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P i o t r  S t o h n i j

Cyfrowa transformacja 
marketingu
Część 2. Nowy ład marketingowy

Ktoś znowu napisał, że Twój masowy e-mailing jest nudny i pozbawiony sensu. Znasz to? 

Nie tylko Ty – każdy marketer tego doświadczył. Byłoby świetnie, gdyby dało się jakoś 

inaczej posegmentować bazę... Wiesz, że się da, ale zatopiony w bieżączce odwlekasz to 

w nieskończoność. Pojawiają się nowe technologie, które mogą w tym pomóc, i to one określą 

przyszłość nowego marketingu. Pytanie brzmi, czy Twoja firma znajdzie w niej swoje miejsce?

jak technologia zmieniła prawa 
marketingu,

jak przekonać decydentów do 
inwestycji w automatyzację 
marketingu,

o siedmiu kluczowych korzy-
ściach z automatyzacji,

o siedmiu grzechach  
automatyzacji.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.: Witaj ponownie na łamach cyklu „Cy-
frowa transformacja marketingu”. Doty-
czy on ewolucji-rewolucji zachodzącej 
w systemie praw marketingowych, jak 
również pokazuje sposoby przekucia 
niepewności zmiany w pewne zyski. 
Koncepcja ta opiera się na trzech fi-
larach: stosowaniu strategii adekwat-
nej do obecnych wymagań klientów, 
wspartej odpowiednią zaawansowaną 
technologią oraz kompetencjami nowo-
czesnego marketera. 

W poprzednim artykule – „Strategia 
tu i teraz” – skupiłem się na pierwszym 
z tych elementów, czyli wdrożeniu zało-

żeń real-time marketingu w życie. Dziś 
podpowiem, jak zmierzyć się z technolo-
gią i... przetrwać. A dokładniej co zrobić, 
by przekonać decydentów do inwestycji 
w ten obszar i do wprowadzenia zmian, 
których efektem będzie stworzenie 
infrastruktury niezbędnej w procesie 
cyfrowej transformacji marketingu.

BAŁAGAN REWOLUCJI
Słowo „rewolucja” w kontekście no-
wych technologii odmienione zostało 
już chyba na każdy możliwy sposób. Czy 
słusznie? Z czym Ci się ono kojarzy? 
Zastanów się chwilę. Wypisz z boku 
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trzy określenia, które przywodzi Ci ono  
na myśl, i... czytaj dalej.

Były to zapewne gwałtowność, oba-
lenie istniejącego porządku oraz ofiary 
i tym podobne. Ta wizja ma się jednak 
nijak do omawianych zmian technolo-
gicznych. Oczywiście nie można nie za-
uważyć ich wpływu na funkcjonowanie 
biznesu. Niemniej nie chodzi o intensyw-
ność tych zmian, lecz o ich głębokość 
(stąd określenie ewolucja-rewolucja 
wydaje się bliższe rzeczywistości). Ich 
konsekwencją jest niestety pewne 
zagubienie. Dlatego piszę o cyfrowej 
transformacji marketingu jako o upo-
rządkowanym podejściu do swoistej 
anarchii myślenia, luksusu odpuszcze-
nia, który wywołał dynamiczny rozwój 
technologii. I to z tym problemem należy 
się mierzyć  – jego konsekwencją jest ba-
łagan w obszarze alokowanych budże-
tów, kompetencji i wymagań. Stąd wła-
śnie ład powinien być najważniejszym  
celem. Jak go przywrócić?

NOWY ŁAD
Spoglądając na to, jak kiedyś wyglądały 
ścieżki zakupowe klientów, wszystko 
było stosunkowo proste. Może nie 
dysponowano tak wieloma narzędzia-
mi analitycznymi, może nie dało się 
zmierzyć wszystkiego, ale można było 
w logiczny sposób pokazać zależno-
ści między jakąś akcją marketingową 
a reakcją ludzi. Niezależnie od tego, 
czy chodziło o zmasowaną kampanię 
telewizyjną, reklamę w prasie, czy w po-
czątkowej fazie rozwoju internetu emi-
sję banerów. Gdyby dziś próbowano 
wyrysować ścieżki zakupowe klientów, 
obraz przypominałby raczej abstrak-
cyjną mapę lotów niż linearne związki  
przyczynowo-skutkowe.

Mało tego, jak wiadomo, najważniej-
szym punktem styku w podróży zaku-
powej stała się dziś wyszukiwarka. Nie 
kto inny jak Google zbadał ten fenomen 
w raporcie „Winning the Zero Moment of 
Truth”. Pewnie znasz tę koncepcję, ale dla 

przypomnienia – w procesie zakupowym 
występowały dwa momenty prawdy:

pierwszy, czyli zakup, ale też pierw-
sza interakcja z produktem lub usługą, 
na przykład na sklepowej półce czy 
w kontakcie ze sprzedawcą;
drugi, czyli korzystanie z produktu lub 
usługi, budowanie opinii – pozytyw-
nymi bądź negatywnymi wrażeniami.

Jednak dziś kreowanie opinii o pro-
dukcie zaczyna się na długo przed kon-
taktem z nim. Nazwano ten fenomen 
zerowym momentem prawdy. To nowy 
etap w procesie zakupowym – zdobywa-
nie informacji i edukacja. Doświadczenie 
zaczyna się przed skorzystaniem z pro-
duktu. Stanowi około 50-60% podróży 
zakupowej klienta. Czyjeś pierwsze 
i drugie momenty prawdy stają się ze-
rowym momentem prawdy innych osób. 
Jakie są tego konsekwencje?

Najbardziej widoczne dotyczą stra-
tegii komunikacji – aby potencjalni 

Reklama
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klienci trafiali na treści produktowe 
dystrybuowane przez nas, nie zaś na 
przykład przez konkurencję, potrzeb-
na jest dobrze przemyślana strategia 
content marketingowa, która wpływa 
pozytywnie na zaspokajanie potrzeby 
edukacji u klientów oraz na pozycjono-
wanie witryny w wyszukiwarce.

PROCES ZAKUPOWY  
A PROCES SPRZEDAŻOWY
Dużo dalej idące skutki przynosi to dla 
modelu marketingowo-sprzedażowego. 
Skoro proces zakupowy zaczyna się dziś 

znacznie wcześniej, przede wszystkim 
wcześniej niż proces sprzedażowy, po-
wstaje luka, którą powinien wypełnić 
nowy marketing. Aby to z kolei było 
efektywne, najlepszym rozwiązaniem 
byłaby integracja marketingu i sprze-
daży. Biorąc jednak pod uwagę rozrost 
struktur, nie jest to możliwe. Dodat-
kowo dochodzą tu kwestie związane 
ze wzajemnym antagonizmem obu ob-
szarów. O tym, z czego on wynika i jak 
sobie z nim radzić, pisałem w artyku-
le „Biznes to biznes?” opublikowanym  
w 2015 r. na łamach „Marketera+” w nu-
merze wrześniowo-październikowym.

Aby oba procesy zyskały punkt wspól-
ny, strategia, którą należy wdrożyć, po-
winna opierać się na czasie rzeczywi-
stym i być odpowiedzią na wymaganie 
szybszej i spersonalizowanej komuni-
kacji marketingowej, o czym pisałem 
w pierwszej części cyklu „Cyfrowa 
transformacja marketingu”. To właśnie 
powinien być główny cel i zarazem 
efekt wdrażania automatyki marke-
tingowej. Jednocześnie pojawia się tu 
bardzo ważne wyzwanie: jak przeko-
nać decydentów do inwestycji w ten 
obszar? W końcu nie chodzi o samą 
technologię, ale o zasoby, które nale-
ży zainwestować, aby wprowadzić te 
zmiany w życie. Poniżej lista korzyści,  
jakie może przynieść to firmie.

7 KLUCZOWYCH KORZYŚCI  
Z AUTOMATYZACJI
W dość dużym uproszczeniu wdroże-
nie automatyki marketingowej przy-
nosi firmie wiele korzyści związanych 
z uporządkowaniem zasad rządzących 
marketingiem oraz przyjrzeniem się ca-
łemu procesowi marketingowo-sprzeda-
żowemu. Jednak to również taktyczne 
udogodnienia, które doceni każdy mar-
keter. Jakie? Poniżej bazująca na szere-
gu badań i doświadczeń lista-esencja 
i argumenty, które pomogą przekonać  
decydentów do inwestycji w ten obszar.

1. Zwiększenie ruchu na stronach inter-
netowych. Zoptymalizowanie komu-
nikacji oraz samych witryn WWW, co 
niejako wymusza wdrożenie narzędzi 
automatyzacji, wpływa pozytywnie na 
ruch. Samo w sobie nie jest to oczywiście 
powodem do otwierania szampana, nie-
mniej to pierwszy krok, który zwiększa 
wagę głównego z mediów własnych. Jest 
też jednym z najtrudniejszych punktów 
w całej strategii pielęgnowania leada.

2. Bardziej skuteczna komunikacja 
z klientami. Jeżeli mamy infrastrukturę, 
która potrafi dostosować komunikat do 
potrzeb klienta i w ten sposób pozwa-
la lepiej trafić w jego gust, w efekcie 
zwiększa to radykalnie efektywność 
naszych działań. W codziennym szumie 
informacyjnym jedyną bronią jest do-
starczanie bardziej interesujących tre-
ści – tu właśnie personalizacja okazuje 
się wyjątkowo skuteczna. Nie chodzi 
o to, że do odbiorców trafia wiele komu-
nikatów, lecz o to, że większość z nich 
jest bezwartościowa. Wartość z kolei 
buduje się przez jakość oraz przez ich 
dostosowanie i kierowanie do odpo-
wiednich grup. Te informacje wynika-
jące z cyfrowej mowy ciała możemy po-
zyskać i użyć de facto tylko i wyłącznie  
dzięki automatyzacji.

3. Więcej leadów i ich lepsza jakość. 
Marketerom nie powinno zależeć na 

przepuszczeniu przez proces marke-
tingowo-sprzedażowy każdego leada, 
chodzi o to, by przez kolejne etapy 

„lejka” przechodziły tylko te właściwe. 
To właśnie pozwala osiągnąć wdro-
żenie automatyzacji, a tak naprawdę 
ponownie wymusza przyjrzenie się 
strategii pielęgnowania leada i stra-
tegii scoringu. Bez wsparcia techno-
logicznego pojawią się kolejne bariery 
blokujące cały system i prowadzące do 
inercji, a w konsekwencji zmniejszenia 
znaczenia marketingu w firmie, które  
z kolei rozszerzy... sprzedaż.

4. Lepsza analiza i raportowanie. To szcze-
gólnie istotne w przypadku konfliktu 
marketingu i sprzedaży. W końcu jeśli 
oba obszary mają pełną wiedzę o całym 
procesie, to jak na dłoni widać, kiedy 
powinny działać inaczej albo gdzie robić 

„więcej”. Przynosi to jednocześnie wiele 
korzyści dla menedżerów, którzy na bie-
żąco mogą monitorować poszczególne  
aktywności swoich zespołów.

5. Dokładna i wielowymiarowa seg-
mentacja. Poznanie cyfrowej mowy 
ciała pozwala znajdować wspólne 
mianowniki dla klientów i potencjal-
nych klientów i tym samym lepiej, 
często automatycznie dostosować 
do nich komunikację i ofertę.

6. Skrócenie czasu sprzedaży. Trudno prze-
cenić tę korzyść – lepsza infrastruktura 
grozi z jednej strony zmniejszeniem za-
angażowania handlowców w operacyjne 
działanie, z drugiej – dostosowaniem 
timingu do potrzeb klientów.

7. Optymalizacja kosztów marketingu 
i sprzedaży. Król jest nagi – widać, kto 
generuje wartość, kiedy i jak przypisać 
atrybucję wartości sprzedaży. Po raz 
pierwszy w historii relacje marketingu 
i sprzedaży mogą oprzeć się w pełni na 
faktach, rozwiewając domysły.

Korzyści są niezaprzeczalne. To jedy-
ny kierunek, jaki można obrać w kon-
tekście wykorzystania technologii mar-
ketingowych. Potwierdzają to badania 
Gleanster Research, jak również wska-
zują kierunki, w których powinno się 
zmierzać – okazuje się, że:

najlepsi trzy razy częściej integrują sys-
temy CRM i narzędzia automatyzacji;
najlepsi dwa razy częściej definiują 
scoring;

Klienci mówią swoimi działaniami oraz decyzjami, bo w gruncie 

rzeczy chcą, by marketerzy odczytywali te sygnały, ponieważ 

prowadzi to do lepszej i bardziej atrakcyjnej komunikacji.
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osobę do rozpoczęcia procesu sprze-
dażowego, niejednokrotnie potrzeba 
o wiele bardziej misternych działań. 
To istotne również w kontekście au-
tomatyzacji, która wspiera zaprojek-
towanie procesów pielęgnowania 
leadów i umożliwia ich skuteczne, 
często samoczynne działanie. Nie-
mniej również ten obszar wymaga  
odpowiedniej przemyślanej strategii.

4. Automatyzacja bez strategii treścio-
wej. Każdy element nowego marke-
tingu „żywi” się treściami. One są 
kluczowym sposobem pozyskiwania 
i pielęgnowania leadów. Także w au-
tomatyzacji strategia treściowa od-
grywa kluczową rolę – w końcu aby 
kierować do aktualnych i potencjal-
nych klientów ciekawą komunikację, 
potrzebne są „przyciski”, które wciska 
się dzięki zastosowaniu odpowied-
nich treści, a w efekcie wygrywa się 
zerowy moment prawdy.

5. Automatyzacja bez połączenia z ba-
zami danych. Systemy CRM, które dziś 
działają w wielu firmach, niejedno-
krotnie powstały już jakiś czas temu 
i nie wszystkie umożliwiają integrację 
z narzędziami automatyzacyjnymi. To 
duże niebezpieczeństwo, ponieważ 
bez tego mostu nie można zasilić sys-
temu bardzo ważnymi danymi o kon-
wersji działań firmy i na przykład 
o aktywnościach nieinternetowych.

6. Oczekiwanie na automatyczną imple-
mentację. Bardzo często myśli się o na-
rzędziach automatyzacji marketingu jak 
o czymś, co wpina się jako kolejny gotowy 
element w wewnętrzny system. Nie-
stety tego typu oprogramowanie musi 
przeniknąć istniejącą infrastrukturę – to 
klasyczny proces zarządzania zmianą.

7. Oczekiwanie automatycznej komu-
nikacji. Kiedy mówi się o zarządzaniu 
zmianą, jednym z najważniejszych kło-
potów jest... niewystarczająca komu-
nikacja. W przypadku automatyzacji 
marketingu to kolejny newralgiczny 
punkt – organizacja musi nauczyć się 
nowej umiejętności – a to jest możliwe 
tylko poprzez adekwatną komunikację 
i późniejszą praktykę.

ZROZUMIEĆ CYFROWĄ MOWĘ CIAŁA
Nie jest tajemnicą, że każdy ruch w sieci 
zostawia ślady i może być zapalnikiem 

Cyfrowa transformacja marketingu 
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najlepsi dwa razy częściej dostarczają 
alerty sprzedaży.

Cyfrowa transformacja marketingu 
nie zakończy się sukcesem bez infra-
struktury technologicznej – nie ma innej 
opcji w nowym marketingu. Powyższe 
argumenty powinny pomóc przekonać 
decydentów do inwestycji w ten obszar, 
ale... jest też druga strona medalu.

7 GRZECHÓW AUTOMATYZACJI
Wszystko wygląda świetnie, jeśli narzę-
dzia automatyzacyjne już działają w da-
nej firmie, jednak wcześniej jest jeszcze 
moment ich wdrożenia i zarządzania pro-
cesem zmiany, a co najważniejsze... czyha 
też mnóstwo pułapek, o których często 
się zapomina. Jakich? Na co uważać?
1. Automatyzacja nieistniejących pro-

cesów. Zarządzający często liczą, że 
automatyzacja automatycznie wpro-
wadzi na wyższy poziom procesy mar-
ketingowe, które w magiczny sposób 
same będą działać i same się optyma-
lizować, niejako domyślnie. Nie można 
zautomatyzować czegoś, co nie istnie-
je. Stąd, aby fachowo podejść do tego 
wyzwania, potrzebna jest gruntowna 
analiza i ustawienie sposobu działania 
marketingu. Dobra wiadomość jest 
taka, że wdrażanie oprogramowania 
automatyzacyjnego wymusza ten krok. 
Zła – że to samo nie nastąpi.

2. Automatyzacja nieefektywnych 
procesów. Jeśli coś działało zawsze, 
istnieje duże prawdopodobieństwo 
uśpienia czujności – sztandarowe pro-
cesy marketingowe po zweryfikowaniu 
mogą okazać się zupełnie pozbawione 
sensu. Ich zautomatyzowanie uczyni 
nieefektywne działanie jeszcze bar-
dziej nieefektywnym i szkodliwym. To 
kolejny argument przemawiający za 
gruntownym audytem poprzedzają-
cym wdrożenie nowej technologii.

3. Automatyzacja bez strategii leadowej. 
Leady stały się walutą i celem samym 
w sobie w nowoczesnym marketingu  

– szczególnie w B2B. Firmy skupiają się 
na ich pozyskiwaniu. Niestety często 
nie mają one zbytnio wyszukanych 
procesów generowania leadów – nie-
rzadko są to działania jedno-, dwustop-
niowe. Jednak aby w pełni wykorzy-
stać ich potencjał oraz przygotować 
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nie obszarem Corporate Learning, 

następnie komunikację online, dziś 

pełni funkcję senior marketing 

managera, redaktora, konsultanta 

oraz trenera; jest absolwentem 

prestiżowych programów eduka-

cyjnych na poziomie MBA i licznych 

szkoleń prowadzonych przez au-

torytety zarządzania z Polski i ze 

świata; tworzy strategie obecności 

firm w internecie, wdraża projekty 

komunikacyjne i pomaga organiza-

cjom przejść zmianę pokoleniową; 

jest autorem jednej z pierwszych 

masowych inicjatyw polskiego Fa-

cebooka; działa ponadto jako wice-

prezes Fundacji Masculinum oraz 

członek zarządu Stowarzyszenia 
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działania, jak i punktem w scoringu leada. 
Dobre zdefiniowanie i opomiarowanie 
poczynań potencjalnych klientów tworzy 
wzorzec zachowania, to z kolei rysuje 
ważny fragment podróży zakupowej. Aby 
go poznać i odczytać tak zwaną cyfrową 
mowę ciała, trzeba włączyć w repertuar 
działań oprogramowanie automatyzacyj-
ne. Przy tej ilości akcji, z których każda 
może mieć znaczenie, bez odpowiedniego 
wsparcia nie da się pozyskać i przeanali-
zować wielkich zbiorów danych. Dotych-
czasowi, jak i potencjalni klienci mówią 
swoimi działaniami oraz decyzjami, bo 
w gruncie rzeczy chcą, by marketerzy 
odczytywali te sygnały, ponieważ pro-
wadzi to do lepszej, bardziej atrakcyjnej 
komunikacji. Nie życzą sobie nudnych, 
bezsensownych komunikatów. Warto 
o tym pamiętać podczas przygotowywa-
nia kolejnego masowego e-mailingu...
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