
Mapowanie podróży Klienta

Skuteczne narzędzie 
do lepszego 
zarządzania firmą, 
wzrostu satysfakcji 
klientów, optymalizacji 
procesów i poprawy 
wyników. 



To jedno z najlepszych narzędzi pozwalające poznać punkt widzenia 
i oczekiwania Klientów w każdym momencie ich kontaktu z marką 
– na etapie przedzakupowym, w trakcie relacji biznesowej jak również 
po finalizacji sprzedaży. 

To technika wizualizacji pozwalająca zobaczyć wszystkie interakcje Twoich 
Klientów w kontakcie z Twoją firmą, produktem lub usługą i dowiedzieć się, 
czego oczekują Klienci z jednej strony, a gdzie Twoja firma popełnia błędy 
z drugiej.

Realizowane w formie warsztatu z udziałem wybranych pracowników, 
pozwala szybko i skutecznie zoptymalizować główne wewnętrzne procesy, 
by przestawić firmę na działania proklienckie.

Mapowanie Podróży Klienta (Customer Journey Mapping) 



realizowany z udziałem wybranych managerów i pracowników 
działów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, 
księgowości (8-16 osób).

trwa od 1 do kilku dni w zależności od wielkości firmy 
i złożoności procesów i ilości interakcji Klienta z firmą. 

wykorzystuje metody pracy design thinking i burzy mózgów.

odbywa się w siedzibie Klienta lub poza siedzibą (na życzenie).

Mapowanie Podróży Klienta to warsztat
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Pracownicy lepiej rozumieją oczekiwania i  potrzeby Klientów.

Twoje wewnętrzne procesy – formalne i nieformalne optymalizują się 
już w krótkim okresie czasu. 

Eliminujesz zbędne i nieefektywne działania i ograniczasz koszty.

Twoje działy marketingu i sprzedaży działają bardziej efektywnie, 
gdyż wiedzą dokładnie kto jest Klientem i jakie ma oczekiwania. 

Twoje wyniki operacyjne poprawiają się. 

Dlaczego warto?
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Prosty, szybki i skuteczny sposób wdrożenia i monitorowania wyników. 

Większe zaangażowanie pracowników wszystkich działów w firmie. 

Eliminacja negatywnych opinii i wzrost pozytywnych opinii Twoich 
Klientów. 

Precyzyjne określenie elementów procesu krytycznych z punktu 
widzenia Klienta i ich szybka poprawa.

Dodatkowe wartości dla Twojego biznesu
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Dziś jedynie zadowolenie 
Klientów nie jest już 
wystarczające. 
Jeśli naprawdę chcesz 
dynamicznie rozwijać 
swoją firmę musisz 
stworzyć fanów wokół 
swojej marki.



W zależności od wielkości Twojej firmy 
i złożoności relacji z Klientami oraz wewnętrznych procesów

Wybierz jeden z trzech proponowanych 
planów przeprowadzenia 

Mapowania podróży Klienta



PRO MEDIUM SMALL

1. Szkolenie wewnętrzne dla pracowników V V V

2. Wywiady pogłębione z wybranymi Klientami + raport V V X

3. Analiza dotychczasowych danych o Klientach + raport V X X

4. Warsztat z budowania Persony Klienta V V V

5. Warsztat z budowania mapy empatii Klienta V X X

6. Warsztat z mapowania podróży Klienta V V V

7. Warsztat Quick Wins V V V

8. Warsztat planowanie działań V V X

9. Raport powarsztatowy V V V

10. Konsultacje po zakończeniu projektu V V X



Szkolenie wewnętrzne dla pracowników
Prezentuje korzyści z mapowania podróży klienta i przygotowuje do pracy podczas warsztatu.

Wywiady pogłębione z wybranymi Klientami
Pozwalają poznać opinie Klientów (zarówno zadowolonych jak i niezadowolonych), które są dobrym 
punktem wyjścia do dalszej pracy warsztatowej. 

Analiza dotychczasowych danych o Klientach
Analiza podstawowych danych o Klientach na bazie danych z Google Analytics, mediów 
społecznościowych, struktury sprzedaży.  

Warsztat z budowy Persony Klienta
Określa dokładnie profil Klienta opisujący takie informacje jak dane demograficzne, zainteresowania, 
oczekiwania wobec marki, obawy, itp. 

Warsztat z budowania mapy empatii Klienta
Opisuje co Klient myśli i czuje, widzi, słyszy, mówi i robi analizując rozpoczęcie współpracy i jak to 
wpływa na jego decyzję zakupową. 
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Warsztat z mapowania podróży Klienta
Warsztat główny. Analiza wszystkich następujących po sobie interakcji Klienta z firmą obrazująca jego 
oczekiwania, cele, ryzyka, momenty szczęścia i niezadowolenia i korzyści płynące dla firmy.

Warsztat Quick Wins
Pozwala zdiagnozować i opracować listę szybkich do wdrożenia zmian nie wymagających dużych 
nakładów pracy ani budżetu. 

Warsztat planowanie działań
Pozwala zdiagnozować i opracować listę działań i projektów, które pozwolą na optymalizację 
procesów wewnątrz firmy i przełożą się na bardziej efektywne działania w przyszłości.  

Raport powarsztatowy
Prezentuje szczegółową mapę podróży klienta opracowaną podczas warsztatu wraz z propozycją 
działań naprawczych.

Konsultacje po zakończeniu projektu
Wsparcie merytoryczne do 3h w realizacji działań usprawniających w okresie 3 miesięcy od dnia 
przeprowadzenia warsztatu z mapowania.  
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Sprawdź:

▪ Kto dokładnie jest Twoim Klientem.
▪ Jakie ma oczekiwania i potrzeby w każdym punkcie styku z Twoją firmą.
▪ Co wzmacnia jego chęć zakupu.
▪ Co powoduje, że rezygnuje ze współpracy.
▪ Jak szybko i skutecznie poprawić jakość oferty marketingowej.
▪ Które z działań wzmacniają sprzedaż.
▪ Co Twoja firma może zrobić lepiej, by poprawić efektywność biznesu.

A to wszystko dzięki warsztatowi z mapowania 
podróży Klienta w zaledwie kilka dni.



Think Customer zajmuje się kompleksowym doradztwem 
oraz wdrażaniem narzędzi i rozwiązań w zakresie zarządzania 
poprzez doświadczenia klientów (customer experience 
management) jak również komunikacji marketingowej 
nastawionej na spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów. 

Pomagamy Firmom przekuwać doświadczenia klientów 
w ich największą przewagę konkurencyjną.

Z doświadczenia wiemy, że zarówno dogłębna wiedza 
o Klientach z jednej strony, jak i świadomość tego, co firma 
robi dobrze, a co wymaga poprawy z drugiej, pozwalają 
zbudować skuteczną komunikację.

Dlatego opracowujemy szczegółowe obrazy Klienta, mapy 
empatii oraz mapy podróży Klienta, przeprowadzamy 
badania opinii i satysfakcji Klientów, realizujemy audyty 
marek, przygotowujemy strategiczne plany Customer 
experience oraz koordynujemy realizację założonych celów 
i działań. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.



Rozkręć swoją firmę 
z Think Customer.



kom: 733 27 27 70
kontakt@thinkcustomer.pl
www.thinkcustomer.pl

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Śledź nas:

mailto:kontakt@thinkcustomer.pl?subject=Dzień%20dobry,%20proszę%20o%20kontakt
http://www.thinkcustomer.pl/
https://www.linkedin.com/company/thinkcustomer
https://www.facebook.com/thinkcustomerpoland/?ref=page_internal

