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Marketingowy rozdŬwiďk
Dlaczego 80% firm nie stosuje marketingu
opartego na danych, a te, które to robiû,
sû liderami w swoich branŮach?

P

ewien dyrektor ds. marketingu w firmie z listy „Fortune 100” powiedziaķ mi
kiedyŎ: „Co tydzieĹ idď na zebranie, na którym strzela siď ostrû amunicjû. To
zebranie przedstawicieli najwyŮszego kierownictwa naszej firmy. Mam juŮ
serdecznie dosyý chodzenia tam uzbrojonym wyķûcznie w nóŮ”. Skûd ta frustracja?
Mój rozmówca nie dysponowaķ po prostu Ůadnymi konkretnymi danymi, którymi
mógķby siď posķuŮyý, odpowiadajûc na nieķatwe pytanie o wartoŎý dziaķaĹ marketingowych prowadzonych przez jego jednostkď. ŭyjemy w naprawdď trudnych
czasach, w zwiûzku z czym pomiary marketingowe oraz marketing oparty na danych
coraz bardziej zyskujû na znaczeniu. Jeszcze nigdy dotûd menedŮerowie nie musieli
liczyý siď z takû presjû na uzasadnianie ponoszonych przez nich wydatków na marketing, na wykazywanie wartoŎci kreowanej w ten sposób dla firmy oraz na radykalnû poprawď wyników dziaķaĹ marketingowych.
Dlaczego marketing oparty na danych dla wielu organizacji stanowi tak duŮy
problem? Powodów jest wiele, od „nie wiemy, jak to robiý” aŮ po trudnoŎci
zwiûzane z faktem, Ůe wszelkie dziaķania dotyczûce takich kwestii jak branding
czy ŎwiadomoŎý sû maķo konkretne i nie znajdujû bezpoŎredniego przeķoŮenia na
19
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przychody ze sprzedaŮy w krótkim okresie. Dodatkowû trudnoŎý stanowi skokowy
wzrost iloŎci dostďpnych danych. International Data Corporation (IDC) szacuje,
Ůe iloŎý magazynowanych danych roŎnie w tempie 60% rocznie, co oznacza, Ůe
ulega ona podwojeniu co 20 miesiďcy. Takie iloŎci danych potrafiû przytķoczyý,
a marketerzy muszû jakoŎ mierzyý efektywnoŎý swoich dziaķaĹ z uwzglďdnieniem
ograniczeĹ czasowych i finansowych.
Niestety, niewielu marketerów i niewiele organizacji opanowaķo zasady marketingu opartego na danych oraz wskaŬniki marketingowe. Ludzie, którym siď to udaķo,
sû bohaterami w swoich firmach, szybciej awansujû i osiûgajû wyŮsze szczeble kierownicze. Jak siď niedķugo przekonamy, organizacje odwoķujûce siď do wskaŬników
marketingowych i tworzûce kulturď marketingu opartego na danych uzyskujû przewagď konkurencyjnû, dziďki której osiûgajû znaczûco lepsze wyniki finansowe niŮ
ich konkurenci.
Kilka lat temu rozmawiaķem z Barrym Judge’em, obecnym wiceprezesem i dyrektorem ds. marketingu w Best Buy. Zapytaķem go wówczas, kto jest najwaŮniejszym
konkurentem jego firmy. Barry odparķ, Ůe Walmart. Nic dziwnego, w koĹcu Walmart to najwiďksza na Ŏwiecie sieý handlowa. Dziďki niesamowicie efektywnemu
ķaĹcuchowi dostaw, korzyŎciom skali oraz maksymalnemu obniŮaniu cen i marŮ
firmie tej udaķo siď wyraŬnie zmieniý obraz Ŏwiatowej branŮy handlu detalicznego.
Wówczas sûdziķem jednak, Ůe Barry jako swojego najwaŮniejszego konkurenta
wskaŮe Circuit City. Zapytaķem go zatem, dlaczego nie udzieliķ tej odpowiedzi.
„To proste: oni nie ķapiû, o co w tym wszystkim chodzi” — odparķ.
Strategia marketingowa Circuit City polegaķa na nieustannym organizowaniu
wyprzedaŮy. W ten sposób firma przyciûgaķa klientów do sklepów i podbijaķa uzyskiwane przez siebie przychody. Trzeba mieý jednak ŎwiadomoŎý, Ůe od nastania
Walmartu marŮe w handlu detalicznym sû bardzo maķe, co powoduje, Ůe wyprzedaŮ tak naprawdď generuje straty. RentownoŎý takiej operacji jest ujemna. Jak ujûķ
to sam Judge: w ten sposób firma wpada w „spiralď Ŏmierci” — aby uzyskiwaý
przychody, musi organizowaý kolejne wyprzedaŮe, które generujû kolejne straty.
Dzisiaj Circuit City jest juŮ historiû. Firma zbankrutowaķa i zostaķa zlikwidowana w styczniu 2009 roku. Ten sam scenariusz rozgrywa siď w Ŏredniej wielkoŎci
sieciach handlowych na terenie caķych Stanów Zjednoczonych. WeŬmy na przykķad firmy Marshall Field’s z Chicago oraz John Wanamaker, znane sklepy z Filadelfii, które zostaķy zmuszone do skonsolidowania dziaķalnoŎci. MoŮna by tu wspomnieý setki innych znanych regionalnych firm handlowych, które nie byķy w stanie
rentownie konkurowaý. Wszystkie te sklepy dziaķajû obecnie pod markû Macy’s.
Best Buy wyķamaķa siď z tego trendu. Owszem, istotna czďŎý budŮetu marketingowego firmy jest przeznaczana na kreowanie popytu — w koĹcu podstawowym
celem dziaķaĹ marketingowych jest Ŏciûgniďcie klientów do sklepów. W porównaniu z firmami konkurencyjnymi, Best Buy wydaje jednak wiďcej na branding,
zarzûdzanie relacjami z klientem oraz infrastrukturď wspierajûcû dla marketingu
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opartego na danych. Trzyma równieŮ rďkď na pulsie: dokonuje pomiarów wyników dziaķaĹ marketingowych, stanowiûcych element pďtli sprzďŮenia zwrotnego,
której celem jest pozyskiwanie informacji i wyciûganie wniosków pozwalajûcych
optymalizowaý podejmowane dziaķania marketingowe.
SpecjaliŎci ds. marketingu w Best Buy analizujû cechy nabywcze i demograficzne
klientów w odniesieniu do kaŮdego sklepu z osobna. W niektórych regionach wskazali na przykķad pewien konkretny segment klientów, który otrzymaķ zbiorowe
imiď „Jill”. Chodzi o mamy, które zajmujû siď prowadzeniem domu i opiekû nad
dzieými, choý niektóre z nich pracujû równieŮ zawodowo. Mamy te podejmujû
ostateczne decyzje dotyczûce zakupu sprzďtu AGD i RTV na potrzeby ich gospodarstw domowych. Na podstawie tych danych firma Best Buy zmodyfikowaķa dziaķania marketingowe w sklepach, w okolicach których mieszka spora liczba tego
typu kobiet. Nowa strategia marketingowa dla tych sklepów przewiduje duŮy banner
pokazujûcy matkď w towarzystwie dzieci bawiûcych siď elektronicznymi gadŮetami,
reklamď w formie wysyķki bezpoŎredniej oraz zmianď miksu produktów w taki
sposób, aby lepiej trafiaķ w gusta Jill. Firma zmierzyķa teŮ procentowy wzrost
sprzedaŮy w tych sklepach przed wdroŮeniem nowej strategii i po jej wdroŮeniu.
Wspólnie z Saurabhem Mishrahem i Aleksem Krasnikovem przeprowadziliŎmy
badanie na próbie 252 firm, których ķûczne roczne wydatki marketingowe siďgajû
53 miliardów dolarów. Badanie dotyczyķo zarzûdzania wynikami dziaķaĹ marketingowych oraz najlepszych praktyk zwiûzanych ze zwrotem z inwestycji w dziaķania marketingowe. Uzyskane przez nas wyniki daķy obraz rozdŬwiďku miďdzy
marketingowymi liderami a firmami, które ciûgnû siď w marketingowym ogonie.
Oto kilka przykķadowych wniosków, które ilustrujû ten jakŮe istotny kontrast:
x 53% firm nie przygotowuje prognoz zwrotu z inwestycji w dziaķania marketingowe, wartoŎci bieŮûcej netto, wartoŎci klienta w caķym cyklu Ůycia oraz innych
wskaŬników wynikowych (informacje o najwaŮniejszych wskaŬnikach finansowych znajdziesz w rozdziale 5., natomiast wartoŎý klienta w caķym cyklu Ůycia
zostaķa opisana w rozdziale 6. Do wszystkich przykķadów dotyczûcych wskaŬników finansowych doķûczone zostaķy bezpķatne szablony do pobrania z internetu).
x 57% firm nie stosuje uzasadnieĹ projektów w ramach oceny kampanii marketingowych pod kûtem ich finansowania (najlepsze praktyki, przykķady i szablony
zwiûzane z tym zagadnieniem znajdziesz w rozdziaķach 5. i 9.).
x 61% firm nie dysponuje zdefiniowanym i udokumentowanym procesem odsiewania, oceny i szeregowania kampanii marketingowych (najlepsze praktyki
i przykķady zwiûzane z tym zagadnieniem znajdziesz w rozdziaķach 3. i 11.).
x 69% firm nie przeprowadza eksperymentów, w ramach których porównuje siď
efekty pilotaŮowych kampanii marketingowych z grupû kontrolnû (najlepsze praktyki i przykķady zwiûzane z tym zagadnieniem znajdziesz w rozdziaķach 2. i 3.).
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x 74% firm w ramach rozpatrywania nowych kampanii nie stosuje kart wyników,
sķuŮûcych do oceny tych kampanii pod kûtem ich przydatnoŎci w dûŮeniu do
osiûgniďcia najwaŮniejszych celów biznesowych (najlepsze praktyki i przykķady
zwiûzane z tym zagadnieniem znajdziesz w rozdziale 3.).
Wyniki tych badaĹ byķy dla mnie szokujûce. DowiedzieliŎmy siď, Ůe wiďkszoŎý
organizacji prowadzûcych dziaķania marketingowe nie stosuje profesjonalnych procesów zarzûdzania marketingiem ani nie uŮywa na co dzieĹ wskaŬników marketingowych. Skoro na etapie podejmowania decyzji o sfinansowaniu danej kampanii
marketingowej nie przygotowuje siď uzasadnienia projektu ani nie szacuje zwrotu
z inwestycji w nowû kampaniď, jak moŮna póŬniej oceniý sukces tych dziaķaĹ? RozdŬwiďk, który zidentyfikowaliŎmy w naszych badaniach, okazuje siď jeszcze wiďkszy
w odniesieniu do zastosowania danych w zwiûzku z dziaķalnoŎciû marketingowû:
x 57% firm nie korzysta z centralnej bazy danych w zwiûzku z monitorowaniem
i analizowaniem prowadzonych kampanii marketingowych (por. rozdziaķy:
2., 6., 9. i 10.).
x 70% firm nie korzysta z wewnďtrznej hurtowni danych, pozwalajûcej mierzyý
interakcje klientów z firmû oraz ich kontakt z realizowanymi kampaniami
marketingowymi (por. rozdziaķy od 8. do 10.).
x 71% firm nie korzysta z hurtowni danych ani narzďdzi analitycznych w zwiûzku
z wyborem proponowanych kampanii marketingowych (por. rozdziaķy: 2., 6.
oraz od 8. do 10.).
x 80% firm nie korzysta ze zintegrowanego Ŭródķa danych na potrzeby prowadzenia zautomatyzowanego marketingu sterowanego zdarzeniami (por. rozdziaķy
od 8. do 10.).
x 82% firm w ogóle nie monitoruje kampanii marketingowych oraz przeznaczanych na nie aktywów z wykorzystaniem zautomatyzowanego oprogramowania,
choýby aplikacji do zarzûdzania zasobami marketingowymi (por. rozdziaķ 11.).
Zdecydowana wiďkszoŎý organizacji nie korzysta ze scentralizowanych danych
w zwiûzku z zarzûdzaniem swoimi kampaniami marketingowymi oraz optymalizacjû dziaķaĹ w tym zakresie. Po drugiej stronie tej skali mamy liderów, stanowiûcych niecaķe 20% wszystkich przedsiďbiorstw — mam tu na myŎli firmy, które
w codziennych dziaķaniach marketingowych kierujû siď zbieranymi danymi i stosujû
wskaŬniki pozwalajûce te dane monitorowaý. Jak bďdď póŬniej wyjaŎniaķ, firmy te
uzyskujû wyraŬnie lepsze wyniki finansowe i rynkowe niŮ ich konkurenci.
Dlaczego w rzeczywistoŎci marketingowej wystďpuje opisywany tu rozdŬwiďk?
Co powoduje, Ůe marketing oparty na danych okazuje siď tak duŮym wyzwaniem?
Podane powyŮej wzglďdne iloŎci najlepiej Ŏwiadczû o tym, dlaczego w tak wielu
firmach marketing oparty na danych oraz pomiary aktywnoŎci marketingowej
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stanowiû tak duŮy problem: wewnďtrzne procesy stosowane w tych organizacjach
nie wspierajû kultury pomiarów, firmom brakuje równieŮ niezbďdnej infrastruktury pomagajûcej prowadziý marketing oparty na danych oraz stosowaý wskaŬniki
marketingowe. Te procesy o ogólnym charakterze organizacyjnym to jednak nie
wszystko. Z moich doŎwiadczeĹ wynika, Ůe wiďkszoŎý marketerów czuje siď przytķoczona danymi i tak naprawdď nie wie, od czego miaķaby zaczûý pomiary, aby
uzyskaý wķaŎciwe informacje przekķadajûce siď na realne wyniki. Co wiďcej, 55%
menedŮerów deklaruje, Ůe ich pracownicy nie rozumiejû istoty takich wskaŬników
jak NPV czy CLTV (wskaŬniki finansowe, na przykķad NPV, zostanû omówione
w rozdziale 5., natomiast rozdziaķ 6. zostaķ w caķoŎci poŎwiďcony wskaŬnikowi
CLTV).
Nie zniechďcaj siď, jeŎli stwierdzisz, Ůe Twoja organizacja naleŮy do 80% pozostajûcych w tyle. Nie zniechďcaj siď teŮ, jeŎli nie potrafisz posķugiwaý siď wskaŬnikami marketingowymi — dziďki tej ksiûŮce poznasz sekrety firm bďdûcych liderami w swoich branŮach. Moim celem jest prezentacja przejrzystych wskaŬników,
narzďdzi, przykķadów oraz mapy drogowej, dziďki której nauczysz siď faktycznie
prowadziý marketing oparty na danych i stosowaý wskaŬniki marketingowe w swojej organizacji.

PiďtnaŎcie podstawowych wskaŬników marketingowych
Gdy w 2003 roku zaczynaķem szkolenia dla menedŮerów Microsoftu, niektórzy
tamtejsi specjaliŎci ds. marketingu sugerowali, Ůe przydaķaby im siď jakaŎ „superaplikacja” do obliczania zwrotu z inwestycji w kampaniď marketingowû. Najzabawniejsze byķo dla mnie to, Ůe Microsoft sam robi takû superaplikacjď — nazywa siď
ona Microsoft Excel. Ten arkusz kalkulacyjny to przepotďŮne narzďdzie.
W ksiûŮce koncentrujď siď na wzglďdnie prostych, lecz jednoczeŎnie skutecznych
wskaŬnikach i metodach prowadzenia pomiarów marketingowych oraz marketingu
opartego na danych. Excel okazuje siď znakomitym punktem wyjŎcia. JeŎli ktoŎ
bďdzie póŬniej zainteresowany powiûzaniem dziaķaĹ marketingowych ze sprzedaŮû, bďdzie mógķ skorzystaý z bardziej zaawansowanych narzďdzi i metod. Sû to
naprawdď przydatne metody. Na przykķad analiza regresji jest stosowana przez
firmy FMCG w celu ķûczenia wydatków na marketing z uzyskiwanymi przychodami.
Metody te majû jednak pewne istotne ograniczenia, jak choýby fakt, Ůe ich stosowanie wymaga dostďpu do duŮych i czystych prób danych, które dla wiďkszoŎci firm
okazujû siď znajdowaý poza zasiďgiem. Dlatego teŮ w tej ksiûŮce koncentrujď siď
na modelu pomiarów marketingowych, na zrównowaŮonych kartach wyników
z kilkoma najistotniejszymi wskaŬnikami wartoŎci oraz na metodach analitycznych,
które sû stosunkowo ķatwe do zastosowania w praktyce. (Tak na marginesie: analiza
regresji to szczególnie przydatne narzďdzie. W rozdziale 9. omawiam przypadek
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firmy Meredith Publishing, która stosuje analizď regresji w celu prognozowania,
jaki produkt dany klient kupi w nastďpnej kolejnoŎci. Porównujď teŮ analizď regresji
z innymi metodami eksploracji danych, takimi jak drzewa decyzyjne w marketingu
zatrzymywania klientów w EarthLink).
Warto jednak zaczûý od Excela, poniewaŮ narzďdzie to pozwala osiûgnûý
naprawdď duŮo. Co wiďcej, do wszystkich liczbowych przykķadów przedstawionych
w tej ksiûŮce doķûczam przygotowane wķaŎnie w Excelu szablony, które moŮna
pobraý ze strony internetowej. JeŎli zdecydujesz siď wdroŮyý ciûgķy proces prowadzenia marketingu opartego na danych, prawdopodobnie zechcesz go zautomatyzowaý, a w zwiûzku z tym bďdziesz potrzebowaķ odpowiedniej infrastruktury
marketingowej, w tym bazy danych oraz bardziej zaawansowanych narzďdzi analitycznych (dotyczy to w szczególnoŎci firm kierujûcych ofertď do duŮej grupy
klientów). Rozpoczďcie tej podróŮy bďdzie przedmiotem nastďpnego rozdziaķu,
zatytuķowanego „Od czego zaczûý? Pokonywanie piďciu przeszkód utrudniajûcych
prowadzenie marketingu opartego na danych”, natomiast w rozdziale 10., „Czego
bďdď potrzebowaķ? Infrastruktura przydatna w prowadzeniu marketingu opartego
na danych”, opiszď caķû niezbďdnû infrastrukturď.
Moim celem jest skoncentrowanie siď na moŮliwie niewielkiej liczbie wskaŬników
pozwalajûcych mierzyý jak najwiďkszû wartoŎý w obszarze marketingu. Oto piďtnaŎcie wskaŬników, które omówiď w tej ksiûŮce:
1. ōwiadomoŎý marki.
2. Jazda próbna.
3. WskaŬnik migracji.
4. Zadowolenie klienta (CSAT).
5. Stopa przyjďcia.
6. Zysk.
7. WartoŎý bieŮûca netto (NPV).
8. Wewnďtrzna stopa zwrotu (IRR).
9. Zwrot nakķadów inwestycyjnych.
10. WartoŎý klienta w caķym cyklu Ůycia (CLTV).
11. Koszt jednego klikniďcia (CPC).
12. Transakcyjny wskaŬnik konwersji (TCR).
13. Zwrot z nakķadów na reklamď (ROA).
14. Wspóķczynnik odrzuceĹ.
15. Marketing szeptany (WOM — pozycja w mediach spoķecznoŎciowych).
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JeŎli nie znasz czďŎci lub wszystkich tych terminów, nie martw siď — zostanû
one szczegóķowo wyjaŎnione i poparte przykķadami w rozdziaķach od 3. do 7.
Pierwsza dziesiûtka obejmuje wskaŬniki marketingowe, które okreŎlam mianem
klasycznych. WskaŬniki od pierwszego do piûtego to niezbďdne wskaŬniki niefinansowe, omówione w rozdziaķach 3. i 4. — to one definiujû efektywnoŎý dziaķaĹ
zwiûzanych z brandingiem, lojalnoŎciû klientów, marketingiem porównawczym
oraz realizowanymi kampaniami marketingowymi. WskaŬniki od szóstego do
dziewiûtego to podstawowe wskaŬniki finansowe, które powinien znaý kaŮdy specjalista ds. marketingu. Zwróý uwagď, Ůe w grupie tych wskaŬników zabrakĲo ROI,
czyli zwrotu z inwestycji — w rozdziale 5. wyjaŎniď, dlaczego tak siď staķo. Pierwszû
dziesiûtkď zamyka CLTV, czyli niezbďdny wskaŬnik finansowy przydatny w podejmowaniu decyzji zwiûzanych z wartoŎciû klienta. WskaŬnikowi temu poŎwiďciķem
caķy rozdziaķ 6.
Ponad 100 lat temu John Wanamaker wypowiedziaķ sķynne zdanie: „Poķowa
pieniďdzy, które wydajď na marketing, idzie w bķoto — problem w tym, Ůe nie
wiem, która to poķowa”. Niedawno usķyszaķem natomiast od pewnego dyrektora
ds. marketingu nastďpujûce sķowa: „Poķowa pieniďdzy, które wydajď na marketing,
idzie w bķoto, dzisiaj jednak wiem, która to poķowa — nakķady na reklamď telewizyjnû”. Uwaga ta dotyczy pojawienia siď nowych mediów, czyli internetu i sieci
mobilnych, a takŮe niespotykanej dotûd moŮliwoŎci monitorowania skutecznoŎci
dziaķaĹ marketingowych podejmowanych w tej sferze.
Piďý wskaŬników zamykajûcych mojû piďtnastkď to te, które nazywam „wskaŬnikami marketingowymi nowej ery”. WskaŬniki od jedenastego do trzynastego mierzû
efektywnoŎý marketingu w wyszukiwarkach internetowych. WskaŬnik czternasty,
czyli wspóķczynnik odrzuceĹ, ma istotne znaczenie z punktu widzenia oceny tego,
jak dobra jest Twoja strona internetowa, natomiast marketing w mediach spoķecznoŎciowych, czyli dziedzina stosunkowo nowa, jest mierzony wskaŬnikiem
piďtnastym, nazywanym wskaŬnikiem marketingu szeptanego. Szczegóķowû charakterystykď tych wskaŬników oraz mnóstwo przykķadów znajdziesz w rozdziale 7.
Do lektury tego rozdziaķu moŮesz przejŎý w dowolnym momencie — zawiera on
pogķďbionû analizď najlepszych praktyk zwiûzanych z marketingiem internetowym.
Zacznijmy naszû podróŮ od kilku ogólnych przykķadów zastosowania marketingu opartego na danych oraz wykorzystania wskaŬników marketingowych.

Analizy przypadku
Co ma zrobiý maķa firma, kierujûca swojû ofertď do niewielkiej grupy klientów?
OdpowiedŬ na to pytanie brzmi nastďpujûco: kupiý odpowiednio wyselekcjonowane listy adresowe. Kilka lat temu dostaķem pocztówkď reklamowû. Na przedzie
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widniaķo zdjďcie ķadnego pola golfowego oraz napis: „Mark, A Special Invitation”
(„Mark, oto specjalne zaproszenie”). Mojû uwagď przykuķ fakt, Ůe przekaz ten byķ
kierowany specjalnie do mnie.
Wow, poczuķem siď wyróŮniony. Wszyscy to Ŏwietnie znamy — wyjmujemy
pocztď ze skrzynki i dzielimy jû na osobne stosiki: rachunki, listy od mamy i reklamowe Ŏmieci. Wszystkie ulotki i inne tego rodzaju rzeczy trafiajû od razu do kosza.
Powoduje to, Ůe tradycyjna wysyķka bezpoŎrednia staje siď bardzo droga — z jednej
strony firma ponosi wysokie koszty druku materiaķów i wysyķki, a z drugiej strony
nie odnosi dziďki temu niemal Ůadnych korzyŎci, poniewaŮ odbiorcy nawet tych
materiaķów nie oglûdajû. PodkreŎlď jednak, Ůe pocztówka, którû wtedy otrzymaķem,
byķa inna.
Po pierwsze, nadawca skûdŎ wiedziaķ, Ůe lubiď graý w golfa. Niewykluczone, Ůe
wywnioskowaķ to w jakiŎ sposób z mojej historii zakupów. Po drugie, pocztówka
byķa zaadresowana do mnie, do Marka. To wķaŎnie ta personalizacja zadecydowaķa
o tym, Ůe odķoŮyķem pocztówkď na osobny stosik. Nie powďdrowaķa od razu do
Ŏmieci. W ten sposób znaczûco wzrosķy szanse, Ůe zerknď, co znajduje siď na jej
odwrocie. Okazaķo siď, Ůe druga strona kartki byķa szczególnie interesujûca. Znajdowaķ siď tam spersonalizowany adres URL: www.nazwafirmy.com/Mark.Jeffery. Przy
okazji podkreŎlď, Ůe kaŮdy, kto wpisze w przeglûdarkď internetowû konkretny adres
i kliknie enter, moŮe zostaý namierzony. Firma moŮe do niego oddzwoniý nawet
wówczas, gdy internauta ten nie wypeķni formularza z danymi kontaktowymi.
Na rysunku 1.1 przedstawiam podobny przykķad, tym razem zwiûzany z premierû Porsche 911 Turbo Cabriolet z 2008 roku. Do obecnych wķaŎcicieli 911
Turbo w wersji bez dachu rozesķano metalowe, niepolakierowane pķytki ze spersonalizowanymi danymi do logowania i zaproszeniem na stronď internetowû.
Na metalowych pķytkach wybite byķo równieŮ hasķo: „Surowy Porsche 911 Turbo
Cabriolet czeka na lakier w wybranym przez Ciebie kolorze”. Po wejŎciu na stronď
klient mógķ wskazaý kolor, który mu siď najbardziej podoba, i zamówiý spersonalizowany plakat nowego modelu 911 Turbo Cabriolet.
Kampania zostaķa tak zaprojektowana i zintegrowana ze stronû internetowû,
aby moŮliwe byķo Ŏledzenie jej skutecznoŎci we wszelkich aspektach. Odnotowano
2700 unikatowych zalogowaĹ, a jedna sesja logowania trwaķa Ŏrednio niemal
15 minut. Klienci zamówili 5670 plakatów. Co ciekawe, udaķo siď równieŮ wygenerowaý spory efekt marketingu szeptanego, poniewaŮ zaproszenia znajomym
wysķaķo prawie 500 odwiedzajûcych (informacje o WOM, wskaŬniku nr 15, znajdziesz w rozdziale 7.). WskaŬnik odpowiedzi wyniósķ 30%. PóŬniej okazaķo siď, Ůe
38% nabywców nowego modelu 911 Turbo Cabriolet otrzymaķo wczeŎniej ten
materiaķ promocyjny.
Biorûc pod uwagď wysoki koszt promowanego produktu (130 tysiďcy dolarów)
oraz grupď docelowû, czyli zabieganych dyrektorów, prawników i lekarzy, uzyskany wskaŬnik odpowiedzi i czas spďdzany przez odwiedzajûcych na stronie robiû
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Rysunek 1.1. Premiera nowego modelu 911 Turbo Cabriolet — zintegrowana wysyķka
bezpoŎrednia. List zawierajûcy spersonalizowanû metalowû pķytkď zachďcaķ klientów
do wejŎcia na stronď internetowû i zamówienia plakatu z samochodem
w wybranym przez nich kolorze
ūródķo: opracowano na podstawie materiaķów pochodzûcych z dziaķu marketingu
Porsche Cars North America.

olbrzymie wraŮenie. W tym przykķadzie najlepsze jest jednak to, Ůe wysyķka bezpoŎrednia zostaķa zaprojektowana z myŎlû o prowadzeniu pomiarów oraz zintegrowana ze sferû internetowû, co umoŮliwiķo zebranie danych na temat reakcji
odbiorców oraz wskazanie potencjalnych klientów, którzy mogliby byý zainteresowani zakupem samochodu.
Personalizacja i marketing oparty na danych mogû mieý znaczûcy i wymierny
wpķyw na wyniki osiûgane zarówno przez duŮe, jak i przez maķe firmy. DuŮe organizacje majû niewûtpliwû przewagď zwiûzanû z rozmiarami i dostďpem do zasobów,
jednak w praktyce niewiele z nich wykorzystuje te atuty w podejmowanych dziaķaniach marketingowych. W ramach kolejnego przykķadu przyjrzyjmy siď duŮej
firmie z listy „Fortune 500”, prowadzûcej dziaķalnoŎý w sektorze B2B.
Marka DuPont Tyvek® jest w Stanach Zjednoczonych Ŏwietnie znana. Produkt
ten mógķ odnieŎý tak duŮy sukces dziďki swoim innowacyjnym wķaŎciwoŎciom
oraz dziďki ich skutecznemu marketingowi1. Tyvek to unikalny materiaķ, który
nie przepuszcza wody w stanie ciekķym, przepuszcza natomiast parď wodnû, a poza
1

Mark Jeffery, Justin Williams, DuPont-NASCAR Marketing, Harvard Business School
Press, Prod. #: KEL166-HCB-ENG, 2007.
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tym jest niesamowicie trwaķy. Dzisiaj stosuje siď go w opakowaniach, strojach
ochronnych, otulinach, okķadkach, grafice i budownictwie.
PrzenikalnoŎý tego materiaķu czyni go szczególnie przydatnym w budownictwie, gdzie stosuje siď go jako otulinď okalajûcû ramď budynku. Tyvek odprowadza
wilgoý na zewnûtrz, nie pozwala natomiast na wnikanie wody do wewnûtrz. Rozwiûzanie to zapobiega pojawianiu siď pleŎni zwiûzanej z kondensacjû wilgoci, chroni
równieŮ budynki przed rozlegķymi szkodami wyrzûdzanymi przez wodď. Na rysunku 1.2 przestawiam przykķad jednej z najnowszych reklam drukowanych produktu DuPont Tyvek.

Rysunek 1.2. Reklama drukowana produktu DuPont Tyvek
ūródķo: dziaķ marketingu DuPont, przypis 1.

Marketing oparty na danych i stosowanie wskaŬników marketingowych wymagajû przede wszystkim tego, aby monitorowaý efekty wszelakich gķównych dziaķaĹ
marketingowych. W przypadku reklamy przedstawionej na rysunku 1.2 okazuje
siď to trudne, poniewaŮ powstaķa ona z myŎlû o wzmacnianiu ŎwiadomoŎci produktu oraz nawiûzywaniu emocjonalnej wiďzi z klientem poprzez wzbudzanie
w nim poczucia, Ůe dziďki produktowi Tyvek jego dom jest bezpieczny. Oprócz
marketingu w prasie, firma DuPont postanowiķa równieŮ oficjalnie sponsorowaý
Jeffa Gordona w serii wyŎcigowej NASCAR.
NASCAR, czyli wyŎcigi amerykaĹskich samochodów produkowanych seryjnie,
to z marketingowego punktu widzenia bardzo ciekawy sport. WyŎcigi NASCAR
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to imprezy sportowe numer jeden, jeŎli chodzi o osobiste stawiennictwo kibiców
na trybunach, i sport numer trzy, jeŎli chodzi o oglûdalnoŎý w telewizji — w Stanach Zjednoczonych wyŎcigi tej serii regularnie oglûda okoķo 80 milionów osób.
JeŎli poķûczyý wyniki osiûgane przez NASCAR i Formuķď 1, wyŎcigi samochodowe
stajû siď wydarzeniem sportowym numer jeden na caķym Ŏwiecie. Charakterystyka
demograficzna kibiców wyŎcigów NASCAR okazuje siď bardzo zbliŮona do charakterystyki caķego amerykaĹskiego spoķeczeĹstwa pod wzglďdem struktury wiekowej i dochodowej. DuPont sponsoruje Jeffa Gordona, który czterokrotnie siďgnûķ
po Winston Cup, przyznawany w serii NASCAR. Wedķug najnowszych badaĹ stacji
telewizyjnej ESPN Gordon jest ósmym najbardziej rozpoznawalnym amerykaĹskim
sportowcem.
Gdy rozpoczynano kampaniď promocyjnû produktu Tyvek Home Wrap, przed
wyŎcigiem w Kansas w 2006 roku naleŮûcy do Jeffa samochód z numerem 24 zyskaķ
w tylnej czďŎci nadwozia nadruk „panelu telewizyjnego” z markû Tyvek. Wydarzeniu towarzyszyķa telewizyjna kampania reklamowa prowadzona w okolicach
Kansas, której celem byķo zbudowanie ŎwiadomoŎci produktu wŎród tamtejszej
populacji. Kampania ta byķa jednak kierowana przede wszystkim do trzech grup
klientów z rynku B2B: sprzedawców, firm budowlanych i specjalistów zwiûzanych
z budownictwem.
Na rysunku 1.3 przedstawiam przykķad plakatu promujûcego produkt Tyvek
Home Wrap, rozesķanego do wszystkich hurtowni budowlanych na terenie caķych
Stanów Zjednoczonych. Oferta dotyczyķa „megapakietu na caķy weekend wyŎcigowy” wraz z moŮliwoŎciû osobistego spotkania z Jeffem Gordonem. Nagroda
miaķa zostaý przyznana 24 najlepszym sprzedawcom detalicznym, którzy sprzedadzû najwiďkszû iloŎý produktu, 24 firmom budowlanym, które zakupiû najwiďcej
produktu, oraz 24 specjalistom, którzy pozyskajû najwiďcej nowych i dotychczasowych sprzedawców jako dystrybutorów.
Wyniki uruchomienia tej kampanii byķy niesamowite: aŮ 438 sprzedawców
zaczďķo zamawiaý produkt firmy DuPont, w tym 202 nowych i 236 dotychczasowych, a w okresie prowadzenia akcji promocyjnej sprzedaŮ wzrosķa o 186% (wartoŎý obliczona na podstawie liczby palet produktu Tyvek, które opuŎciķy fabrykď).
Z punktu widzenia marketingu opartego na danych najwaŮniejsze byķo to, Ůe
firma DuPont uwaŮnie monitorowaķa efekty swoich dziaķaĹ. Zmierzyķa sprzedaŮ
przed kampaniû i po niej, a nastďpnie na tej podstawie zanotowaķa sporû wartoŎý
zwrotu z inwestycji w tď kampaniď marketingowû.
Sķabszym elementem kampanii byķ fakt, Ůe firma nie najlepiej podeszķa do kwestii
pomiarów dotyczûcych marki i budowania jej ŎwiadomoŎci. Z danych anegdotycznych moŮna jednak wnioskowaý, Ůe kampania przyniosķa wyraŬne efekty brandingowe. Na rysunku 1.4 przedstawiam logo marki Tyvek, widoczne na wszystkich
nowo powstajûcych budynkach, w których zastosowano Tyvek Home Wrap.
Na blogu na stronie internetowej www.NASCAR.com pojawiķ siď nastďpujûcy wpis:
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Rysunek 1.3. Tyvek Home Wrap, plakat rozpoczynajûcy kampaniď promocyjnû
ūródķo: DuPont Marketing, przypis 1.

Moje ulubione wspomnienie zwiûzane z wyŎcigami NASCAR dotyczy mojego syna
Logana i naszego ulubionego kierowcy, czyli Jeffa Gordona. Gdy Logan miaķ dwa
lata, przejeŮdŮaliŎmy czasem koķo nowo budowanych osiedli i syn wskazywaķ domy,
które naleŮaķy do Jeffa Gordona. Przez kilka miesiďcy nie skojarzyķem faktów, jednak za kaŮdym razem, gdy przejeŮdŮaliŎmy obok jakiejŎ budowy, Jeff Gordon miaķ
tam swój dom. Wreszcie mnie olŎniķo, Ůe nasz dwuletni syn skojarzyķ logo DuPont
z samochodu Jeffa Gordona z logotypem DuPont Tyvek House Wrap widocznym
na nowych budynkach. Gratulacje dla firmy za tak udanû markď.

Zagadnieniem wskaŬników marketingowych zwiûzanych z brandingiem i ŎwiadomoŎciû marki zajmď siď szczegóķowo w rozdziaķach 3. i 4., na razie poprzestaĹmy natomiast na tym, Ůe kampania promocyjna Tyvek Home Wrap zostaķa
zaprojektowana w taki sposób, aby jej podstawowe cele byķy wymierne. SpecjaliŎci
od marketingu z firmy DuPont przez caķy czas trzymali rďkď na pulsie — odnotowali wzrost liczby palet opuszczajûcych zakķady produkcyjne, uzyskujûc w ten
sposób konkretne dane uzasadniajûce dalsze nakķady na marketing.
W ramach kolejnego przykķadu przyjrzyjmy siď wysyķce bezpoŎredniej organizowanej przez sieý handlowû Sears. To bardzo znana firma z tradycjami, która
w ostatnich latach znalazķa siď w trudnej sytuacji finansowej i w rezultacie w 2004
roku zostaķa przejďta przez Edwarda (Eddiego) Lamperta. Jeszcze wczeŎniej Lampert kupiķ sieý handlowû Kmart postawionû w stan upadķoŎci, pķacûc za niû grosze.
Firma Sears zaczynaķa od jednego z pierwszych katalogów wysyķkowych w historii
Stanów Zjednoczonych, dziďki któremu osadnicy z gķďbi kraju otrzymali dostďp do
tych samych produktów, które mogli kupowaý mieszkaĹcy miast na wschodnim
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Rysunek 1.4. Marka Tyvek Home Wrap, eksponowana przez kilka tygodni na wszystkich
nowych budynkach, w których uŮyto tego produktu
ūródķo: DuPont Marketing, przypis 1.

wybrzeŮu. Produkty zamawiaķo siď w pobliskim sklepie, który z kolei za pomocû
telegrafu sprowadzaķ je ze wschodu. Towar byķ dostarczany kolejû parowû „na
bieŮûco”, czyli juŮ po kilku tygodniach.
W 2001 roku2 roczne przychody firmy Sears przekraczaķy 30 miliardów dolarów, a jej problemy finansowe wynikaķy gķównie z faktu, Ůe preferencje nabywcze
konsumentów zaczďķy siď zmieniaý. Ludzie coraz czďŎciej wybierali duŮe specjalistyczne sklepy zlokalizowane na przedmieŎciach. Pamiďtam z dzieciĹstwa, jak
przychodziķ do nas gruby katalog wysyķkowy Sears. Siedziaķem wówczas podekscytowany i ukķadaķem boŮonarodzeniowû listď prezentów. Dzisiaj opasķe tomisko
jest juŮ historiû. Obecnie firma stosuje maķe kolorowe broszury, liczûce okoķo dwudziestu stron, które stanowiû wkķadkď do gazet albo sû wysyķane bezpoŎrednio do
klientów. PoniŮszy przykķad dotyczy broszur z 2001 roku, które rozesķano bezpoŎrednio do klientów z myŎlû o tym, aby Ŏciûgnûý ich do sklepów. Przykķad ten dotyczy
zatem bardzo duŮego budŮetu marketingowego i wiûŮe siď z analizû duŮej liczby
danych, co dla wielu czytelników moŮe byý po prostu nieosiûgalne. Jest to jednak
niezwykle ciekawy przypadek, a przykķady rozpoczynania od maķych prób danych
i niewielkich budŮetów marketingowych jeszcze siď w tej ksiûŮce pojawiû.
Pierwotne zaķoŮenia kampanii obejmowaķy wysyķkď bezpoŎredniû ponad 250
milionów katalogów wysyķkowych rocznie. Byķo to 18 odrďbnych wysyķek, skierowanych do grupy 14 – 18 milionów klientów. Wysyķki te generowaķy dodatkowû

2

Opisany tu przypadek pochodzi z 2001 roku, czyli sprzed przejďcia firmy przez Kmart,
a wiďc niekoniecznie musi byý reprezentatywny dla dziaķaĹ marketingowych prowadzonych przez Sears w roku 2009.
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sprzedaŮ na poziomie 900 milionów dolarów rocznie. Kampania ta byķa kierowana do górnych 40% gospodarstw domowych (kryterium stanowiķa czďstotliwoŎý dokonywanych zakupów, czas od ostatnich zakupów i wartoŎý pieniďŮna
tych zakupów). Na róŮne rynki regionalne trafiaķy róŮne wersje katalogu, co oznacza, Ůe stany poķudniowe, na przykķad Floryda, otrzymywaķy innû wysyķkď niŮ Chicago na Ŏrodkowym wschodzie. Byķo to podyktowane zróŮnicowanymi warunkami
klimatycznymi w tych regionach. OczywiŎcie wszyscy mieszkaĹcy Ŏrodkowego
wschodu otrzymywali taki sam katalog, podobnie jak wszyscy mieszkaĹcy poķudnia.
Wysyķka ta bez wûtpienia generowaķa istotne przychody, jak jednak ksztaķtowaķa
siď rentownoŎý tej kampanii marketingowej? Przyjmijmy dla uproszczenia, Ůe koszt
wydruku i wysķania jednej przesyķki wynosiķ 1 dolara. Oznaczaķoby to, Ůe kampania marketingowa kosztowaķa 250 milionów dolarów rocznie. Wysyķki generowaķy
dodatkowy przychód w wysokoŎci 900 milionów dolarów rocznie, moŮna wiďc
powiedzieý, Ůe koszty marketingu stanowiķy okoķo 25% tych przychodów. Wiemy
jednak, Ůe z uwagi na konkurencjď ze strony Walmartu marŮe w amerykaĹskim
handlu detalicznym sû bardzo maķe i wynoszû w przybliŮeniu 10% lub mniej. Co
to oznacza? Oznacza to tyle, Ůe opisana tu kampania marketingowa, choý generowaķa znaczûce roczne przychody, tak naprawdď stanowiķa Ŭródķo strat w wysokoŎci
ponad 100 milionów dolarów rocznie!
Zespóķ menedŮerów odpowiedzialnych za marketing zrozumiaķ, Ůe standardowy
sposób prowadzenia marketingu tylko wpďdza firmď Sears w tarapaty. Opracowano
rozwiûzanie polegajûce na segmentacji rynku i kierowaniu wysyķki bezpoŎredniej
dopasowanej do charakterystyki róŮnych grup docelowych. Segmentacja rynku to
oczywiŎcie nic nowego. Jeszcze jakieŎ dwadzieŎcia lat temu segmentacja byķa bardzo trudnym zadaniem, choýby z uwagi na niewielkû iloŎý dostďpnych danych
i wzglďdny prymitywizm ówczesnych komputerów. W zwiûzku z tym marketerzy
koncentrowali siď zwykle na trzech segmentach: wysokim, Ŏrednim i niskim3. Dzisiaj
istniejû jednak hurtownie danych, umoŮliwiajûce eksploracjď tychŮe danych oraz
znacznie dokķadniejszû segmentacjď (por. rozdziaķ 9.).
W ramach opisywanego tu przykķadu firma Sears wykorzystaķa wewnďtrznû hurtowniď danych oraz oprogramowanie analityczne do podzielenia swoich klientów
docelowych na 25 odrďbnych segmentów. Kryterium podziaķu staķ siď bogaty zbiór
zmiennych, cech oraz atrybutów nabywczych. Nastďpnie firma opracowaķa róŮne
wersje rozsyķanych wysyķek, uwzglďdniajûc w nich kategorie produktów i konkretne
produkty dopasowane do potrzeb poszczególnych grup. Wyeliminowano równieŮ
próg 40% najlepszych klientów, dziďki czemu firma zyskaķa moŮliwoŎý wykorzystania okazji do upsellingu w grupach klientów o nieco mniejszej wartoŎci dla firmy.
Jakie byķy efekty? Dodatkowe przychody generowane z wysyķki bezpoŎredniej
wzrosķy o 215 milionów dolarów rocznie, co oznacza, Ůe roczna wartoŎý kampanii
3

Philip Kotler, Kevin Keller, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, PoznaĹ 2012.
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marketingowej w wysokoŎci 900 milionów dolarów wzrosķa do 1,1 miliarda dolarów. W tym przykķadzie najbardziej podobajû mi siď jednak precyzyjne wskaŬniki
umoŮliwiajûce pomiary wzrostu wyników uzyskiwanych w ramach kampanii: liczba
wizyt w sklepach wŎród odbiorców wysyķki bezpoŎredniej wzrosķa o 1%, wartoŎý
Ŏrednich zakupów podczas jednej wizyty w sklepie wzrosķa o 5%, a marŮa brutto
firmy wzrosķa o 2% (byķo to moŮliwe dziďki temu, Ůe wiďksza czďŎý przychodu
pochodziķa ze sprzedaŮy „dobrych” produktów, wiďc firma w mniejszym stopniu
byķa zmuszona polegaý na promocjach cenowych).
Oznacza to, Ůe adresaci wysyķki bezpoŎredniej czďŎciej przychodzû do sklepów
Sears i wiďcej w nich kupujû. Jeszcze wiďksze znaczenie ma jednak fakt, Ůe udaķo siď
uzyskaý wyraŬny wzrost marŮy brutto. Nazywam to efektem „Ach, to dokķadnie
to, czego nam trzeba!”: wystarczy pokazaý klientom, Ůe ma siď produkt, którego
chcû, i zrobiý to dokķadnie wtedy, kiedy go potrzebujû, a znaczûco wzroŎnie prawdopodobieĹstwo, Ůe klient ten produkt kupi i nie trzeba bďdzie go przeceniaý (por.
rozdziaķ 9.).
Zmiany uzyskane w opisywanym tu przykķadzie to tylko kilka punktów procentowych, jednak w przypadku duŮych grup klientów i niskich marŮ nawet niewielkie zmiany okazujû siď bardzo odczuwalne. Dwuprocentowy wzrost marŮy
brutto znaczûco poprawiķ sytuacjď firmy. Ostateczne analizy wykazaķy, Ůe wskaŬnik NPV kampanii z podziaķem rynków na segmenty wyniósķ 40 milionów dolarów. To wyjûtkowo duŮy zwrot z inwestycji w kampaniď marketingowû opartû na
wysyķce bezpoŎredniej (NPV i inne wskaŬniki finansowe opisujď w rozdziale 5.).
W tej czďŎci rozdziaķu przedstawiķem cztery róŮne przykķady radykalnej poprawy
efektów podejmowanych dziaķaĹ marketingowych. W kolejnych rozdziaķach znajdziesz ich znacznie wiďcej. Podsumowujûc: marketing oparty na danych to —
w najprostszej postaci — zwykķe „zliczanie wyniku”, które pozwala póŬniej uzasadniý kolejne nakķady na marketing. Sam fakt prowadzenia pomiarów moŮe
poprawiý uzyskiwane wyniki, poniewaŮ dziďki temu firma wie, które rozwiûzania
siď sprawdzajû, a które nie. MoŮe zatem zadbaý o to, aby budŮet marketingowy byķ
przeznaczany na dziaķania o sprawdzonej skutecznoŎci. OczywiŎcie firma moŮe
równieŮ pójŎý o krok dalej i w ramach marketingu opartego na danych wykorzystaý
narzďdzia analityczne, co pozwoli jej istotnie poprawiý osiûgane wyniki. Metody
te mogû byý stosowane zarówno w duŮych, jak i maķych firmach — i tu, i tu powinny
przynieŎý spektakularne efekty.
Powszechnie przyjmuje siď, Ůe twórcû wspóķczesnej strategii konkurencyjnoŎci
jest Michael Porter4. WŎród koncepcji Portera wymieniý naleŮy sķynnû teoriď analizy piďciu siķ, stanowiûcû model wyznaczania strategii firmy w danych konkurencyjnych warunkach rynkowych. Porter definiuje trwaķû przewagď konkurencyjnû
4

Michael Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes,
Warszawa 2010.
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jako skoordynowane dziaĲania, których nie da siĊ Ĳatwo skopiowaø. W najbardziej ogólnym
ujďciu strategiczna przewaga marketingowa powstaje na skutek koordynacji dziaķaĹ,
których nie da siď ķatwo skopiowaý — marketing oparty na danych oraz pomiary
marketingowe stanowiû waŮne elementy tych dziaķaĹ.

BudŮet marketingowy
— podstawowe róŮnice miďdzy liderami a maruderami
Aby lepiej poznaý istotď pomiarów marketingowych oraz marketingu opartego
na danych, przeprowadziķem projekt badawczy pod nazwû „Strategic Marketing
ROI: Myth versus Reality” („Zwrot z inwestycji w marketing strategiczny — fakty
i mity”). Ten nowy projekt badawczy dotyczyķ przede wszystkim poszukiwania
sposobów na poprawď wyników dziaķaĹ marketingowych i zwiďkszanie zwrotu
z inwestycji w te dziaķania. W ramach badania przeprowadziliŎmy najpierw rozmowy z dyrektorami ds. marketingu w takich firmach, jak: Best Buy, Microsoft,
Continental Airlines, HP, Dell czy Lowe’s. Dziďki tym rozmowom udaķo nam siď
bardziej sprecyzowaý przedmiot badaĹ oraz lepiej zdefiniowaý podstawowe hipotezy
badawcze. Nastďpnie opracowaliŎmy ankietď dotyczûcû najlepszych praktyk zidentyfikowanych w trakcie pierwszych rozmów.
RozesķaliŎmy 2000 egzemplarzy ankiety i uzyskaliŎmy ķûcznie 254 odpowiedzi:
92% respondentów zidentyfikowaķo siď jako dyrektorzy ds. marketingu, dyrektorzy
generalni albo ich bezpoŎredni podwķadni. ōrednie roczne przychody firm biorûcych udziaķ w badaniu wyniosķy 5 miliardów dolarów, a przeciďtna wysokoŎý budŮetu
marketingowego wyniosķa 222 miliony dolarów. Ķûczne nakķady na marketing
wszystkich tych firm siďgnďķy 53 miliardów dolarów rocznie. WŎród ankietowanych
znaleŬli siď przede wszystkim przedstawiciele duŮych firm, jak siď jednak niedķugo
przekonamy, wiďkszoŎý wniosków pķynûcych z tego badania znajduje zastosowanie
zarówno do duŮych, jak i do maķych organizacji marketingowych.
Pierwsze dwa wnioski z przeprowadzonych badaĹ zostaķy omówione na poczûtku
tego rozdziaķu: zdecydowana wiďkszoŎý organizacji marketingowych nie dokonuje
pomiarów skutecznoŎci podejmowanych przez siebie dziaķaĹ, w swoich dziaķaniach
nie wykorzystuje teŮ samych danych ani moŮliwoŎci ich analizowania. Drugi wniosek dotyczyķ tego, w jaki sposób organizacje marketingowe inwestujû swoje budŮety.
JeŎli zapytasz dyrektorów ds. marketingu, na co wydajû Ŏrodki przeznaczone na
marketing, najczďŎciej usķyszysz o tym, jaki odsetek pieniďdzy idzie na telewizjď,
prasď, internet, wysyķki bezpoŎrednie, telemarketing i tak dalej. Tego rodzaju podziaķ
jest jednak maķo przydatny, poniewaŮ w Ůaden sposób nie informuje nas o tym,
co organizacje robiû ze swoimi pieniďdzmi. Nie wiemy zatem, jaki cel majû podejmowane tam dziaķania marketingowe.
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Mój projekt badawczy dotyczyķ natomiast tego, jakie cele miaķy zostaý osiûgniďte
dziďki inwestycjom czynionym w marketing. ZdefiniowaliŎmy odrďbne kategorie
Ŏrodków pieniďŮnych przeznaczone na: kreowanie popytu, branding i budowanie ŎwiadomoŎci marki, zarzûdzanie relacjami z klientem, ksztaķtowanie rynków
oraz infrastrukturď i kompetencje. Kategorie te zostaķy zdefiniowane w nastďpujûcy sposób:
x Kreowanie popytu. Chodzi o dziaķania marketingowe nakierowane na generowanie
przychodów we wzglďdnie krótkim okresie po zakoĹczeniu kampanii marketingowej. Przykķady: wyprzedaŮe, kupony promocyjne, eventy.
x Branding i ŉwiadomoŉø marki. Chodzi o dziaķania marketingowe wzmacniajûce
rozpoznawalnoŎý marki. Dziaķania te mogû dotyczyý sponsoringu sportowego,
umieszczania marki w nazwach wydarzeĹ czy miejsc albo reklamy (telewizyjnej,
radiowej, prasowej, e-mailowej). Dziaķania te majû wzmacniaý ŎwiadomoŎý marki,
a nie promowaý jakûŎ zbliŮajûcû siď wyprzedaŮ.
x Zarzödzanie relacjami z klientem. Dziaķania marketingowe nakierowane na wzmacnianie osobistej wiďzi firmy z klientem, która powinna przekķadaý siď na wzrost
jego lojalnoŎci i zaangaŮowania. Przykķady: listy z podziďkowaniem po zawartej
transakcji, programy lojalnoŎciowe, dotyczûce na przykķad usķug typu concierge.
x KsztaĲtowanie rynków. Dziaķania marketingowe, których celem jest zwiďkszanie
chķonnoŎci rynków na Twoje produkty lub usķugi. Czďsto stosuje siď w tym celu
rekomendacje sformuķowane przez niezaleŮne podmioty. Przykķady: zarzûdzanie
relacjami z analitykami przez firmy B2B, blogowanie w mediach spoķecznoŎciowych w celu budowania wķaŎciwego wizerunku firmy.
x Infrastruktura. Inwestycje w technologiď i szkolenia, czyli we wsparcie dla czķonków zespoķu odpowiedzialnego za marketing. Przykķady: inwestycje w wewnďtrzne
hurtownie danych, oprogramowanie analityczne, oprogramowanie do zarzûdzania zasobami marketingowymi.
Nastďpnie poprosiliŎmy respondentów, aby powiedzieli nam, jaki odsetek ich
budŮetów przypada na powyŮsze kategorie. Na rysunku 1.5 prezentujď przeciďtny
podziaķ wydatków marketingowych, opracowany na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 254 ankietowanych. Kreowanie popytu to marketing majûcy na celu
generowanie sprzedaŮy w krótkim okresie. Dziaķania tego rodzaju pochķaniajû
Ŏrednio 52% budŮetu marketingowego. Branding i budowanie ŎwiadomoŎci marki
obejmujû 10% budŮetu, a zarzûdzanie relacjami z klientem — 12%. CzternaŎcie
procent budŮetu jest przeznaczane na infrastrukturď i kompetencje, czyli na rozwiûzania technologiczne oraz na szkolenia majûce wspieraý dziaķania marketingowe.
WyraŬnie widaý, Ůe okoķo 50% budŮetów marketingowych jest przeznaczane na
dziaķania zwiûzane z kreowaniem popytu. Tego rodzaju dziaķania (na przykķad:
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Rysunek 1.5. ōredni procentowy podziaķ portfela inwestycji marketingowych

wyprzedaŮe, kupony rabatowe, eventy) majû na celu generowanie przychodów, przy
czym chodzi o przychody osiûgane w krótkim czasie od podjďcia danych dziaķaĹ
marketingowych (czyli gdy kupon zostaje zrealizowany albo gdy klient przychodzi
do sklepu na wyprzedaŮ, o której dowiedziaķ siď z reklamy). Znajûc przychody uzyskane dziďki dziaķaniom marketingowym oraz koszt podjďcia tych dziaķaĹ, moŮna
wykorzystaý wskaŬniki finansowe i przedstawiý efektywnoŎý dziaķaĹ marketingowych w postaci liczbowej. To bardzo waŮna informacja: wskaŧniki finansowe pozwalajö oszacowaø wartoŉø liczbowö okoĲo 50% wszystkich dziaĲaĴ marketingowych.
Na poczûtku tego rozdziaķu wspominaķem o firmach, które marketing „ķapiû”,
oraz tych, które go nie „ķapiû”. Na rysunku 1.6 przedstawiam skķad portfela inwestycji marketingowych dla 25% najlepszych i najgorszych firm. Rysunek ten dobitnie ilustruje zatem rozdŬwiďk w obszarze marketingu.
Zacznijmy od tego, Ůe najsķabsze firmy wydajû na marketing okoķo 4% mniej
od Ŏredniej, natomiast najlepsze firmy przeznaczajû na marketing o 20% wiďcej
pieniďdzy niŮ przeciďtne przedsiďbiorstwo. Co równie waŮne, najsķabsze firmy
wydajû wiďcej na kreowanie popytu. O ile wiďcej? Na kreowanie popytu wydajû
o 10 punktów procentowych wiďcej — inwestujû w te dziaķania 58% swoich budŮetów marketingowych, podczas gdy najlepsze firmy przeznaczajû na ten cel zaledwie 48% budŮetu. Warto równieŮ podkreŎliý, Ůe najlepsze firmy wydajû wiďcej na
dziaķania brandingowe i zwiûzane z zarzûdzaniem relacjami z klientem — ich ķûczne
wydatki na ten cel stanowiû 27% caķego budŮetu, podczas gdy w przypadku firm
najsķabszych jest to zaledwie 18,5%. Na koniec naleŮy zwróciý uwagď na fakt, Ůe
najlepsze firmy wydajû znacznie wiďcej na infrastrukturď marketingowû — przeznaczajû na ten cel 16% budŮetów, natomiast firmy najsķabsze wydajû zaledwie
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Rysunek 1.6. Dane potwierdzajûce istnienie rozdŬwiďku w obszarze marketingu

10% swoich Ŏrodków5. Wszystkie te dane potwierdzajû hipotezď, Ůe liderzy —
w ujďciu procentowym — inwestujû mniej w kreowanie popytu, a wiďcej w branding
i budowanie relacji z klientami. Liderzy wydajû równieŮ wiďcej na infrastrukturď
wspierajûcû marketing oparty na danych.
Podsumowujûc: z przeprowadzonych badaĹ wynika, Ůe rozdŬwiďk w Ŏwiecie
marketingu jest zjawiskiem prawdziwym, a miďdzy liderami i maruderami wystďpujû
wyraŬne róŮnice — liderzy wydajû mniej na kreowanie popytu, wiďcej pieniďdzy
przeznaczajû natomiast na branding, wzmacnianie relacji z klientami i infrastrukturď wspierajûcû marketing oparty na danych. Wiďcej informacji na temat tych
badaĹ przedstawiď w rozdziale 11., w którym wyjaŎniď równieŮ, Ůe liderzy stosujû
procesy optymalizujûce zarzûdzanie dziaķalnoŎciû marketingowû. Dziďki wykorzystaniu tych procesów oraz innemu podziaķowi wydatków na marketing liderzy
uzyskujû znacznie lepszy wzrost przychodów oraz wyraŬnie lepsze wyniki finansowe niŮ maruderzy. Chyba nie bďdzie dla nikogo zaskoczeniem, Ůe najwaŮniejsze
procesy marketingowe stosowane przez liderów obejmujû wykorzystywanie wskaŬników oraz dziaķania zwiûzane z marketingiem opartym na danych (por. rozdziaķ 11.).

5

UwaŮny czytelnik zwróci uwagď, Ůe w przypadku ksztaķtowania rynków wystďpuje trend
odwrotny. Przekonamy siď póŬniej, Ůe sytuacja ta zaleŮy od tego, czy dana firma stosuje
model sprzedaŮy bezpoŎredniej, czy model sprzedaŮy poŎredniej. Bardziej szczegóķowû analizď
z podziaķem na firmy z rynków B2B i B2C przedstawiď w rozdziale 11.
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Wykorzystanie wskaŬników marketingowych
w celu przetrwania trudniejszych czasów
W okresach trudnych gospodarczo naturalnû reakcjû przedstawicieli najwyŮszego
kierownictwa firm jest ciďcie kosztów. Warto mieý jednak ŎwiadomoŎý, Ůe istotny
wpķyw na krótko- i dķugoterminowe wyniki firmy bďdzie mieý to, czy jej kierownictwo siďgnie po topór, czy raczej po skalpel. Marketing moŮe wydawaý siď ķatwym
obszarem do ciďcia kosztów (choýby dlatego, Ůe trudno jest sprecyzowaý zwrot
z inwestycji w te dziaķania), naleŮy jednak koniecznie pamiďtaý o wystďpowaniu
wyraŬnej zaleŮnoŎci miďdzy inwestycjami rynkowych liderów w dziaķania marketingowe a osiûganymi przez nich wynikami w okresie recesji i bezpoŎrednio po niej.
Z prowadzonych badaĹ wynika, Ůe lepszym rozwiûzaniem jest zwiĊkszanie nakķadów na marketing. W ramach badaĹ nad recesjami w gospodarce Stanów Zjednoczonych firma McGraw-Hill Research przeanalizowaķa 600 przedsiďbiorstw
z 16 róŮnych branŮ. Analizowane dane obejmowaķy okres od 1980 do 1985 roku6.
Wyniki badaĹ wykazaķy, Ůe firmy, które w czasie recesji z lat 1981 – 1982 zwiďkszyķy wydatki na reklamď lub utrzymaķy je na dotychczasowym poziomie, w ujďciu Ŏrednim uzyskaķy istotnie wyŮszy wzrost sprzedaŮy niŮ firmy, które obniŮyķy
wydatki na reklamď lub caķkowicie je obciďķy. Efekt ten wystûpiķ zarówno w czasie
samej recesji, jak i w trzech kolejnych latach po jej ustaniu. Do roku 1985 firmy,
które zastosowaķy bardziej agresywne podejŎcie do reklamy, uzyskaķy wzrost przychodów ze sprzedaŮy o 256% wyŮszy niŮ firmy, którym nie udaķo siď utrzymaý
wydatków na reklamď na dotychczasowym poziomie.
W okresach spowolnienia gospodarczego liderzy w swoich branŮach aktywnie
inwestujû w dziaķania marketingowe. Firmy Penton Research Services, Coopers & Lybrand oraz Business Science International poddaķy analizie recesjď z lat 1990 – 19917.
Ustaliķy, Ůe firmy uzyskujûce lepsze wyniki prowadziķy intensywne programy marketingowe, dziďki którym mogķy rozbudowaý dotychczasowû bazď klientów, odebraý udziaķ w rynku mniej agresywnym graczom i przygotowaý siď na przyszķy
wzrost, którego naleŮaķo oczekiwaý w okresie odbicia.
Oto kilka przykķadów z róŮnych branŮ.
x W czasie recesji, która zapanowaķa w branŮy technologicznej w 2001 roku, Intel
zainwestowaķ 2 miliardy dolarów w zakķady produkcyjne nowych procesorów.
Rozpoczûķ teŮ agresywny marketing nowych procesorów wykonanych w tech-

6

McGraw-Hill Research, Laboratory of Advertising Performance Report 5262, McGraw-Hill,
New York 1986.
7
Recession Study, Penton Research Services, Coopers & Lybrand, Business Science International, 2003.
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nologii dwurdzeniowej, chcûc odebraý w ten sposób udziaķ w rynku swojemu
gķównemu konkurentowi, firmie AMD.
x W 2008 roku, czyli w trzecim roku kryzysu w branŮy budowlanej, firma Johnson
Controls zainwestowaķa w nowû kampaniď reklamowû realizowanego juŮ wczeŎniej programu „Ingenuity Effort”. Kampania, obejmujûca duŮû liczbď reklam
drukowanych oraz internetowych, podkreŎla dûŮenie firmy do zapewnienia
swoim klientom otoczenia oferujûcego oszczďdnoŎý energii.
x Hanley Wood, jedna z najlepszych firm wydawniczych w sektorze B2B w ostatnim
dziesiďcioleciu, zmaga siď obecnie z trudnoŎciami. Frank Anton, jej dyrektor
generalny, przyznaje, Ůe jego firma „zbiera ciďgi” z uwagi na spowolnienie gospodarcze, podkreŎla jednak, Ůe wydawnictwo nie przestaje intensywnie inwestowaý
w marketing cyfrowy, eventowy oraz reklamď w czasopismach8.
x Kolejnego przykķadu dostarczajû firmy Revlon i Philip Morris. Przykķad ten
dotyczy ich zachowania w czasie recesji z lat 70. XX wieku. Obie firmy zwiďkszyķy
wówczas nakķady na reklamď, chcûc wywalczyý dodatkowy udziaķ w rynku.
W pierwszym kwartale 2009 roku, czyli w szczycie globalnego kryzysu finansowego i recesji w amerykaĹskiej gospodarce, Procter & Gamble, PepsiCo, Verizon i NewsCorp Media równieŮ zwiďkszaķy inwestycje w reklamď.
Inwestowanie w marketing z myŎlû o poprawie wyników biznesowych nie ogranicza siď do okresów recesji. Jak bďdď wyjaŎniaķ w tej ksiûŮce, inwestycje w marketing oraz
stosowanie zaķoŮeĹ marketingu opartego na danych pozwalajû osiûgaý wymierne
korzyŎci zarówno w gorszych, jak i w lepszych czasach.

Pierwszy krok — definiowanie strategii marketingu
opartego na danych
Wspominaķem juŮ, Ůe trwaķa przewaga konkurencyjna powstaje na skutek podejmowania skoordynowanych dziaķaĹ, których nie da siď ķatwo skopiowaý. WyjaŎniaķem równieŮ, Ůe w obszarze marketingu wystďpuje rozdŬwiďk miďdzy liderami
a maruderami. KtoŎ mógķby dojŎý do wniosku, Ůe wykonanie przeskoku z jednej
grupy do drugiej jest nierealne, jako Ůe liderzy dysponujû kompetencjami, których
nie da siď w prosty sposób naŎladowaý. Postaram siď tu udowodniý, Ůe wszyscy liderzy
stosujû ten sam zestaw zasad i dysponujû niewielkim zestawem kompetencji, dziďki
którym uzyskujû wymierne korzyŎci w obszarze wyników marketingowych. ZnajomoŎý tych kompetencji i umiejďtnoŎý wykorzystania ich w praktyce moŮe daý
8

Matt Kinsmann, Defying downturn, Hanley Wood continues to invest, „Folio B2B”, 6 listopada 2007.
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Twojej organizacji podobnû przewagď. Caķa sztuka polega na tym, aby skupiý siď
na wķaŎciwych kwestiach.
W ramach pierwszego kroku warto uzbroiý siď w model ksztaķtowania strategii marketingu opartego na danych. Model przedstawiony na rysunku 1.7 rozpoczyna siď od zdefiniowania strategii i wyznaczenia celów, a nastďpnie przechodzi do
zbierania wķaŎciwych danych (szczegóķowe przykķady zastosowania tego modelu
znajdziesz w rozdziaķach: 2., 3., 6., 9. i 10.).

Rysunek 1.7. Model ksztaķtowania strategii marketingu opartego na danych
ūródķo: opracowano na podstawie: Russell Winer, A framework for customer relationship management,
California Management Review, 2001.

Oczywiste, lecz jednoczeŎnie jakŮe doniosķe znaczenie ma to, aby jeszcze przed
rozpoczďciem podróŮy „poznaý samego siebie”. Z prowadzonych badaĹ wynika,
Ůe nieudane projekty dotyczûce magazynowania danych koĹczû siď niepowodzeniem najczďŎciej dlatego, Ůe kierownictwo nie miaķo pomysķu i planu na to, co
zrobiý z danymi juŮ po ich zebraniu. Dane z caķego przedsiďbiorstwa byķy zbierane duŮym nakķadem siķ i Ŏrodków, a potem zespóķ nie wiedziaķ, co ma z nimi
zrobiý. Tym „dylematem danych” naleŮy zajûý siď z wyprzedzeniem, a strategiczny
plan postďpowania z danymi naleŮy stworzyý jeszcze zanim firma wyda pieniûdze na rozlegķy projekt zwiûzany z budowû bazy danych.
Na kartach tej ksiûŮki opisujď, w jaki sposób wiele róŮnych firm definiowaķo
swoje strategie i wizje marketingu opartego na danych, przedstawiam teŮ to, w jaki
sposób firmy te strategie realizowaķy. W rozdziaķach 2. i 6. podam przykķady dotyczûce definiowania strategii i gromadzenia danych na temat klientów. Przykķady
te bďdû zatem dotyczyý dwóch pierwszych kroków z rysunku 1.7 („Poznaj samego
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siebie” i „Poznaj swoich klientów”). Rozdziaķ 10. zostaķ w caķoŎci poŎwiďcony infrastrukturze wspierajûcej marketing oparty na danych. Odpowiadam w nim na nastďpujûce pytania: „Jakich danych potrzebujesz?” i „Co bďdziesz musiaķ w tym celu
zrobiý?”. Przedstawione przeze mnie wskazówki bďdû dotyczyý maķej, Ŏredniej
i duŮej bazy klientów.
Pracujûc z menedŮerami, przekonaķem siď, Ůe panuje wŎród nich mylne przekonanie, jakoby przed przejŎciem do trzeciego kroku z rysunku 1.7 naleŮaķo mieý
wszystkie moŮliwe dane. To nieprawda. Chodzi raczej o to, aby stwierdziý, które
dane sû waŮne, posiķkujûc siď w tej kwestii reguķû 80/20 — zastanów siď, które
20% danych pozwoli Ci uzyskaý 80% wartoŎci. Wtedy moŮesz zaczûý zastanawiaý siď, jak dotrzeý do tych danych w pierwszej kolejnoŎci. W duŮych firmach
dane te znajdziesz najczďŎciej w dwóch lub trzech mniejszych bazach danych,
które nie sû ze sobû zintegrowane. Maķe firmy mogû nie mieý dostďpu do duŮych
iloŎci danych, w tym przypadku naleŮy siď zatem zastanowiý, jakie dane firma
posiada albo jakie dane moŮe zebraý lub kupiý, aby byķy dla niej najbardziej wartoŎciowe. W rozdziale 2. wyjaŎniď, jak to zrobiý, na przykķadzie firm Royal Bank
of Canada oraz Continental Airlines.
Dalej mamy analizď, majûcû na celu poznanie klientów. JeŎli zebrane dane dotyczû kilku tysiďcy klientów, na poczûtek polecam Excela. JeŎli natomiast dane dotyczû
klientów liczonych w milionach, bďdziesz potrzebowaķ bardziej zaawansowanych
narzďdzi analitycznych (por. rozdziaķy: 6., 8., 9. i 10.). PodejŎcie to zakķada czďsto
bardzo precyzyjnû segmentacjď rynku, która prowadzi do wyznaczania grup klientów docelowych i podejmowania dziaķaĹ zwiûzanych z marketingiem opartym na
danych. Zgodnie z tym schematem przebiegaķy opisane wczeŎniej dziaķania firmy
Sears: najpierw zebrano dane, potem poddano je analizie w celu zidentyfikowania cech klientów, nastďpnie opracowano ofertď dopasowanû do potrzeb róŮnych
grup docelowych i w koĹcu zorganizowano wysyķkď bezpoŎredniû zgodnû z zaķoŮeniami marketingu opartego na danych. Przykķady dotyczûce segmentacji i identyfikowania grup docelowych przedstawiď w rozdziaķach 6. i 9.
W ramach modelu przedstawionego na rysunku 1.7 kwestie zwiûzane z ochronû
prywatnoŎci znalazķy siď niemal na samym dole. KtoŎ mógķby powiedzieý, Ůe tym
naleŮaķoby siď zajûý w pierwszej kolejnoŎci. Absolutnie nie negujď, Ůe poszanowanie
prywatnoŎci ma olbrzymie znaczenie. Istnieje wiele miďdzynarodowych uregulowaĹ prawnych chroniûcych prywatnoŎý danych osobowych. W 2004 roku firma
METRO, duŮa niemiecka sieý sklepów spoŮywczych, zaprzestaķa korzystania ze
znaczników RFID uķatwiajûcych elektroniczne kasowanie produktów, poniewaŮ
obawiaķa siď potencjalnego naraŮenia na szwank danych osobowych swoich klientów. NaleŮy oczywiŎcie przestrzegaý przepisów regulujûcych te kwestie w róŮnych
krajach Ŏwiata, warto tu jednak stwierdziý, Ůe w Stanach Zjednoczonych zakup
danych osobowych jest równie niedrogi jak zakup zwykķej koszulki.
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Co przez to rozumiem? Wiele osób podaje inne dane kontaktowe w ramach
promocji w sklepie tylko po to, Ůeby otrzymaý darmowû czapeczkď albo koszulkď.
Inni wrzucajû swoje dane osobowe do specjalnej skrzynki tylko po to, Ůeby wygraý
darmowy lunch. W Stanach Zjednoczonych zdecydowana wiďkszoŎý ludzi ma
w portfelu kartď rabatowû do sklepu spoŮywczego. Po co? ŭeby pķaciý mniej za
zakupy, to przecieŮ oczywiste.
ZauwaŮ, Ůe kaŮdy, kto korzysta z takiej karty lojalnoŎciowej, godzi siď na krystalicznie jasne warunki dyktowane przez sklep: otrzymujesz zniŮkď, a w zamian
dostarczasz firmie szczegóķowych informacji na temat Twoich zakupów. Oznacza
to, Ůe aby zebraý dane na temat klientów (zarówno tych z rynku B2B, jak i B2C),
trzeba przedstawiý im jasnû propozycjď wartoŎci — musisz pokazaý klientowi, co
bďdzie z tego miaķ. DomyŎlnie zawierasz z nim równieŮ umowď, Ůe jego dane bďdû
chronione i bez jego zgody nie zostanû udostďpnione innym podmiotom. Tego
rodzaju porozumienie jest warunkiem koniecznym pozyskania zaufania klienta.
Odpowiednie zapisy w tym zakresie powinny znaleŬý siď w Twojej firmowej polityce i byý ķatwo dostďpne na stronie internetowej oraz we wszelkich materiaķach
marketingowych sķuŮûcych do pozyskiwania danych. Proces gromadzenia danych
w realiach B2B omówiď w nastďpnym rozdziale.
Ostatnim elementem modelu z rysunku 1.7 sû wskaŬniki, które pozwalajû „trzymaý rďkď na pulsie”. To podstawowe zagadnienie omawiane w tej ksiûŮce. UwaŮam, Ůe jeŎli dziaķania marketingowe moŮna poddaý pomiarom, moŮna je kontrolowaý i moŮna znacznie poprawiý osiûgane dziďki nim wyniki. W kolejnym
rozdziale odpowiadam na pytanie: „Od czego zaczûý?”, przedstawiajûc w nim
sposoby na pokonanie piďciu najwiďkszych przeszkód utrudniajûcych prowadzenie marketingu opartego na danych. W rozdziale 3. przedstawiam model pomiarów marketingowych, odnoszûcy siď do dziesiďciu klasycznych wskaŬników marketingowych. W czďŎci drugiej szczegóķowo opisujď natomiast wszystkie piďtnaŎcie
wskaŬników marketingowych.
W 1974 roku w handlu detalicznym wprowadzono skanery kodów kreskowych,
co umoŮliwiķo Ŏledzenie historii zakupów pojedynczych klientów w miejscu
sprzedaŮy. Ta innowacja technologiczna daķa poczûtek koncepcji, zgodnie z którû
marketing moŮna wyraziý liczbowo za pomocû metod analitycznych. Dzisiaj Ůyjemy
w Ŏwiecie internetu i telefonów komórkowych, stanowiûcych kolejne narzďdzia
gromadzenia informacji na temat interakcji klientów z dziaķaniami marketingowymi firmy. Moim studentom MBA powtarzam, Ůe Ůyjemy w najlepszych i najciekawszych czasach po temu, aby zajmowaý siď marketingiem. Nowe metody i rozwiûzania technologiczne oparte na wykorzystaniu danych caķkowicie odmieniajû
oblicze marketingu. Ludzie, którzy umiejû wyciûgaý wķaŎciwe wnioski z gromadzonych danych, majû przed sobû wielkie moŮliwoŎci.
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Wnioski z rozdziaķu
x Miďdzy organizacjami prowadzûcymi marketing oparty na danych a firmami, które tego nie robiû, istnieje rozdŬwiďk.
x Zdecydowanû wiďkszoŎý dziaķaĹ marketingowych moŮna zmierzyý za
pomocû piďtnastu podstawowych wskaŬników.
x Z prowadzonych badaĹ wynika, Ůe firmy, które „trzymajû rďkď na marketingowym pulsie”, osiûgajû znacznie lepsze wyniki finansowe i rynkowe
niŮ przedsiďbiorstwa, które tego nie robiû.
x Firmy uzyskujûce lepsze wyniki przeznaczajû wiďcej na branding, zarzûdzanie relacjami z klientem oraz technologie wspierajûce marketing oparty
na danych, wydajû natomiast mniej na kreowanie popytu.
x Trwaķû przewagď konkurencyjnû na polu marketingu uzyskuje siď poprzez
koordynacjď dziaķaĹ, których nie da siď ķatwo skopiowaý.
x Istnieje konkretny model definiowania strategii marketingu opartego na
danych — nie potrzebujesz 100% dostďpnych danych, by zabraý siď do
pracy.

Kup książkę

Poleć książkę

44
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