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 CYFROWA  
 TRANSFORMACJA 
 SPRZEDAŻY.  
 CZĘŚĆ 1. 
 WSPÓŁTWORZENIE 
 WARTOŚCI W PROCESIE 
 SPRZEDAŻY 

„Mamy świetne produkty, które mogą podbić rynek. Poświęcili-
śmy dużo czasu, aby je dopracować. Klienci powinni się na nie 
rzucić – dla swojego dobra. Teraz wystarczy tylko poczekać na 
cud i możemy liczyć zyski”. Śmiejesz się z tej strategii sprzedaży? 
Uważaj, być może sam ją właśnie realizujesz.

 AUTOR: Piotr Stohnij

K iedy spojrzysz na poniższą listę aktualnych 
wyzwań firm, praktycznie we wszystkich 

branżach powtórzą się dwa: 
 Î Więcej sprzedawać! Firmy i klienci funkcjo-

nują w czasach hiperkonkurencji i nadmiaru. 
Co to oznacza? Zrób prosty test: zgłosił się 
do Ciebie klient, który powiedział, że chciał-
by kupić połowę Twojej rocznej produkcji. 
Czy byłbyś w stanie w relatywnie krótkim 
terminie odpowiedzieć na jego potrzebę? 
W większości przypadków nie byłby to 
problem. Sęk w tym, że taki klient się nie 
zgłasza. Zatem elementem ograniczającym 
rozwój biznesu jest przęsło marketingowo-

-sprzedażowe – będziesz sprzedawać więcej, 
jeśli potrafisz.

 Î Rekrutować najlepszych! Najlepszych, od-
powiednich, a często jakichkolwiek – na 
rynku występuje niedobór talentów, który 

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

 dlaczego samo posiadanie 
produktu to dziś za mało, 
aby sprzedawać, 

 jak włączyć klientów 
w proces współtworzenia 
wartości,

 co zrobić, aby rozwijać biz-
nes oparty na klientach.

  #CYKLE #SKUTEC ZNA SPRZEDAŻ  

dodatkowo pogłębia niż demograficzny. 
O tym, dlaczego ten element ogranicza 
biznes, opowiem w dalszej części mate-
riału oraz w kolejnych artykułach z cyklu 

„Cyfrowa transformacja sprzedaży”.

Produkt nie wystarczy
Chcesz sprzedawać więcej. Podobny cel ma 
Twoja konkurencja. Wszystko byłoby w miarę 
jasne i logiczne, gdyby w wyniku tej rywalizacji 
zwyciężał ten, kto oferuje produkt o najlepszym 

– w oczach klienta – stosunku jakości do ceny. Ale 
czy faktycznie tak się dzieje (patrz przykład 1)?

Redefinicja oferowanej wartości
Mimo wysokich barier wejścia na wspomniany 
rynek powyższa sytuacja wiele mówi nam o tym, 
kto dziś wygrywa i dlaczego. W skrócie: ci, którzy 
mają lepszy marketing. Lepszy, czyli jaki?
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Odchodzimy od modelu intruza, ponieważ i tu 
mamy do czynienia ze zjawiskiem hiperkonkuren-
cji – walki o uwagę odbiorców, którzy – zalewani 
kolejnymi falami informacji – po prostu przestają 
na nie reagować. Dlatego obecnie fundamentem 
strategii komunikacji w wielu wypadkach stał 
się content marketing. Często postrzega się to 
podejście taktycznie. Jak to wygląda? Można to 
streścić w następujących słowach: „Pobierz ra-
port, żebyśmy mogli przesłać Ci ofertę, chociaż 
na początku to ukrywamy – mimo że zdajesz 
sobie sprawę, że tak właśnie będzie”. Niemniej 
na głębokim poziomie chodzi o to, by odbiorca 

„doświadczył” wartości już na poziomie komu-
nikacji, zanim faktycznie „doświadczy” produktu.



 Ȳ spójrz na rynek napojów typu cola. Gdyby patrzeć na niego tylko z perspektywy samego 
produktu, prym powinni wieść lokalni liderzy, którzy są w stanie zaoferować najniższą cenę. 
Tymczasem liderem jest Coca-Cola. Oczywiście odnosi ona korzyści wynikające z efektu 
skali, ale podobnymi atutami dysponuje również Pepsi. Zastanawiałeś się kiedyś, dlacze-
go to nie ona jest na pierwszym miejscu? Przecież już od lat 70 XX wieku kampanią „Pepsi 
challenge”, opierającą się na tym, że w tak zwanym ślepym teście ludzie rzadziej wybiera-
ją Coca-Colę, próbuje udowodnić wartość swojego produktu względem odwiecznego ry-
wala. Jednak przewaga konkurencyjna Coca-Coli zapisana jest gdzie indziej. Gdzie? Rynek 
napojów cechuje wysoki poziom utowarowienia – w praktyce oznacza to, że kolejne in-
nowacje produktowe nie tworzą wyróżnika w oczach klientów. Zresztą w przypadku aku-
rat wspomnianych producentów zmiany w recepturze byłyby strzałem w kolano. Aby wy-
grywać w tej walce, trzeba zbudować przewagę konkurencyjną poza samym produktem. 
W przypadku Coca-Coli i Pepsi główną rolę odgrywa marka, która w gruncie rzeczy staje 
się powodem, dla którego częściej kupujemy napój z czerwoną etykietą.

PRZYKŁAD 1:

Nie zawsze jednak okaże się to wystarczają-
ce. W przypadku wielu rynków z grupy B2B czę-
sto jedynym punktem styku z klientem będzie 
handlowiec, który do tej pory również niejed-
nokrotnie działał w modelu intruza. Zajmował 
czas klienta, rozmawiając z nim o produkcie, 
mimo iż czasem okazywało się, że nie miało to 
żadnego sensu. Albo robił to w sposób trans-
akcyjny – tzn. udawał się do klienta, który miał 
już uświadomione potrzeby, i doprowadzał do 
domknięcia sprzedaży. Takie podejście również 
odchodzi do lamusa, ponieważ dziś niejedno-
krotnie klienci wolą użyć kanału e-commer-
ce’owego, aby dokonać zakupu. Zatem żeby 
rola handlowca miała jakiekolwiek znaczenie, 
musi on przejść do konsultacyjnego modelu 
sprzedaży i w ten sposób dodawać wartości 
do całego procesu.

Jak pokazują badania Chally Group, to właśnie 
firmy, które de facto zostały skazane na opano-
wanie tej sztuki, czyli „skrajne” B2B, mają najlep-
szych handlowców, ponieważ to tu zapisana jest 
ich przewaga konkurencyjna. Tłumaczy to rów-
nież dobrze, dlaczego dziś drugim z kluczowych 
czynników ograniczających rozwój biznesu są 
ludzie. Mówiąc wprost: im lepszą ekipę handlową 
masz, tym bardziej prawdopodobne, że wyróżnisz 
się czymś więcej niż samym produktem.

Mechanizm dla marketingu i sprzedaży 
opiera się na tej samej zasadzie: Twoja 
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CYFROWA TRANSFORMACJA SPRZEDAŻY 
CZĘŚĆ 1. WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI W PROCESIE SPRZEDAŻY

#CYKLE
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ŹRÓDŁO: D. Tapscott „Macrowikinomics: rebooting business and the world“, New York, 2010.

Firma 2.0
ILUSTRACJA 1 



ŹRÓDŁO: H. Chesbrough, „Open innovation”, Oxford 2006.

Model otwartej innowacji
ILUSTRACJA 2 



firma funkcjonuje w czasach hiperkonkurencji, 
dlatego musisz tworzyć wartość poza produk-
tem – na poziomie marketingu lub procesu 
sprzedaży. Mówiąc wprost: klienci mają dość 
komunikacji i handlowców, z którymi interak-
cja tylko zabiera im czas i nie wnosi wartości 
w ich życie zawodowe lub prywatne. W tym 
kontekście sprzedaż konsultacyjna i content 
marketing to dzisiaj przepis na wygraną. Ale 
czy wystarczy również na jutro?

Współtworzenie wartości
Oba powyższe podejścia – content marketing 
i sprzedaż konsultacyjna – mają jedną zasad-
niczą wadę. Cały wysiłek leży po stronie firmy, 
zaś klient w dalszym ciągu pozostaje w jakimś 
stopniu bierny – nie aż tak, jak w przypadku 
modelu intruza, ale wciąż raczej reaguje, aniżeli 
współtworzy wartość. Podczas gdy uczestni-
czenie w tym procesie w gruncie rzeczy jest 
w interesie klienta, ponieważ prowadzi do 
lepszego efektu końcowego. Zauważył to już 
jakiś czas temu Don Tapscott, międzynarodowy 
autorytet w dziedzinie innowacji.

Jego podejście do modelu firmy 2.0 (ilu-
stracja 1) pokazuje, że organizacje biznesowe od 
momentu powstania przesuwają się w kierunku 
decentralizacji wartości, gdzie finalnym stadium 
będzie masowa współpraca i współprodukcja. 

Korporacje ery 
przemysłowej

Rozszerzone
przedsiębiorstwo

Sieć
biznesowa

Masowa 
współpraca 

i współprodukcja
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organizacja

Tworzenie
wartości

Tradycyjna 
hierarchia

Kapitał Zasoby Wiedza

Faza ideacjiPomysły z wewnątrz

Wprowadzenie 
na rynek

Rozwój

Komercjalizacja
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inne firmy, part-
nerzy, dostawcy, 

użytkownicy, naukow-
cy, studenci

Licencjonowanie albo
sprzedaż wartości

intelektualnej
lub technologii

Zewnętrzne źródła 
wartości intelektual-

nej i technologi

Licencjonowanie albo 
sprzedaż produktów 

i odwrotnie
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W przyszłości będą zwyciężać ci, którzy włą-
czą klientów w proces tworzenia wartości. To 
już się dzieje i przynosi firmom korzyści. Jakie? 

Otwarta innowacja
Dobrze porządkuje to model otwartej innowacji 
(ilustracja 2), w którym – zależnie od potrzeb  

– można posiłkować się pomysłami z zewnątrz, 
a przede wszystkim zdefiniować, w którym 
momencie rozwoju produktu należy skupić 
się na włączaniu klientów w proces tworzenia 
wartości. Jeżeli szukasz pomysłu na produkt, 
rozwiązaniem mogą być platformy crowdsour- 
cingowe. Z kolei na etapie komercjalizacji bar-
dzo dobrym rozwiązaniem, aby pozyskać nie-
zbędne fundusze, jest crowdfunding. Można 
również pomyśleć o licencjonowaniu produk-
tów czy (na wcześniejszym etapie) o własności 
intelektualnej – pomysłów i strategii jest mnó-
stwo. Doprowadzają one w efekcie do innowacji 
w modelu biznesowym.

Jak to może wyglądać w praktyce?

Co ciekawe, wrogiem powyższego mechanizmu 
mogą okazać się… media społecznościowe. Tego 
typu przedmioty odznaczają się bowiem nie-
jednokrotnie większą ekstrawagancją niż ory-
ginały – ze względu na kolor, formę itp. Chodzi 
o indywidualizację i wyrażanie siebie – i do tego 
właśnie powinni być zachęcani użytkownicy 
platform kastomizacyjnych. Dlaczego? Jedno 
z badań (nie dotyczących bezpośrednio Nike) po-
kazało, że w momencie gdy klienci udostępniają 

w mediach społecznościowych nowatorski pro-
jekt produktu, pojawiają się opinie, które kwe-
stionują np. zbyt żywe kolory. W konsekwencji 
ulegają one ugrzecznieniu, uśrednieniu i stają 
się bardziej podobne do standardowych – przez 
co obniża się skłonność „projektanta” produktu, 
aby zapłacił za niego wyższą cenę. Czy jednak po-
wyższe mechanizmy można zastosować również 
w procesie sprzedaży?

Nowa wartość w sprzedaży
Zagadnienie to zgłębia dr Régis Lemmens, który 
będzie gościem konferencji „Innowacja w sprze-
daży”, organizowanej przez ICAN Institute 
24.11.2016 r. Opiera się on na tak zwanym co-

-creatingu, czyli włączaniu klienta w proces 
sprzedaży (ilustracja 3). Na czym to polega?

Chodzi w gruncie rzeczy o to, by zmienić 
rolę sprzedawcy tak, aby zamiast sprzedawać 
moderował on proces tworzenia wartości. Jak 
to działa w praktyce?

Można ulec wrażaniu, że w powyższym po-
dejściu chodzi o to tylko, by naszym klientom 
zrobiło się miło, żeby wykonali jakieś ćwiczenie, 
zanim dotrze do nich, że kupują – ale to błąd. 
Implikacje są o wiele głębsze. Chodzi o zmia-
nę sposobu myślenia o procesie sprzedaży 
i tworzeniu partnerskich relacji, których 



 Ȳ aplikacja Nike ID pozwala zaprojektować wła-
sną wersję kolorystyczną butów. Na pierwszy 
rzut oka możemy uznać, że to ekstrawagancka 
zabawka, ale jest tu zapisany wyjątkowo spryt-
ny mechanizm zwiększania wartości sprzedaży. 
Jaki? Jeżeli chcemy stworzyć własną wersję bu-
tów, ich cena jest naturalnie wyższa, ale przez to, 
że włączono nas w proces projektowania pro-
duktu, nasza elastyczność cenowa radykalnie 
wzrosła. Mało tego, spadła skłonność do wyco-
fania się z transakcji. Efekty biznesowe: wyższa 
marża, mniej porzuconych koszyków.

PRZYKŁAD 2:



 Ȳ w swoich wystąpieniach Régis Lemmens po-
daje przykład banku, który popchnął rolę sprze-
dawcy w kierunku swoistego brokera. Dlacze-
go? Kiedy klienci z segmentu małych i średnich 
przedsiębiorstw decydują się na pożyczkę, nie-
jednokrotnie może zaważyć to na przyszło-
ści firmy. Jednocześnie organizacji tych często 
nie stać na doradztwo firm konsultingowych. 
Pracownicy banku odkryli jednak, że wielu 
ich klientów cechuje ekspercki poziom wie-
dzy w wybranym obszarze, którą mogą podzie-
lić się z innymi. Na tej podstawie bank stwo-
rzył swoistą platformę wymiany doświadczeń, 
w ramach której rolą handlowca jest łączenie 
organizacji o komplementarnych wyzwaniach 
i podobnych problemach, które będą mogły re-
alizować wspólnie projekty. W efekcie powstał 
swoisty ekosystem wartości.

PRZYKŁAD 3:

#CYKLE CYFROWA TRANSFORMACJA SPRZEDAŻY 
CZĘŚĆ 1. WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI W PROCESIE SPRZEDAŻY
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 Ȳ R. Lemmens, B. Donaldson, J. Marcos, „From sell-
ing to co-creating: new trends, practices and tools 
to upgrade your sales force”, Amsterdam 2014.

 Ȳ H. Chesbrough, „Open innovation”, Oxford 2006.

 Ȳ D. Tapscott, „Macrowikinomics: rebooting busi-
ness and the world“, New York 2010.

WARTO DOCZYTAĆ:  

konsekwencją jest nowa wartość przynosząca 
wszystkim wymierne korzyści – ten fundament 
się nie zmienił, zmieniły się realia inwestycji 
w relacje, które mają potencjał, by się zwró-
cić – z nawiązką. W tym kierunku zmierzamy, 
ale aby pewnie kroczyć tą drogą, niezbędne 
są zmiany w samych organizacjach, które dziś 
nie są jeszcze gotowe, aby dopuszczać klientów 
do procesu współtworzenia wartości, z kolei 
klienci nie mają powodów, aby do takiej sytuacji 
dopuszczać, podczas gdy handlowcy nie wnoszą 
wartości w proces sprzedażowy. 

Co-creating zaczyna się w momencie, kiedy 
mamy do czynienia z partnerstwem, ono z ko-
lei opiera się na zaufaniu, a zaufanie wynika 

z oferowanej wartości. Podsumowując: aby 
Twój proces sprzedaży generował wartość dla 
klienta, musi zmienić się Twoja oferta wartości, 
która wyjdzie poza sam produkt i będzie gene-
rowana również przez klientów.

ŹRÓDŁO: R. Lemmens, B. Donaldson, J. Marcos, „From selling to co-creating: new trends, practices and tools to 
upgrade your sales force”, Amsterdam 2014.

Zmiana podejścia do oferowanej wartości 
ILUSTRACJA 3



trener i konsultant ICAN Institute, 
w swoim doświadczeniu łączy per-
spektywę marketingową i HR-ową  
– zarządzał obszarem zintegrowanego 
nauczania w ICAN Institute, by potem 
skupić się na komunikacji w mediach 
społecznościowych i funkcji redaktora 
internetowej wersji „Harvard Business 
Review Polska”, a także menedżera 
kluczowych projektów marketingo-
wych; dziś działa jako trener i konsul-
tant w obszarze automatyzacji mar-
ketingu, mediów społecznościowych 
i zarządzania kryzysowego, a także 
zmiany pokoleniowej, marketingu re-
krutacyjnego i samej rekrutacji; jako 
internetowy heretyk wypowiada się 
na www.Stohnij.pl; działa również 
społecznie – jest autorem jednej 
z pierwszych masowych inicjatyw 
polskiego Facebooka oraz pełni funk-
cję wiceprezesa Fundacji Masculinum 
i członka zarządu stowarzyszenia HR 
Generation Next

NAPISZ DO AUTORA:
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CYFROWA TRANSFORMACJA SPRZEDAŻY 
CZĘŚĆ 1. WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI W PROCESIE SPRZEDAŻY

ROLA KLIENTA

POZYSKIWANIE INFORMACJI

PROJEKTOWANIE 
ROZWIĄZANIA

ROZWÓJ 
ROZWIĄZANIA

UŻYWANIE

Współtworzenie
wartości

Podejście
sprzedażowe

Lead

Informujący Partner

Wywiad Dialog

Implementacja Współprojektowanie

Wewnętrzny Wspólny

Reaktywność Proaktywność

https://sklep.marketerplus.pl/
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