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Streszczenie: W publikacji przedstawiono ogólne informacje o budowaniu relacji z klientem,
a właściwie o istocie marketingu relacyjnego. Biorąc pod uwagę aktualnie panujące trendy
i potrzeby dzisiejszych przedsiębiorstw, tematyka nawiązywania i utrzymywania relacji
z klientami w dzisiejszych czasach jest kluczowa aby przedsiębiorstwa osiągały założone
cele. Publikacja powstała na podstawie wybiórczego studium literaturowego. Odwołano się
do publikacji zagranicznych, uznawanych za kluczowe w marketingu relacyjnym, np.
Ph. Kotlera, jak i publikacji krajowych. Wnioski płynące z niniejszej publikacji można
podsumować następująco-przedsiębiorstwa, które zabiegają o pozyskanie i utrzymanie więzi
z klientem, budują stabilną i silną przewagę konkurencyjną na rynku.
Słowa kluczowe: marketing relacyjny, klient, budowanie relacji z klientem, budowanie
przewagi konkurencyjnej

CREATING RELATIONSHIP WITH A CUSTOMER

Abstract: This publication shows general information about building relationship with
a customer, actually about relational marketing. Given the current trends on the market and
enterprises needs, issue of establishing and keeping relationship with customer is the key
nowadays for buissnesses to reach their goals. This article refers to important foreign
publications such as Ph.Kotler and also to the polish one. Conclusion from this publication
shows that enterprises that solicit for earning and maintaining relationship with the client,
build strong and stable competitive advantage on the market.
Keywords: relational marketing, customer, building relationship with customer, building
competitive advantage
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1. Wprowadzanie
Tematyka lojalności klientów stała się w ostatnim czasie jedną z najbardziej popularnych
w marketingu. Budowanie i utrwalanie lojalności klientów przez firmy nie jest wynikiem
„mody”, ale działaniem, które przynosi namacalne korzyści. Dzięki stałym klientom,
przychody firmy są bardziej przewidywalne, a zaufanie którym darzą konkretne
przedsiębiorstwo jest gwarantem jakości wyrobów dla nowych nabywców. Lojalność
i zaufanie do podmiotu jest w szczególności ważne przy zakupach towarów o wyższej
wartości, gdzie ryzyko podjęcia błędnej decyzji jest odpowiednio wyższe.
Obecnie na rynku panuje znaczna konkurencja i umiejętne budowanie i podtrzymywanie
relacji z klientem jest niezwykle cenne. Nawiązywanie i pogłębianie relacji z nabywcą nie jest
tylko jednym z procesów podejmowanych przez firmę, ale całą strategią biznesową
przynoszącą szerokie .korzyści.

2. Wyniki
Podstawowym podmiotem działań marketingowych przedsiębiorstwa jest obecny
i potencjalny klient, który ma określone potrzeby, preferencje i oczekiwania. Dzięki klientom
firma generuje zyski oraz osiąga przewagę konkurencyjną, a w efekcie tego odnosi sukces
rynkowy. Myślenie firmy ukierunkowane na klienta, jego preferencje i potrzeby znacznie
zmniejsza ryzyko
nieskutecznych działań, a w ich konsekwencji niepowodzeń
strategicznych. Głównym zadaniem przedsiębiorstwa powinno być zatem pozyskiwanie
i utrzymywanie klientów. W dzisiejszych czasach na konkurencyjnym rynku klient ma wiele
możliwości wyboru i to od wartości oferowanych1 przez firmę zależy, jaką decyzję on
podejmie. Zasadniczo nabywcy zależy na znalezieniu takiej oferty, która zapewni mu jak
największe korzyści techniczne, ale i funkcjonalne, a często też emocjonalne. Przy obecnej
konkurencji ryzyko dla przedsiębiorstwa wzrasta, a konsumenci stają się coraz bardziej
wybredni i wymagający. Każdy klient, który planuje zakup towaru bądź usługi tworzy pewien
wzorzec oczekiwań odnośnie funkcji dobra, oczekiwanych wartości, ceny i według niego
postępuje. Rywalizowanie za pomocą cech produktów czy innych narzędzi marketingu- mix
to o wiele za mało, dlatego też w wyniku rozwoju, przedsiębiorstwa zmieniają orientację
z klasycznej marketingowej nastawionej na pojedynczą transakcję na marketing partnerski,
nazywany również marketingiem relacji. Marketing partnerski jest stosunkowo nowym
zagadnieniem w zakresie marketingu. Według F.E. Webstera jest to „proces, w którym firma
Wartości oferowane przez przedsiębiorstwa można postrzegać przez pryzmat jakości, stosunku
wartości do ceny jak i cech dodatkowych- na przykład prestiż jaki daje posiadanie produktu czy
korzystanie z konkretnej usługi
1
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i klient tworzą, z upływem czasu, silne, rozległe więzi społeczne, ekonomiczne, usługowe
i techniczne z myślą o obniżce kosztów i zwiększeniu wartości produktu uzyskując w ten
sposób obopólne korzyści2.
Czynnikiem decydującym o satysfakcji klienta jest stopień spełnienia przez ofertę jego
oczekiwań. Według Ph. Kotlera satysfakcja to „przyjemność lub rozczarowanie, wynikające
z porównania działania produktu (lub wyniku jego działania) z oczekiwaniami”3.
Jeśli produkt nie spełnia oczekiwań, klient nie jest usatysfakcjonowany. Natomiast jeżeli
spełnia, nabywca jest zadowolony, a w przypadkach gdy przekracza oczekiwania to nabywca
jest bardzo zadowolony lub nawet zachwycony. Prawdopodobnie wróci i dokonania kolejnej
transakcji. Usatysfakcjonowani i lojalni klienci są strategicznym zasobem współczesnej
firmy, dzięki któremu może ona odnieść sukces rynkowy i zwiększyć swoją wartość
biznesową. Firmy stawiające na działania w myśl marketingu partnerskiego dla zdobycia
przewagi konkurencyjnej powinny skupić się na prawidłowym kształtowaniu relacji
z klientami (w szczególności tymi najbardziej dochodowymi w długim okresie czasu).
Firmy coraz częściej nie ograniczają swojego myślenia tylko do najbliższej transakcji, ale
koncentrują się na kolejnych kontaktach, które powinny mieć miejsce w przyszłości.
Odwołując się do zdania R. Zembury, „długofalowe związki przedsiębiorstwa z klientem
powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu, lojalności i wiarygodności, jakimi nabywca go
obdarza”4 . Decyzja nabywcy o byciu lojalnym lub ewentualnej zmianie dostawcy jest
efektem licznych kontaktów z określoną firmą.
Firma, dla której istotą działań jest wartość dostarczana klientowi stara się wsłuchiwać
w ich oczekiwania, swoją ofertę dostosowuje do nich i stale sprawdza poziom jakości usług
i produktów oraz stan ich satysfakcji. Dzięki wartościom, które reprezentuje i oferuje chce
zaszczepiać w klientach pozytywny wizerunek swojego przedsiębiorstwa. Swoją misję
również kształtuje w oparciu o wartości istotne i pożądane przez docelowe segmenty
konsumentów.
Przedsiębiorstwo, które własną strategię rynkową opiera na szeroko pojętej lojalności
nabywców, musi zidentyfikować i pozyskać oraz utrzymać kluczowych dla swej działalności
klientów. Będą to ci, którzy spełniają dwa warunki, po pierwsze zapewnią niezbędne wpływy
finansowe a po drugie, będą mieli wpływ na dochodowość zwrotów z inwestycji firmy
w długoletnim horyzoncie. Przed taką firmą stoi więc strategiczne zadanie odnalezienia,
pozyskania i zatrzymania takich nabywców.
Przedsiębiorstwo, które podejmuje decyzję, do kogo będzie starało się dotrzeć, powinno
uwzględnić różnice między poszczególnymi segmentami nabywców. Są to różnice
wynikające z cech wrodzonych każdego człowieka, które mają swoje odzwierciedlenie w jego
sposobie działania, odbiorze relacji z firmą, preferencjach oraz oczekiwaniach.
2

Webster,1993
Kotler, 2005
4
Zembura, and Aliase 2001
3
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Według F.F. Reichhelda i T. Teal’a klienci lojalni z natury dzielą się na stabilnych,
samodzielnych i zdecydowanych.
Skłonni do lojalności są konsumenci otwarci i samodzielni, czyli tacy, którzy
są entuzjastycznie nastawieni do nowo pojawiających się ofert u sprawdzonego partnera
i chętnie wydają na nie pieniądze. Oznacza to, że firma, ponosząc minimalne ryzyko,
wiążące się z nie skorzystaniem tych klientów z nowej propozycji produktów lub usług, może
kierować do nich ofertę.
Ostatnią wyszczególnioną grupą konsumentów skłonną do lojalności są ludzie mający
sprecyzowane wymagania. Potrafią dokładnie określić czego chcą i wybrać ofertę, która jak
najlepiej i najkorzystniej je spełni. Zachodzi tu konieczność albo pełnego dopasowania oferty
firmy do oczekiwań klienta, lub też nie należy uwzględniać ich jako swojej grupy docelowej.
Firma powinna swój model rynkowego działania skonstruować w taki sposób, by
przyciągnąć i zatrzymać klientów z przynajmniej dwóch wyżej wymienionych grup. Praktyka
pokazuje bowiem, że dotarcie do wszystkich trzech grup może okazać się niemożliwe.
Największą uwagę należy skoncentrować na nawiązaniu i utrzymaniu relacji z konsumentem,
który posiada cechy klienta stabilnego, czyli z tak zwaną „wrodzoną lojalnością”. Są oni
jednym ze źródeł, na których firma może budować swoją rynkową przewagę.
U podstaw budowania relacji z klientem i zarządzania nimi leży utworzenie wysokiego
kapitału klienta czyli utrzymanie jak najwyższej ilości lojalnych klientów. Według Blattberga
„całkowity kapitał klienta firmy równa się sumie zysków z pozyskiwania klientów, zysków
z utrzymywania klientów i zysków ze sprzedaży dodatkowej, obliczonej w skali całego
portfela klientów firmy z uwzględnieniem czasu”5.
Marketing partnerski, aby przynosił firmie zamierzone efekty, musi spełniać dziesięć
podstawowych założeń. Najważniejszym założeniem jest skupienie się na utrzymaniu
pozyskanego klienta. Zbyt duże angażowanie się firmy w poszukiwanie nowych klientów
może doprowadzić do tak zwanego efektu dziurawego wiadra, który skutkuje tym, że
przedsiębiorca skupiony na nawiązywaniu nowych relacji zapomina o obsługiwanych już,
stałych klientach. Pojawiają się wówczas zaniedbania, niedotrzymania zobowiązań, brak
oczekiwanej troski, przez co klienci odchodzą od firmy.
Długi okres współpracy, to kolejne z założeń, co oznacza że firmy w marketingu
partnerskim nie powinny koncentrować się na najbliższej transakcji, ale na wielu kolejnych,
które w przyszłości powinny mieć miejsce. Warto tu wspomnieć o formule lifetime6 profit ,
która pozwala na obliczenie wartości klienta podczas trwania związku z przedsiębiorstwem.
Bardzo wiele zależy od sposobu, w jaki klient zostanie obsłużony.
W marketingu partnerskim starania są skierowane na właściwe przygotowanie

5

Blattberg, and Getz, and Thomas J.S. 2005
Lifetime profit jest jeden ze wskaźników finansowych i określa wartość, która umożliwia
przedsiębiorstwu oszacować jaki zysk daje indywidualny nabywca w długim okresie czasu
6
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i uprzejmość personelu pierwszego kontaktu oraz osiągnięcie warunków, w których
obsługiwany klient będzie się czuł usatysfakcjonowany wysoką jakością obsługi. Sposób
obsługi klienta, ze względu na swoją niemierzalność, może być bardzo silnym i trwałym
elementem budowy i utrzymania przewagi konkurencyjnej.
Przywiązanie klienta do przedsiębiorstwa to kolejne istotne założenie. Przedsiębiorstwo
może budować partnerstwo nie tylko poprzez atrakcyjne ceny wysokiej jakości produktów,
ale i w dłuższym okresie poprzez związki emocjonalne mogące zaowocować przyjaźnią
z odbiorcą. Efektem tworzącego się partnerstwa powinna być lojalność nabywcy wobec
firmy, która jest czymś więcej niż tylko satysfakcją z zakupu.
Kolejne ważne założenie marketingu partnerskiego to budowa właściwych i trwałych
relacji z różnymi uczestnikami rynku, od klientów przez pracowników, akcjonariuszy, czy
partnerów biznesowych do wpływowych instytucji. Relacje z innymi podmiotami przynoszą
wymierne korzyści, na przykład bardziej przewidywalne wpływy finansowe, nowe umowy
biznesowe czy też wspólne tworzenie nowych projektów.
Komunikacja pomiędzy dwoma podmiotami, tj. firmą a klientem, pozwala
na
jak najszybsze reagowanie na zmiany oczekiwań tego drugiego. Stwarza
również możliwość firmie do przekazywania informacji o nowych produktach czy usługach,
które pojawiają się na rynku, a co najważniejsze, stały kontakt nie pozwala na utratę klienta
na rzecz innego, konkurencyjnego podmiotu rynkowego. Natomiast kontakt w kierunku
przeciwnym, czyli od klienta do przedsiębiorstwa pozwala na lepsze poznanie oczekiwań i
preferencji klienta, co wpływa na projektowanie oferty, wybór sposobu traktowania
konkretnego nabywcy, ale co najważniejsze, określenie najdogodniejszej formy współpracy.
Następnym z założeń wpływających na skuteczność marketingu partnerskiego jest
budowanie partnerstwa przez wszystkich pracowników. W każdym z pracowników należy
zaszczepić świadomość, że biorą istotny udział w tworzeniu firmy i jej produktów, a to
wpływa na sposób w jaki jest postrzegana przez klientów.
Podejście do klienta jest podzielone na trzy etapy, tj. pozyskanie, utrzymanie i rozwój.
Koncepcja rozwijania klienta wiąże się z dzieleniem się informacjami w celu rozwijania stanu
wiedzy nabywcy o możliwościach firmy, propozycjach technologicznych, nowych
produktach czy usługach, również o kierunkach postępu w sektorze i na rynku. To według M.
Goławskiej stanowi „dodatkową korzyść dla klienta w postaci wiedzy, która ma wykorzystać
w różnych sytuacjach”7.
Kolejne z założeń marketingu partnerskiego dotyczy indywidualizacji w miejsce
segmentacji klientów. Zamiast dzielić klientów na homogeniczne grupy, każdy klient jest
traktowany indywidualnie. Dokładne rozpoznanie potrzeb poszczególnych klientów pozwala
na najtrafniejsze podejście do każdego z nich, co jest pewnego rodzaju gwarantem
skuteczności podejmowanych w stosunku do konsumenta działań. Klient czuje się wówczas
7

9
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otoczony opieką przez obsługującego go sprzedawcę i o wiele mniej prawdopodobne jest
nieskorzystanie przez niego z przedstawionej mu oferty.
Nowe podejście w marketingu partnerskim do marketingu-mix jest możliwe dzięki
utrzymywaniu ciągłego dialogu z konsumentem, gotowości do wspólnego funkcjonowania,
wzajemnemu zaufaniu i osiąganiu profitów. Oferta powinna być bezpośrednio
dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta i być projektowana dzięki reakcji firmy na
jego oczekiwania. Cena jest ustalana zgodnie z jego możliwościami i skłonnością do jej
akceptacji. Warunki sprzedaży są kształtowane wspólnie, podobnie jak sposób dystrybucji
czy natężenie przyszłych kontaktów.
Budując i utrwalając relacje firma ponosi szereg kosztów związanych z poszerzeniem
oferty, w wyniku indywidualizacji, przeszkoleniem personelu czy dopasowaniem wystroju
placówki sprzedażowej, są one jednak rekompensowane przez korzyści wynikające z relacji.
Można je podzielić na trzy podstawowe kategorie, tj. korzyści ekonomiczne, marketingowe
i społeczne.
Pozytywne efekty marketingowe budowy relacji to przede wszystkim zwiększenie
zadowolenia klientów. Przedsiębiorstwo daje nabywcy poczucie bezpieczeństwa ponieważ
realnie interesuje się jego problemem. Chce go rozwiązać proponując ofertę dopasowaną
do jego konkretnych potrzeb.
Satysfakcja
powinna owocować wzrostem zaufania klienta, które prowadzi
do wytworzenia w konsumencie poczucia związania i lojalności.
Zaproponowana przez D.D. Gremlera i S.W. Browna8 definicja lojalności opisuje
ją w trzech wymiarach. Według nich lojalność to stopień, do jakiego klient okazuje
powtarzalność zakupu u danego oferenta, pozytywnie się do niego ustosunkowuje oraz
w sytuacji zaistnienia potrzeby zakupu dobra rozważa jego nabycie tylko u danego dostawcy.
Można zatem wnioskować, że lojalność jest najistotniejszą wartością, którą zyskuje firma
dzięki nawiązaniu trwałej relacji z klientem. Pozostałe aspekty ekonomiczne, takie jak
większe przychody czy niższe koszty operacyjne i pozaekonomiczne, pozytywny wizerunek
przedsiębiorstwa, postrzeganie firmy jako partnera, a nie tylko i wyłącznie usługodawcy,
są efektem tej lojalności.

3. Podsumowanie
Należy zwrócić uwagę na wzrastającą z każdym rokiem współpracy zyskowność klienta,
co jest rezultatem kilku istotnych czynników. Między innymi obniżają się koszty związane
z pozyskaniem klientów, na przykład nakłady na promocję czy public relations. Mimo, że

8

Gremler, and Brown 1996
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firmy starają się nie różnicować klientów lojalnych i tych nowo pozyskanych, to powszechnie
wiadomo, że obsługa nowego klienta i początkowa inwestycja w nawiązanie relacji z nim
znacznie przewyższa koszt obsługi stałego klienta.
Stale rozwijający się rynek produktów i usług wywiera silny nacisk na przekształcanie się
strategii marketingowych wielu przedsiębiorstw z transakcyjnych na partnerskie. Korzyści
płynące z lojalności klienta mogą być różne. Lojalność konsumenta daje przedsiębiorstwu
przede wszystkim poczucie stabilności finansowej i bezpieczeństwa w długim okresie czasu.
Przy warunkach panujących obecnie na rynku, przedsiębiorstwa będą coraz silniej zabiegać
o pozyskanie i utrzymanie więzi z klientem, która sprzyja budowaniu przewagi
konkurencyjnej na rynku.
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