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Turbulencje w!otoczeniu makroeko-
nomicznym sp"dzaj# mened$erom 
sen z!powiek. Widmo permanent-

nych kryzysów gospodarczych, politycz-
nych i!ekologicznych k%adzie si" mrocznym 
cieniem na!drodze, któr# pod#$a &wiat. 
Rynek coraz bardziej dzieli si" na!górn# 
i!doln# pó%k", a!&rodek zanika. Ceny su-
rowców i!energii szybuj#. Klienci stracili 
zaufanie do!praktyk biznesowych i!wierz# 
sobie nawzajem bardziej ni$ 'rmom. S# 
te$ coraz bardziej &wiadomi swojej w%adzy 
rynkowej. Firmy musz# wi"c pracowa( 
coraz ci"$ej. Z!drugiej strony inwestorzy 
domagaj# si" od!mened$erów wi"kszych 
zysków i!ci#g%ego wzrostu. Jak pogodzi( 
wod" z!ogniem? 

W!2005 roku, jeszcze w!czasach prospe-
rity, Philip Kotler obwie&ci%: „Marketing 
przesta% si" sprawdza(. Promocja zatrwa-
$aj#cej ilo&ci nowych produktów ko)czy 
si" rynkow# pora$k#. Klient odbiera wi"k-
szo&( kampanii reklamowych w!podobny 
sposób. Wska*nik odpowiedzi na!wysy%ki 
bezpo&rednie si"ga ledwie jednego pro-
centa. Wi"kszo&( produktów jawi si" jako 
zast"powalne dobra powszechne, a!nie jako 
pot"$ne marki”.

W!2010 roku, ju$ w!epoce turbulencji, 
Philip Kotler og%osi% narodziny Marketin-
gu 3.0 w!odpowiedzi na!now# dynamik" 
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otoczenia: „Obecnie jeste!my !wiadkami 
narodzin Marketingu 3.0, czy te" ery na-
kierowania na#warto!ci. Dla marketerów 
nie ma ju" po prostu konsumenta –#jest 
cz$owiek. Ma on rozum, serce i#dusz%. Co-
raz wi%ksza grupa owych klientów stara 
si% znale&' rozwi(zanie dla swoich trosk 
–#co!, dzi%ki czemu !wiat sta$by si% lep-
szy. W#!wiecie, gdzie nic nie jest pewne, 
szukaj( )rm, które w#swojej misji, wizji 
i#zbiorze warto!ci wyra"aj( cele spe$niaj(ce 
ich najg$%bsze pragnienie sprawiedliwo!ci 
spo$ecznej, ekonomicznej i#!rodowiskowej. 
Nie oczekuj( jedynie tego, "e#produkt lub 
us$uga spe$ni ich potrzeby pod wzgl%dem 
funkcjonalnym i#emocjonalnym. Teraz, 
kiedy robi( zakupy, spodziewaj( si% równie" 
spe$nienia duchowego”.

Dobrze jest w#trudnych czasach us$ysze' 
g$os mentora, ale droga od#idei do#dzia$ania 
nie jest prosta. Wymaga odwagi, pomys$o-
wo!ci i#determinacji. Zmusza do#zmierze-
nia si% z#wyzwaniami wewn%trznymi i#ze-
wn%trznymi. Potrzebuje wiary w#warto!' 
celu i#sens dzia$ania. Wymaga cierpliwo!ci 
i#po!wi%ce*. Nagrod( jest przynale"no!' 
do#zwyci%skiego grona nielicznych. Alter-
natyw( wcale nie musi by' pora"ka. Jest 

ni( z#regu$y wspólny dla wi%kszo!ci )rm 
mianownik –#przeci%tno!'.

Wbrew pozorom okre!lenie celu i#stra-
tegii dzia$ania nie jest wcale bardzo trudne. 
Wystarczy wróci' do#&róde$ i#si%gn(' po 
najtwardsz( walut% w#handlu –#zaufanie 
i# lojalno!'. Zas$u"y' sobie na#zaufanie 
klientów, by' wobec nich lojalnym i#dosta' 
w#zamian ich lojalno!'. Prawdziwe trud-
no!ci pi%trz( si% jednak przed mened"erami 
w#fazie wdra"ania tej strategii. 

W#biznesie gra idzie o#pieni(dze. Zatem 
u#podstaw ka"dej decyzji le"( tak naprawd% 
argumenty ekonomiczne. Firmy ch%tnie 
opiera$yby relacje z#klientami na#zaufaniu 
i#lojalno!ci, gdyby to#nic nie kosztowa$o. 
Ale takie relacje wymagaj( inwestycji. Nie 
da si% oszukiwa' i#wykorzystywa' klientów 
nie trac(c równocze!nie ich zaufania i#lojal-
no!ci. A#„dojenie” klientów pozwala sku-
tecznie poprawi' krótkoterminowe zyski, 
z#których s( rozliczani mened"erowie. Wie-
lu z#nich mo"e wi%c nie oprze' si% pokusie, 
"eby machn(' r%k( na#to, co#w#celach i#stra-
tegii uznali!my za#s$uszne, a#zamiast tego 
skupi' si% na#tym, co#wydaje si% zyskowne. 
Podobne pokusy czyhaj( na#mened"erów 
w# walce o# wzrost. Zamiast pracowicie 
zabiega' o#zaufanie i#lojalno!' klientów, 
czekaj(c, a" te zaowocuj( wzrostem zaku-

pów i#przyci(gni%ciem nowych klientów, 
mo"na przecie" $atwo i#szybko kupi' sobie 
wzrost. W#arsenale technik s( du"e obni"ki 
cen, sowite prowizje dla po!redników, se-
zonowe rabaty i#wyprzeda"e, przed$u"one 
terminy p$atno!ci, agresywne kampanie 
reklamowe i#promocyjne. Prawdopodo-
bie*stwo tego, "e#efekt b%dzie krótkotrwa$y, 
jest bardzo wysokie, ale to#mo"na przecie" 
wyt$umaczy' siln( reakcj( konkurentów. 
Wa"ne, "eby dobrym wynikiem zamkn(' 
okres sprawozdawczy. Pokus chodzenia 
na#skróty jest jeszcze wi%cej, bo#specjalistów 
od#ci%cia kosztów i#u$atwiania sobie "ycia 
„na#rachunek klienta”, czy te" „na#rachu-
nek pracownika” nie brakuje w#"adnym 
procesie i#funkcji organizacyjnej.

Je!li uda si% unikn(' pu$apek krótko-
wzroczno!ci w#ocenie argumentów eko-
nomicznych, to#nast%pne przeszkody we 
wdro"eniu strategii ujawniaj( si% najcz%!ciej 
w#zakresie kompetencji i#zaanga"owania 
jej realizatorów.

Skoro mamy dzi! do#czynienia z#de)cytem 
pot%"nych marek, przyjrzyjmy si% bli"ej jed-
nej z#pu$apek, która czyha na#architektów 
marki. Wiemy, "e#marka, która ma spe$nia' 
potrzeby klienta pod wzgl%dem funkcjo-
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nalnym, emocjonalnym i!duchowym, musi 
by" autentyczna. Warunkiem koniecznym 
zaufania i!lojalno#ci klientów jest wiary-
godno#" marki. A!to!oznacza, $e!marka 
musi wkroczy" w!codzienn% rzeczywisto#" 
klienta i!udowodni", $e!to, co!obiecywa&a 
w!reklamach, jest prawd%. Musi dostarczy" 
klientom markowych dozna', prze$y" albo 
bardziej ogólnie –!do#wiadcze'. Koncep-
cje marketingu do#wiadcze' i!zarz%dza-
nia do#wiadczeniami klientów sta&y si( 
w!biznesie bardzo modne, wi(c ch(tnych 
do!ich zastosowania w!praktyce nie brakuje. 
I!tu w&a#nie na!praktyków czyha pu&apka. 
Polega ona na!tym, $e!pojawia si( pokusa, 
aby wskaza" konkretne miejsca, zdarzenia 
lub procesy, gdzie te do#wiadczenia nie s% 
najlepsze i!gdzie trzeba nimi zarz%dza". 
Nietrudno odgadn%", $e!najch(tniej wska-
zywan% funkcj% jest obs&uga klienta. Teraz 
wystarczy tylko podnie#" standard obs&ugi 
na!najwy$szy mo$liwy poziom, zgodny albo 
nawet przekraczaj%cy oczekiwania klienta, 
oraz dopilnowa", $eby by& utrzymywany, 
i!gotowe –!wdro$yli#my zarz%dzanie do-
#wiadczeniami klientów. Czy$ nie o!to!cho-
dzi&o, $eby wywi%za" si( z!obietnic, które 
sk&ada&a marka w!reklamie? A!nawet da" 
troch( wi(cej, $eby klient by& zachwycony?

Tymczasem zarz%dzanie do#wiadcze-
niami klientów to!marketing holistyczny 
w!praktyce. To!zarz%dzanie z&o$onym pro-
cesem spo&ecznym w!taki sposób, aby uzy-
ska" wspó&brzmienie funkcjonalne, emo-
cjonalne i!duchowe wywo&uj%ce rezonans 
harmoniczny pomi(dzy or(downikami 
marki –!lud)mi, którzy j% tworz% i!lud)mi, 
którzy j% kupuj%. No#nikiem tego rezonan-
su s% prze$ycia, doznania, do#wiadczenia, 
które pojawiaj% si( w!relacjach z!lud)mi, 
komunikatami, miejscami, produktami, 
us&ugami, procesami –!s&owem wszystkimi 
bod)cami tworz%cymi holistyczny wizeru-
nek marki. Pu&apka tkwi we fragmentacji 
tego ca&o#ciowego obrazu. Kusz%ce jest 
skupienie si( na!poszczególnych fragmen-
tach, bo!to!upraszcza zadanie i!pozwala 

zastosowa" stare metody pod now% etykiet% 
„zarz%dzania do#wiadczeniami klientów”. 
Tylko $e!holizm jest pogl%dem przeciw-
stawnym redukcjonizmowi i! wyra)nie 
twierdzi: „Ca&o#ci nie da si( sprowadzi" 
do!sumy jej sk&adników”.

Przyda&by si( przyk&ad. Najlepszy b(dzie 
sztandarowy przyk&ad sukcesu, który poja-
wia si( dzisiaj w!ka$dym chyba opracowa-
niu na!temat marketingu –!Apple i!Steve 
Jobs. Leander Kahney tak pisze o!sze*e 
Apple: „Jobs wykorzysta& swe wrodzo-
ne talenty, aby odbudowa" Apple. Stopi& 
w! jedno#" technologi( i!design, mark( 
oraz mod(. Jego spó&ka nie przypomina 
stereotypowej *rmy komputerowej, lecz 
nap(dzan% si&% marki mi(dzynarodow% 
instytucj( pokroju Nike czy Sony: niespo-
tykane po&%czenie technologii, wygl%du 
i!marketingu. Jego $%dza kreowania pe&ni 
odczu" klienta sprawia, $e!Apple panuje 
jednocze#nie nad sprz(tem, oprogramo-
waniem, us&ugami sieciowymi i!wszystkim 
innym. Mimo to!produkuje rzeczy, które 
wzorowo ze sob% wspó&pracuj% i!rzadko si( 
psuj%. (…) Steve Jobs w!równym stopniu 
po#wi(ca uwag( kartonowym pude&kom, 
w!których sprzedawane s% jego gad$ety, 
jak i!samym produktom. Nie z!powodu 
poczucia dobrego smaku czy estetyki, cho" 
to!te$ cz(#" równania. Wyci%ganie nowej 
rzeczy z!opakowania jest dla niego bardzo 
wa$nym elementem ogó&u prze$y" i, jak 
wszystko w!jego przypadku, jest dok&ad-
nie przemy#lane. (…) Podobnie jak nad 
opakowaniem Jobs sprawuje piecz( nad 
ka$dym z!aspektów prze$y" u$ytkownika: 
od!reklam w!telewizji, stymuluj%cych ch(" 
posiadania produktów Apple, do!przypo-
minaj%cych muzea salonów sprzeda$y; 
od!prostego i!przyjemnego oprogramo-
wania steruj%cego iPhone’em, po sieciowy 
sklep muzyczny iTunes, wzbogacaj%cy go 
o!piosenki i!*lmy”.

Steve Jobs stworzy& znakomicie do-
strojon% orkiestr(, która potra* w!niepo-
wtarzalny sposób zagra" w&a#ciwe utwory 

odpowiednim odbiorcom, we w&a#ciwym 
miejscu i!czasie, tra*aj%c swoj% muzy-
k% do!ich serc i!wywo&uj%c niezwyk&ym 
wykonaniem rezonans w! ich duszach. 
Zarz%dzanie do#wiadczeniami klientów 
to!–!w!wykonaniu Apple –!prawdziwy ze-
spo&owy koncert, a!nie sekwencja solówek 
poszczególnych artystów. 

Muzyka brzmi dzi(ki muzykom. Bez 
nich nie ma $adnego koncertu i!zwi%za-
nych z!nim prze$y". To!przede wszystkim 
od! ich talentów, pasji i!zaanga$owania 
zale$% efekty. Oto najwi(ksze wyzwanie, 
jakie staje przed architektami marki –!jak 
zaanga$owa" umys&y, serca i!ducha bu-
downiczych marki –!ludzi w!organizacji. 
Najwi(ksze wyzwanie cz(sto jest lekce-
wa$one i!w!tym tkwi bolesna prawda. Pod 
szczytnym has&em „orientacji na!klienta” 
architekci marki koncentruj% si( na!rynku 
zewn(trznym, odwracaj%c si( ty&em do!ryn-
ku wewn(trznego. A!marka nie ma szans 
by" autentyczna, je#li jej budowniczowie nie 
s% jednocze#nie jej najbardziej zagorza&y-
mi or(downikami. Holistyczne podej#cie 
wymaga jednakowej troski o!oba rynki 
–!zewn(trzny i!wewn(trzny. Trudny rynek 
zewn(trzny oczekuje niezwyk&ego wysi&ku, 
zaanga$owania i!pasji na!rynku wewn(trz-
nym, $eby uzna" zbudowan% tam mark( 
za!siln% i!autentyczn%. Trzeba wyzwoli" ca&y 
potencja& kreatywno#ci, twórczego wysi&-
ku i!entuzjazmu, na!jaki sta" organizacj(. 
Trzeba zrobi" wszystko, $eby przyci%gn%" 
do!niej najlepszych ludzi i!stworzy" im 
warunki do!rozwoju ich talentów. Trzeba 
ten wysi&ek, kreatywno#", zaanga$owanie 
i!talenty skupi" na!praktykowaniu misji, 
warto#ci i!przes&ania marki. To!w&a#nie 
klient wewn(trzny musi by" pierwszym 
adresatem markowych do#wiadcze'. Czy 
jest? Oto pierwsze pytanie, na!które musi 
odpowiedzie" ka$dy, kto chce skutecznie 
zarz%dza" do#wiadczeniami klientów.

Najwa$niejsz%, gigantyczn% prac( Steve 
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Jobs wykona! po powrocie do"Apple w"za-
kresie wewn#trznego marketingu marki. 
To"tysi$ce ludzi w"%rmie dokona!y tej nie-
zwyk!ej metamorfozy Apple –"z"walcz$-
cego o"przetrwanie &redniaka w"&wiatow$ 
pot#g#. Wi#kszo&' najlepszych pomys!ów 
wcale nie wysz!a od"Jobsa. Ale to"Steve 
Jobs tchn$! w"t# organizacj# nowego ducha 
i"poprowadzi! ludzi do"„ziemi obiecanej”. 
„Apple to"Steve Jobs w"dziesi#ciu tysi$cach 
wciele(” powiedzia! Guy Kawasaki. Gilbert 
Amelio, dyrektor generalny %rmy, którego 
zast$pi! Jobs, wspomina: „Apple zawsze 
odzwierciedla!a najlepsze i"najgorsze cechy 
charakteru Steve’a. John Sculley, Michael 
Spindler i"ja wprawiali&my wszystkie tryby 
w"ruch, ale nie wp!yn#li&my jako& znacz$co 
na"to)samo&' %rmy. Mimo )e"mam si# 
o"co"gniewa' na"Steve’a"Jobsa, zdaj# sobie 
spraw#, i) wszystko, co"w"Apple kocha!em, 
jest pochodn$ jego osobowo&ci”. Wielu 
cz!onków za!ogi Apple wierzy, )e"%rma od-
ciska swój znak we wszech&wiecie. „Ludzie 
wierz$, )e"Apple zmienia &wiat –"stwierdzi! 
jeden z"dawnych pracowników. –"Nie ka)dy 
w"stu procentach, ale przynajmniej troch#. 
Mnie, jako in)yniera, urzeka to, co"robi 
Apple”. Metody przywódcze Steve’a"Jobsa 
wywo!ywa!y wiele kontrowersji i"cz#sto 
by!y przyczyn$ krytyki. Ale nawet jego 

zagorzali krytycy nie kwestionuj$ tego, 
czego dokona! przekszta!caj$c pracowni-
ków %rmy w"oddanych apologetów misji, 
warto&ci i"przes!ania marki Apple. Edward 
Eigerman, by!y in)ynier Apple, który prze-
pracowa! cztery lata w"%rmie, stwierdzi!: 
„Wszyscy uwielbiaj$ t# prac#. Ona ich 
bardzo cieszy, nape!nia pasj$. Kochaj$ te 
produkty i"naprawd# w"nie wierz$. W"ten 
sposób si# spe!niaj$”. A"ludzie, którzy uwiel-
biaj$ swoj$ prac# i"kochaj$ mark#, któr$ 
tworz$, s$ w"stanie stworzy' swoim klien-
tom prawdziwie markowe do&wiadczenia. 
I"nawet je&li dzi& akcjonariusze Apple mar-
twi$ si# o"sukcesj# po walcz$cym z"choro-
b$ genialnym dyrygencie, to"ta"orkiestra 
jest przepojona pasj$ zmieniania &wiata 
i"ma w"swoim sk!adzie wiele wybitnych 
postaci, które potra%$ „my&le' jak Steve” 
i"chc$ wywrze' na"&wiecie swoje pi#tno. 
Na"pewno zagraj$ swoim fanom jeszcze 
niejeden porywaj$cy utwór. Nadal b#d$ 
praktykowa' sztuk# holistycznego zarz$-
dzania do&wiadczeniami klientów.

Pogodzenie wody z"ogniem to"dostarczenie 
klientom markowych do&wiadcze( i"otrzy-
manie od"nich w"zamian zysków i"wzrostu, 
które zadowol$ inwestorów. Prawdziwa 

lojalno&' klientów przek!ada si# na"ni)sze 
koszty, wi#ksze zyski i"wzrost sprzeda)y. 
Dobre wyniki i"obiecuj$ce perspektywy 
na"przysz!o&' buduj$ zaufanie i"lojalno&' 
inwestorów. Tacy inwestorzy doceniaj$, 
hojnie wynagradzaj$ i"ho!ubi$ mened)e-
rów, którzy takich wyników i"perspektyw 
im dostarczaj$. Spirala pozytywnych sprz#-
)e( zwrotnych winduje mark# na"szczyty.

Apple ma w"swojej kategorii biznesowej 
najbardziej lojalnych klientów. W"rankingu 
NPS zajmuje pierwsze miejsce w"swojej 
kategorii z"wynikiem 78"proc. (84"proc. 
Or#downików i"tylko 6"proc. Destrukto-
rów). Wyprzedza drug$ w"rankingu %rm# 
a) o"42 punkty procentowe. A"jakie efekty 
ekonomiczne uzyskuje Apple dzi#ki takie-
mu koncertowemu zarz$dzaniu do&wiad-
czeniami klientów? W"czwartym kwarta-
le 2010 roku Apple odnotowa!o 71-proc. 
wzrost sprzeda)y i"78-proc. wzrost zysku 
netto w"stosunku do"analogicznego okresu 
2009 roku. Pot#)na marka w"akcji. 

Jerzy Filonik, senior consultant, Executive-
Conversation Polska Sp. j. 
j . f i lonik@e-c .com.pl
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