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Czym jest raport „co mówią ludzie?”

”Co mówią ludzie” zwykle tworzymy wykorzystując fragmenty wypowiedzi uczestników badań User 
Experience, które realizujemy. 

W tym materiale skupiamy się na przedstawieniu odpowiedzi uzyskanych podczas przeprowadzonych 
rozmów podczas targów eTradeShow w Warszawie. 

Chcemy pokazać Ci, jak cenne jest zdanie użytkowników. Przeprowadzone rozmowy miały charakter 
rozrywkowo-edukacyjny. Badania UX, które przeprowadzamy, są bardziej rozbudowane i odpowiednio 
zaplanowane, mające jasno określony cel biznesowy do zrealizowania. 

W tym przypadku chcieliśmy z Wami porozmawiać, poznać Wasze opinie i zwrócić uwagę na istotność 
UX/CX w biznesie. 

 



O czym mówili uczestnicy?

Raport powstał na podstawie przeprowadzonych testów. Za cel postawiliśmy:

● poznanie złych doświadczeń podczas zakupów online, 
● poznanie, w jaki sposób firmy weryfikują poziom satysfakcji swoich klientów
● poznanie opinii na temat szeroko pojętego Customer Experience. 

Zapytaliśmy o kwestie, które były dla nas szczególnie ważne — o złe doświadczenia podczas ostatnich
zakupów przez internet, o świadomość czym jest Customer Experience, o metody weryfikacji poziomu 
satysfakcji klientów oraz o procesy w firmie, które powinny być regularnie sprawdzane i są związane z 
obsługą klienta.

Liczba przeprowadzonych rozmów: 15 

 



Gdzie pracują respondenci?

Respondenci zapytani o branżę, w której pracują, wymienili:

● Agencje marketingowe

● E-commerce

● IT

● Usługi dla e-commerce

Marta
Specjalistka UX

INFORMACJE O RESPONDENTACH

Odpowiedzi na te pytania dały 

nam pewność, że nasi 

respondenci są pośrednio 

związani z tematyką 

Customer Experience.

W tej edycji “Co mówią ludzie” wzięło udział 15 osób  związanych 
z e-commerce. 



W jakim przedziale wiekowym są respondenci?

● 18 - 25 lat (1 z 15 respondentów)

● 26 - 35 lat (9 z 15 respondentów)

● 36 - 45 lat (5 z 15 respondentów)

INFORMACJE O RESPONDENTACH



Respondenci oceniali swoją wiedzę w tematyce 
Customer Experience

“Czym dla Ciebie jest pojęcie Customer Experience?”

● Większość respondentów odpowiadała, że są to doświadczenia 
użytkowników w obsłudze (sklepu online/strony),

● Dla jednego z respondentów to też sposób dotarcia do klienta, 
● Dodatkowo pojawiała się odpowiedź, że Customer Experience 

to wygodne zakupy.

Czy respondenci kojarzą pojęcie UX?

Ewa
 Respondentka

”Dla mnie to cała 
ścieżka użytkownika, 
jego doświadczenia 
i ogólna opinia.” 



Customer Experience
Pytania o proces obsługi klienta 

webmetric.com



Na pytanie, czy posiadają w firmie spisany proces obsługi klienta, 
respondenci odpowiadali: 

● NIE  (9 z 15 respondentów)  

● TAK (2 z 15 respondentów)

● NIE DO KOŃCA (4 z 15 respondentów)

Czy masz spisany proces obsługi klienta? 



● poprzez ankiety 
● kontakt telefoniczny
● kontakt mailowy 

9 z 15 respondentów zadeklarowało, że nie sprawdza 
w konkretny sposób poziomu satysfakcji swoich 
klientów. 

Jak respondenci sprawdzają poziom satysfakcji 
swoich klientów? 

“Sprawdzam jakie oceny po 
kontakcie zostawili klienci.”

Szymon 
Respondent

Julia
Respondentka

”Zwykle wysyłam follow-upy, 
dzwonię do klientów lub 
wysyłam ankiety.”



● reklamacje
● działania zespołu BOK 
● wysyłka wiadomości 
● konwersja 
● zwroty
● certyfikat SSL 
● aktywność wtyczek płatności 
● czy przesyłka dotarła w dobrym stanie 
● jakość produktów 
● wiadomości po sprzedaży  
● jakość strony sklepu 
● w jakim czasie paczka dotarła do klienta
● satysfakcja
● jakość.

3 rzeczy, które według respondentów powinny być 
regularnie sprawdzane (związane z obsługą klienta)

Ewa
 Respondentka

“Ogólnie uważam, że przede 
wszystkim powinny być 
weryfikowane procesy związane 
ze zwrotami i reklamacją. Czy 
przebiegają sprawnie i jak 
klienci je oceniają.” 



Zakupy online
Ostatnie złe doświadczenia respondentów

webmetric.com



Opisz swoje ostatnie złe doświadczenia 
podczas zakupów w internecie.

Julia i Adam wskazali na problemy z obsługą klienta 
i komunikację na linii sklep-klient. 

Jakie sytuacje powodowały u respondentów 
frustrację?

● Anulowanie zamówienia

● Brak towaru na stronie

● Opóźniona dostawa

● Wypełnianie zbyt długiego i skomplikowanego 

formularza

● Zbyt długie ładowanie strony 

● Problem z finalizacją zakupu 

● Problem z płatnością 

Zakupy online

Julia
Respondentka

 „Ostatnio robiąc zakupy przez internet miałam 
problem z finalizacją zakupu. 

Produkty w koszyku po przejściu do kasy znikały, 
bo było wymagane logowanie.

„Nie dostałam żadnego powiadomienia o statusie 
zamówienia. Nie wiedziałam, czy paczka już jest wysłana, 
czy co się z nią dzieje”.

„Produkt, który zamawiałem, 
nie dotarł do mnie przez 2 
tygodnie. Musiałem sam 
dowiadywać się, co się dzieje. 
Okazało się, że towaru nie ma 
już w sklepie”.   Adam

Respondent



Opisz swoje ostatnie złe doświadczenia 
podczas zakupów w internecie.

Szymon wskazał na zbyt ograniczoną ilość metod 
płatności oraz przewoźników. 

Maria opisała problem z wyszukiwaniem produktu i menu. 
Po kliknięciu w zakładkę “Kategorie” pojawiały się od razu 
wszystkie produkty, a nie lista z kategoriami. 

Zakupy online

„Nie lubię, kiedy nie mogę wybrać 
odpowiedniej dla mnie metody 
płatności. Są do wyboru na 
przykład tylko 2 metody.

To samo tyczy się przewoźników, 
a z opisów nie wynika co to za 
produkt. Na przykład Amazon tak 
ma.” Szymon

Respondent

Maria 
Respondentka

„Ostatnio miałam problem z odszukaniem 
produktu. Po kliknięciu w kategorie 
pokazują się od razu produkty.

Trzeba się naklikać, żeby dojść do listy 
produktów.”



Jak przeciwdziałasz negatywnym sytuacjom w swoim 
biznesie?

„Sam sprawdzam wszystkie procesy 
lub proszę znajomych 
o radę, co mógłbym udoskonalić”. 

Adam 
Respondent

W nawiązaniu do poprzedniego pytania respondenci starali 
się wskazać, w jaki sposób oni zapobiegają negatywnym 
sytuacjom w swojej firmie.

● 3 z 15 respondentów odpowiedziało, że po prostu działa 
intuicyjnie,

● 1 z 15 respondentów pyta o opinię klientów, którzy dokonali 
zakupu w jego sklepie online,

● 11 z 15 respondentów nie wskazało konkretnych działań, które 
przyczyniałyby się do poprawy jakości obsługi klienta oraz ich 
doświadczeń. 



Pomimo że każdy z respondentów wskazał konkretne sytuacje, 
w których nie był zadowolony z zakupów online, ponad 70% z nich nie wskazało 
działań, które zapobiegałyby takim sytuacjom w ich własnych biznesach. 

60% respondentów nie sprawdza, jaki jest poziom satysfakcji jego klientów. 

Tylko 13% respondentów ma spisany proces obsługi klienta w swojej firmie.

webmetric.com

Wnioski



WEBMETRIC Sp. z o.o., ul. Wolsztyńska 13/1
60-361 Poznań  NIP: 7792446783 KRS: 0000636209

Dzięki za uwagę!

Pamiętaj, że to tylko niewielka część tego, 
co zawierają pełne badania UX.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co mówią ludzie
o Twoim biznesie — napisz lub zadzwoń!

hello@webmetric.com     537 401 467    


