
Agnieszka Łebkowska

Konsument czujący, myślący, kupujący -
wstęp do podejścia Consumer Intelligence 



Tematy na dziś

• Podejście Consumer Intelligence

• Metody badawcze

• ilościowe vs jakościowe, cele i tematy badań

• Podstawowe pojęcia modele 4P, 4C.

• projekt badania - Consumer Research Canvas - jak prosto zaprojektować badanie?
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Badać czy nie badać…?

„Gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorca zapytał klientów, 
czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. 
Więc ich nie pytałem” - rzekł kiedyś Henry Ford. 

Dlaczego to jest źle zadane pytanie?

- za ogólne

- nie dotyka sedna – prawdziwej potrzeby dodefiniowanej z klientem



Consumer Intelligence
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• Podejście Consumer Intelligence wiąże organizację z jej rynkowym otoczeniem 
poprzez gromadzenie, analizowanie i interpretowanie wieloźródłowych
danych i informacji o konsumentach: 
ich wartościach, przekonaniach, odczuciach i zachowaniach. 

• Celem podejścia consumer intelligence jest:

• budowanie trwałych, efektywnych relacji z konsumentami 

• skoncentrowanych na wartościach

• umożliwiających rozwój obu stron relacji.



Consumer Intelligence

5

• Gromadzenie:

• dane wewnętrzne – sprzedaż, logistyka, dane cyfrowe monitorujące www, 
aplikacje, systemy analityczne (Facebook, Google Analytics, YouTube 
Studio), badania klientów firmy

• dane zewnętrzne: deklaratywne (badania opinii), behawioralne
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jaka jest definicja wskaźnika „visit”?
w jaki dokładnie sposób jest to zmierzone…? (co ją rozpoczyna, jaki trigger wyzwala pomiar?)
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Consumer Intelligence
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• Gromadzenie:

• dane wewnętrzne – sprzedaż, logistyka, dane cyfrowe monitorujące www, 
aplikacje, systemy analityczne (Facebook, Google Analytics, YouTube 
Studio) badania klientów

• dane zewnętrzne: deklaratywne (badania opinii), behawioralne

https://pbi.org.pl/aktualnosci/?cat=26
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a jedocześnie …

większość badań ogranicza się do 
badań deklaratywnych.

Dlaczego w badaniach 
uzyskujemy wyniki dziwne, 
banalne lub nieprawdziwe?

Consumer Intelligence
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Klient nie zachowuje się tak, jak 
mówi, 
nie mówi tego, co myśli, 
i nie myśli tego, co czuje. 

David Ogilvy

Zadawanie „prostych” pytań jest mocno 
niewystarczające i ma wiele pułapek.
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Czas psychologii

Richard H. Thaler – amerykański ekonomista – laureat 
Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w ekonomii, 
2017 – za wkład w ekonomię behawioralną. 

Współpracownik Daniela Kahnemanna (nobel 2002).

Bada jak emocje i myślenie wpływają na ekonomiczne 
decyzje jednostek.

Daniel Kahneman – izraelsko-
amerykański psycholog i ekonomista. 

Wraz z Amosem Tverskim opracował teorię
perspektywy, opisującą procesy decyzyjne w 
warunkach niepewności. 

Za zastosowanie narzędzi z psychologii w badaniach 
ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii 
perspektywy, otrzymał w 2002 Nagrodę Banku Szwecji 
im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii (wspólnie 
z Vernonem L. Smithem).
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Uważność w projektowaniu badań

Nie zakładamy, że wiem/rozumiem.

Nie zakładamy, że klient wie/rozumie.

Ostrożnie sprawdzamy, jak klient rozumie pojęcia.

Stawiamy hipotezy i sprawdzamy je (nie „udowadniamy”).



Ekonomia behawioralna, córka psychologii 
behawioralnej i ekonomii

59$: 16%
125$: 0%
125$: 84% 

59$: 68%
125$: 32%

Dan Ariely, Potęga irracjonalności
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Postawa, opinia, przekonanie?

prof. Tadeusz Mądrzycki (psycholog),1977 

Postawa to ukształtowana w procesie zaspokajania potrzeb, w określonych warunkach społecznych, 

względnie trwała organizacja: wiedzy, przekonań uczuć, motywów, pewne formy zachowania i reakcji 

ekspresywnych podmiotu związana z określonym przedmiotem lub klasą przedmiotów.

Komponent poznawczy: wiedza i przekonania, 
wartości, motywcje

Komponent afektywny: uczucia, emocje

Komponent behawioralny: zachowania i reakcje



podaj przykład pomiaru:
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opinii emocji zachowania

co będzie, jeśli zmierzymy tylko zachowania?
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Homo… irrationale

Kiedy popełniamy błąd, musimy złagodzić dysonans 
poznawczy, który zagraża naszemu poczuciu własnej 
wartości. 

→ redukcja dysonansu poznawczego

Dlatego tworzymy fikcje, które uwalniają nas od 
odpowiedzialności, przywracają nam przekonanie o 
własnej inteligencji, moralności i słuszności –
przekonanie, które często każe nam brnąć coraz głębiej 
w działania głupie, niemoralne i błędne.

Ludzie nie są racjonalni – ani w życiu, ani w biznesie, ani w 
finansach. Choć mit homo economicus został już dawno 
obalony, wiele osób wciąż przyjmuje ten fakt z 
niedowierzaniem.



20

Proces poznawczy jest ułomny
Oczekiwania, które mamy na temat rzeczywistości (i innych ludzi) wpływają na przetwarzanie 
danych tak, aby oczekiwania te zostały potwierdzone (a nie sprawdzone).

Eksperyment.
Badanym wręczano opisy osób, z którymi będą mieli za chwile przeprowadzić wywiad.

Połowa otrzymała opis osoby ekstrawertycznej , a połowa introwertycznej. 

Proszono, aby sprawdzili, czy opisy, które otrzymali zgadzają się z faktycznymi cechami tych ludzi. Następnie 
wręczano badanym listę pytań, z których mieli wybrać te, jakie następnie zadadzą swojemu rozmówcy, aby 
sprawdzić prawdziwość opisów. 

Okazało się, że badani mieli skłonność wybierać pytania, które potwierdzą ich nastawienia.
Gdy badany czytał opis ekstrawertyka, chciał pytać o to: "Co zrobiłbyś, aby rozruszać towarzystwo na przyjęciu?", 
ci, którzy byli przekonani, że będą rozmawiać z introwertykiem, chcieli zadawać mu pytania typu: "W jakich 
sytuacjach naprawdę trudno jest ci otworzyć się przed ludźmi?". 

Zadanie tych pytań potwierdziłoby oczekiwania badanych, ale nie sprawdziło, czy opisy są prawdziwe (każdy 
człowiek, bez względu na swoją intro- czy ekstrawersję, może odpowiedzieć na oba te pytania). 

Gdzie w badaniach biznesowych może działa podobny mechanizm?

Snyder M., Swann W.B.Jr. (1978). Hypotheses-testing process in social interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 1202-1212.



Proces badawczy jako źródło 
(nie)powodzenia
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Co to jest +/- 3%

źródła błędu w badaniu? – to 
także sposób zaplanowania 

badania



Schemat projektu badawczego 
(analitycznego) w firmie
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CEL dane informacje wiedza decyzje
efekty i 

rezultaty

co się stanie, jeśli nie dodefiniujemy celu? 
(„kontrakt”) 



Proces badawczy jako źródło 
(nie)powodzenia
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Cel

Wskaźniki

Pytania

Analityka

Wyniki, raport

Rekomendacje

Populacja

Błąd definicji celu

Błąd doboru wskaźników lub błędne definicje

Błędnie sformułowane pytania/niezrozumienie

Błędy analiz

Błędy prezentacji danych, wyników

Błędne rekomendacje

Błąd definicji populacji

Próba Błędny dobór próby/niereprezentatywność

Metody badawcze Błąd doboru metody badania



Proces badawczy jako źródło 
(nie)powodzenia
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błąd statystyczny, czyli…?

Co to jest +/- 3%



Jak dobiera się próbę do badania?
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Dobór próby badawczej
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Apropos doboru prób
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studenci SCI

matki dzieci w wieku 
do 12 mca życia
właściciele Fordów 
Mustangów

płeć, wiek, wykształcenie, 
wielkość miejscowości, 
rozkład geograficzny
ORAZ ważne parametry 
kategorii produktowej 
(heavy/light users)
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Case study



Case study
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fala 1 - listopad fala 3 - styczeń

Próba z listopada odzwierciedla 
populację Polaków 15-65 lat ze 
względu na miejsce zamieszkania.

Czy próba w styczniu też?



… jeśli próba w listopadzie była poprawna, to 
czy próba ze stycznia odzwierciedla populację?
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Wykształcenie: fala 1 - listopad Wykształcenie: fala 3 - styczeń

wnioski?



Próba reprezentatywna
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52%

48%
15 900 999 K

14 511 112 M

wiek

wykształcenie

30 412 111 
osób 18+

GUS:

18-24 lata:  9%
25-34 lata:  18%
35-44 lata:  20%
45-54 lata:  16%
55 i więcej:  36%

wykszt. w próbie

wiek w próbie

płeć: 52% K
48% M

500 osób próba reprezentatywna

n=xx kobiet
n=xx mężczyzn

18-24 lata:  
25-34 lata:  
35-44 lata:  
45-54 lata:  
55 i więcej: 

Wyniki z badania: Czy w ostatnim tygodniu:

• jeździł/a na rowerze?: 132 osoby: 44%

• biegał/a?: 33 osoby: 11%

jeździ na rowerze: 16 905 680

bieganie, jogging: 4 226 420

wnioskowanie o populacji na 
podstawie próby

xx
xx
?
?
?
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https://www.empikfoto.pl/zoom-na-polakow
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https://www.empikfoto.pl/zoom-na-polakow

Polacy uwielbiają robić zdjęcia i utrwalać je na papierze

– wyniki raportu empikfoto.pl „Zoom na Polaków”
Dwie trzecie Polaków wykonuje miesięcznie ponad 30 zdjęć, a prawie 90% 
wywołuje je kilka razy do roku. Ponadto, smartfon to obecnie ulubione, zaraz 
po aparacie cyfrowym, narzędzie do wykonywania zdjęć – to tylko niektóre 
dane, które ujawniło badanie „Zoom na Polaków”* zrealizowane przez serwis 
empikfoto.pl. Czego jeszcze dowiadujemy się z niego na temat aktualnych foto-
trendów Polaków?
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https://www.empikfoto.pl/zoom-na-polakow

Najczęściej wykonujemy zdjęcia rodziny (70%), zdjęcia z życia codziennego 
(52%) i własnych dzieci (49%). Natomiast wywołujemy najchętniej zdjęcia z 
takich okazji jak wakacyjne wyjazdy i podróże (44%), życie codzienne oraz 
rodzinne uroczystości (śluby, komunie i rocznice). 2/3 Polaków wykonuje 
ponad 30 zdjęć miesięcznie.
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https://www.empikfoto.pl/zoom-na-polakow

Na jakiej próbie 
przeprowadzono badanie?

* Badanie „Zoom na Polaków” zostało 
przeprowadzone na próbie 1027 
badanych, będących klientami 
internetowych serwisów Grupy 
Empik, za pośrednictwem platformy 
surveymonkey.com, w czerwcu 2016 
roku.

Pierwszym krokiem oceny źródła 
danych jest ocena sposobu 
zbierania danych. 

https://www.empikfoto.pl/zoom-na-polakow#_ftnref1


Freebies
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Narzędziownia – warsztat badacza
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Narzędziownia – warsztat badacza
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Dane pierwotne: zbierane po raz 
pierwszy

Dane wtórne: dane zastane – raporty, bazy 
danych. GUS, organizacja, organizacje branżowe, 
porganizacje pozarządowe, materiały z 
konferencji

Ilościowe: ile? o ile? Ile x?:
Wynik zmierzony i wyrażony liczbowo

Jakościowe: w jaki sposób? dlaczego?
Wynik opisowy, wyjaśniający, bez danych 
liczbowych i informacji o nasileniu

a. jakościowe
b. ilościowe

a. jakościowe
b. ilościowe

a. jakościowe
b. ilościowe

a. jakościowe
b. ilościowe



Narzędziownia – warsztat badacza
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Ilościowe czy jakościowe? Ilościowe? Jakościowe?

Analiza mimiki 

Analiza treści 

BBD – Bulletin Board Discusion/FoBo – focus board

CAPI – computer assisted personal interview

CATI – computer assisted telephone interview

CAWI – Computer assisted web interview

Data mining – CRM i inne źródła

Dzienniczek

Etnografia

Eye tracking

FGI – focused group interview

Fotoblog

IDI – individual indepth interview

MAPI – mobile assisted personal interview

Social Media monitoring i analiza

Semiotyka

PAPI – pen & paper personal interview

Reakcja skórno galwaniczna 

Web analytics



Co jest głównym celem badania?
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Eksploracyjne
Kluczowe, gdy wkraczamy na nowy 
teren. Rozpoznanie tematu. 
Źródło dla budowania hipotez. Małe 
próby.

Wada: Nie dają satysfakcjonujących 
odpowiedzi na pytania badawcze, choć 
mogą sugerować, jak do nich dotrzeć.
Badani ludzie mogą nie być typowi dla 
większej populacji.

Opisowe
Trafny, dokładny opis oparty o obserwacje 
naukowe. Staranne i przemyślane.
Zliczenie, scharakteryzowanie cech, 
zachowań. Większe próby.
Ilościowe, jakościowe, etnograficzne.

Wada:
Nie wyjaśnia związków przyczynowych.

Wyjaśniające
Odpowiadają na pytania „dlaczego”.
Analiza przyczyn i skutków. Wyjaśnianie 
postaw. Modele eksperymentalne.

Źródło: E. Babbie, Podstawy badań społecznych

Badanie, w którym pytamy 

„o wszystko” rzadko ma 

wysoką wartość 

informacyjną



Narzędziownia – warsztat badacza (kompetentnego)
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Model 4p – marketing mix Model 4c – marketing mix

Product (produkt)

Promotion (promocja)

Price (cena)

Place (dystrybucja)

Customer Value (wartość)

Communication (komunikacja z rynkiem)

Cost (koszt, jaki ponosi klient)

Convinience (wygoda nabycia)

Philip Kotler, Marketing od A do Z
Robert Lauterborn, New Marketing Litany: 4P’s Passe, C-Words Take Over, „Advertising Age, 1990
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, Marketing 3.0

Insight, Benefit, RTB RTT: reason to talk

Jaka jest różnica między 4P a 4C?



Narzędziownia – warsztat badacza (kompetentnego)
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https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2017/07/25/retailers-need-new-tools-for-
marketing-forget-the-4ps-embrace-the-4es/?sh=28696edf6412



Narzędziownia – warsztat badacza

43

Tematy (obszary) badań:

Produkt/ Customer Value /Experience
• Badanie opinii o produkcie i 

produktach konkurencyjnych, 
badanie potrzeb (SWAT)

• Usage & attitude – procesy 
związane z korzystaniem z produktu 
( w tym UX)

• Rozwój nowych produktów, nazwa, 
opakowanie

• Satysfakcja i lojalność

Promotion/ Communication/ Evangelism
• Pretesty kreacji reklamowych
• Efektywność kampanii 
• Skuteczność kanałów komunikacji

• Social media

• Znajomość i wizerunek marki
• siła i potencjał marki, modele 

konwersji



Narzędziownia – warsztat badacza
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Tematy (obszary) badań:

Price/ Cost/ Exchange
• Badania cenowe (optymalizacja 

polityki cenowej, marże, rabaty)
• Badania popytowe, 

optymalizacyjne
• …

Place/ Convenience/ Everyplace
• Skuteczność/jakość dystrybucji
• Jakość obsługi klienta (mystery

shopping)
• Zarzadzanie przestrzenią zakupową, 

optymalizacja procesu zakupowego

• Monitoring np. cen, znajomości marki, komunikacji itp..

• conjoint/max diff i modele eksperymentalne

• Analiza sytuacji rynkowej, segmentacja

Które z powyższych tematów dotyczą e-commerce? 
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„Badania internetowe”

CAPI – computer
assisted personal
interview

CAWI – computer
assisted web 
interview

CATI – computer
assisted telephone
interview



Narzędziownia – warsztat badacza
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*non-covid disclaimer

Segmentacja rynku 
bielizny damskiej 45 min
metoda?:

Sposoby korzystania 
z różnych sklepów 
internetowych z 
bielizną (45 min), 
szeroka lista pytań

zwyczaje związane z 
przechowywaniem i 
pielęgnacją bielizny, 
rodzaje bielizny?

Tracking znajomości 
marek sklepów 
internetowych z 
bielizną – CAWI

Offline pytania o 
przestrzeń rzeczywistą 
– opinie i zachowania w 
realu

Online – pytania o 
przestrzeń wirtualną

Offline (PAPI, 
CAPI, CATI, FGI, 
IDI, etnografia, 
analiza treści)

Online (CAWI, 
MAWI, BBD, 
obserwacja, 
analiza treści)

Temat badania

Sposób 
zbierania 
danych

CAPI, in-home

CAPI, in-home

Metoda musi pasować do 
zakresu badania, celów, 
oczekiwanej precyzji danych. 
Oraz wygody respondentów.



Modele vs rzeczywistość
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kauphland
koufland
Caufland

OSZĄ
Auchman
auszan
auhan
Auchaun
AUchuan
aschan
achun
achuan
Auchen
AUSCHON
aushan
auszon
AUSCHAN

KERFUR
caerfur
carefurre
Carrefuor
cerrfur
Carrfuer
carreffur
cearfur
Carefoure
carffure
carrefure
cerffure
CARFOOUR
Caerffourr
carfurr
Careefoor

Carrefoure
carfoure
carfor
karfur
kerfur
Carrefur
carffur
ceerrfur
Cuerfull
carreofur
carffour
caefur
carrfur
carfur
cerrufor

MANDS, 2018, wyniki pytania otwartego



Budżet badań 
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Najczęstsze błędy – smaczki 

Błąd ekologiczny
- Jeśli badamy gospodarstwa domowe, nie możemy wnioskować o pojedynczych osobach i vice versa

(np. deklarowany zakup samochodu jest cechą gospodarstwa domowego, a nie Polaka)

Reprezentatywność próby
- Próba celowa nie jest reprezentatywna
- Próba reprezentatywna ogólnopolska nie musi być reprezentatywna dla pojedynczego 

województwa
- Próba ochotnicza internautów (panel) to nie to samo co próba losowa dobierana offline
- ( vs badanie face to face na zamkniętych osiedlach?????)

Przyczyny konieczne vs wystarczające
- Skuteczność kampanii reklamowych – wpływ kreacji, liczby emisji, inne parametry – pole do 

interpretacji (i negocjacji) – np. liczba kontaktów z reklamą. 
- Kreacja wizerunkowa vs sprzedażowa – będą mieć inne efekty komunikacyjne, nie można ich 

mierzyć tym samym wskaźnikiem: sprzedażowa = konwersja & sprzedaż, ale brandingowa = 
podnoszenie znajomości marki.

Uwaga na sondy udające badania



Etyka i standardy w badaniach

50

KODEKS ESOMAR:

[…]
• Badacze muszą zapewnić, że rezultaty oraz ich interpretacje są wyraźnie 

i dostatecznie podparte danymi.

• Badacze muszą, na żądanie klienta, zezwolić mu na przeprowadzenie 
niezależnej kontroli jakości procesu gromadzenia i przygotowania 
danych.

• Badacze muszą przekazać klientowi informacje techniczne o badaniu 
pozwalające mu na oszacowanie wiarygodności rezultatów i wniosków. 

• Badacze muszą, raportując rezultaty badania, wyraźnie odróżnić 
rezultaty, swoją interpretację oraz ewentualne wnioski i rekomendacje.

Więcej: http://www.ofbor.pl/index.php/standardy

http://www.ofbor.pl/index.php/standardy


Consumer Research Canvas (Agnieszka Łebkowska, 2016)

Inspired by A. Osterwalder, Ives Pigneur, Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers

DECYZJA (CEL)

Jaką decyzję chcemy podjąć na 

podstawie wyników badania?

GRUPA DOCELOWA

/POPULACJA

Kogo, jakich osób dotyczy ta 

decyzja?

Jaka jest struktura badanej 

populacji (demograficzna? 

geograficzna? 

inne cechy?)

METODY

Czy potrzebujemy informacji 

jakościowych (pogłębienie, zrozumienie) 

czy ilościowych (%%)?

FORMA KONTAKTU, ZBIERANIA 

DANYCH
W jaki sposób najwygodniej będzie udzielić 

odpowiedzi potencjalnym respondentom?

Czy w badaniu chcemy prezentować 

materiały wizualne?

Jakiej długości wywiad planujemy?

FORMA WYNIKÓW

Kto jest adresatem wyników badania?

Jaki sposób/sposoby zaprezentowania 

wyników jest optymalny?

OBECNA SYTUACJA

W jakiej sytuacji/jakim kontekście 

będzie odbywać się badanie?

Kontekst wewnętrzny (firma)

Kontekst zewnętrzny (rynek)

Poprzednie badania, informacje o 

sytuacji

OPERAT losowania

Z jakich baz danych, kontaktów 

możemy skorzystać?

WSKAŹNIKI

Jakie są kluczowe wskaźniki sukcesu 

przedsięwzięcia?

- biznesowe:

- badawcze:
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Planowanie badań i analiz - podejście Consumer 
Intelligence

1. pracuj wieloźródłowo: patrz, słuchaj, obserwuj, buduj własny Warsztat Narzędziowy

2. weryfikuj zbierane informacje z wielu źródeł, konfrontuj je ze sobą

• triangulacja metodologiczna

3. dane wewnętrzne vs dane zewnętrzne, my vs rynek

4. GUS, Eurostat i ich odpowiedniki w krajach świata to ważne źródła
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Prowadzenie projektu badawczego, analitycznego

1. rozpoznaj kto jest Klientem i docieraj jak najwyżej (do wiedzy o priorytetach)

2. zacznij od celu – jego zdefiniowanie determinuj wszystko, co będzie później

3. zbuduj Kontrakt z Klientem (Wewnętrznym) (na co się umawiamy)

4. rozpoznaj możliwości czasowe i finansowe

5. dłuższe projekty: 

• ustal monitoring projektu z Klientem (wewnętrznym): spotkania cykliczne 
podsumowujące status (agile)

• ustal kamienie milowe i kroki po nich

6. dopasuj formę wyników do zwyczajów Klienta (ale zachowaj dokumentację i dane 
źródłowe)

Notuj i przesyłaj po każdym spotkaniu i aktualizacji ustaleń

Odpowiadasz za jakość danych & informacji = wiarygodność



Dziękuję

Agnieszka Łebkowska
ale@agnieszkalebkowska.pl
tel 881 312 071

mailto:a.lebkowska@mands.pl

