internetowej w
zakładce <<rekomendacje>>?”

Prośba o rekomendację: FB, Google, strona 
www.



„Janek, cieszę się, że jesteś zadowolony z pracy ze mną.
Mam do Ciebie prośbę: czy znasz [szefów sprzedaży] w innych firmach, którym
możesz z czystym sercem rekomendować [moje usługi]?
Takich, którym podobnie jak Tobie mógłbym pomóc w [podniesieniu
skuteczności sprzedaży]”

„Zwykle w takiej sytuacji sugeruję moim klientom dwa rozwiązania:
• zapowiedzenie kontaktu z mojej strony np.: przez telefon albo e-mail

(pracowałeś ze mną / jesteś zadowolony / będę do niego dzwonił)
• wskazanie mi z kim mam się kontaktować, a ja sam napiszę do tej osoby,

np.: poprzez LinkedIn, aby umówić się na rozmowę.”

Prośba o polecenie w trakcie rozmowy 



Customer Advisory Board
(Rada Doradcza Klientów)



Bloki Tematy

Strategia

Plany rozwoju Waszej firmy

Co zmieniliście w oparciu o dotychczasowe wnioski z badań klientów?

Jak planujecie dawać jeszcze więcej wartości klientom w przyszłości?

Ćwiczenia

Wyzwania i priorytety biznesowe Waszych klientów 

Długa „lista życzeń” dla Waszej oferty

Priorytety: jak zainwestować Wasze zasoby, aby dać klientom wartość?

Networking Wspólny posiłek / wydarzenie

Customer Advisory Board: agenda wartości dla klientów



Źródło: dane klientów i firm dla których pracowałem

Coraz mniej klientów odpowiada na badania satysfakcji



Net Promoter Score (NPS): na czym polega?

PromotorzyPasywniKrytycy

Net Promoter Score (%) = % Promotorów - % Krytyków





Siła personalizowanego podziękowania za udział w 
badaniu

Cześć Tomasz,

Nazywam się [Janek Kowalski] i jestem Customer Success Managerem w 
[ACME]. Odpowiadam za współpracę z Twoją firmą.  Dziękuję bardzo, że 
odpowiedziałeś dzisiaj na naszą ankietę.

Dla nas to ważne, abyśmy mogli udoskonalać nasz produkt dla Ciebie. 
Przekazałem Twoje sugestie wewnątrz firmy, aby sprawdzić, czy możemy 
rozwinąć takie funkcje. Jeśli będę miał odpowiedź 
i będzie to możliwe wrócę do Ciebie.

Dziękuję bardzo i miłego dnia,
[Janek Kowalski]

26.11.2020



Analiza win-loss 
(wygrane – przegrane)

2.  Właśnie kupił lub nie



Wnioski z analizy win-loss

1. Dlaczego wygraliśmy / przegraliśmy tą szansę sprzedaży?
2. Jak klient podejmował decyzję o zakupie?
3. Jak klient ocenia pracę naszego zespołu handlowego?
4. Co robić, aby wygrywać częściej?



Firmy, które korzystają 
z analizy win-loss 

osiągają sprzedaż 
średnio wyższą o 

15-30%
bez pozyskiwania 

dodatkowych 
leadów do lejka

Źródło: Gartner, 2014; CSO Insight Study, 2017

Efekty analizy win-loss



Wniosek: 
Mając najlepszą ofertę, możemy sprzedawać drożej

Badanie win-loss: historia klienta

Dlaczego wygrywał?

• „Konkurenci nie mieli takich funkcjonalności”

• „Oferowaliście najkrótszy czas realizacji usługi”

• „Konkurencja miała o 50% wyższą cenę”



Dzień dobry, nazywam się Tomasz Zagdan i jestem pracownikiem działu marketingu firmy XXX Zaznaczę od razu, że nie

dzwonię z tematem sprzedażowym.

2 miesiące temu nasza firma uczestniczyła w prowadzonym przez Was postępowaniu na zakup [rozwiązania do XYZ].

Z tego co rozumiem, zdecydowaliście się Państwo na wybór innego partnera. My oczywiście Wasz wybór szanujemy i nie

chcemy Was namawiać do zmiany decyzji.

Pytanie brzmi, czy zgodziłby się Pan na rozmowę telefoniczną, której celem będzie przekazanie nam informacji zwrotnej na

temat współpracy z nami w ramach tego postępowania.

Chcemy po prostu zrozumieć, co możemy zrobić lepiej, aby następnym razem dać Wam więcej wartości i być dla Was

lepszym partnerem do współpracy.

Rozmawiać z Panem będzie osoba, która nie była zaangażowana w pracę z Wami.

Jak prosić, aby klienci się zgadzali?



Sześć najważniejszych pytań w badaniu win-
loss

1. Dlaczego rozważaliście zakup [rozwiązania X]? 
2. Jakie były dla Was 3 najważniejsze kryteria decyzyjne? 
3. Jak na tle Waszych kryteriów decyzyjnych wypadła nasza firma?
4. Kto oprócz Pana/Pani uczestniczył w tym procesie decyzyjnym?
5. Jakie były mocne i słabe strony naszej oferty?
6. Mocne i słabe strony pracy z naszym zespołem handlowym?



Badania skłonności do zapłaty 
(willingness-to-pay)

1.  Zanim kupi



Problem:

Ile klienci będą gotowi
zapłacić za moją ofertę?



Badanie Price Sensitivity Meter (PSM)

Przy jakiej cenie uznałbyś, że…

1. …ta usługa jest zbyt droga?
2. …ta usługa jest tak tania, że wątpiłbyś w jej jakość?
3. …to dobra okazja - świetny zakup za te pieniądze?
4. …ta usługa jest droga, ale nadal rozważyłbyś jej zakup?



Źródło: badania własne, 2019 r.
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PLN za usługę fryzjera męskiego w jednym z miast w Polsce

Przedział akceptowalnych cen

Za drogo
Tak tanio, 
że wątpię 
w jakość

Dobra 
okazja

Drogo, ale warte 
swojej ceny

% odpowiedzi



Źródło: badania własne, 2019 r.
PLN za usługę fryzjera męskiego w jednym z miast w Polsce

Przedział akceptowalnych cen

Za drogo
Tak tanio, 
że wątpię 
w jakość

Dobra 
okazja

Drogo, ale warte 
swojej ceny

% odpowiedzi

37 PLN
optimum 
cenowe

35 PLN
granica 
taniości

45 PLN 
granica drożyzny



Praca domowa ☺



Zadania domowe

1. Zrealizować rozmowy win-loss dla 10 szans sprzedaży
2. Przeprowadzić badanie Net Promoter Score 
3. Umówić spotkanie Rady Doradczej Klientów na Q1 2021



SPRAWDŹ TUTAJ

https://www.linkedin.com/in/aniajakubowski/
https://salesangels.pl/pakiety-open-sales-angels-2021

