
Co dziś jest najważniejsze dla 
Twoich Klientów? 
Jak COVID -19 zmienił ich 
oczekiwania i praktyki  
w ramach poszczególnych 
etapów Coustomer Journey? 

Nie deklaracje i pozbawione 
kontekstu procenty, ale głębokie 
insighty i nowe praktyki powinny 
być bazą w projektowaniu ścieżek 
zakupowych od nowa!



Sytuacja, w której wszyscy się 
znaleźliśmy jest bardzo szczególna. 
Nikt z nas w żadnym obszarze nie 
ma podobnego doświadczenia. 

Nasze podejście do projektowania rozwiązań i doświadczeń konsumenckich 
zakłada, że zawsze wychodzimy od jakościowych badań potrzeb, często  
w ramach ko-kreacji tworzymy je wspólnie z potencjalnymi odbiorcami 
naszych rozwiązań. 
 
Postanowiliśmy zrealizować projekt, w celu zarejestrowania i opisania, 
aktualnych zachowań konsumenckich – aktywności jakie mimo zagrożenia 
zakażeniem podejmują w offlinie, a jakie przenoszą lub rozwijają w online.
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W tej chwili nie należy stawiać na proste predykcje. 
Zdecydowanie nie należy wierzyć w deklaracje. 
Jednocześnie warto zarejestrować i opisać nowe 
praktyki. Część z nich może się utrwalić. Zdecydowana 
większość będzie kluczowa w okresie przejściowym, czyli 
teraz. Nawet jeśli wiążąco nie da się dziś powiedzieć, czy 
ludzie będą zachowywać społeczny dystans za rok – to 
można, a nawet należy założyć, ze będą przez pierwsze 
tygodnie po zawieszeniu izolacji.  

 
To mogą być kluczowe miesiące dla 
relacji marek z ich klientami.
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Nasz projekt mapowania nowych praktyk, obaw, 
potrzeb i „tęsknot” klientów obejmuje grupę ponad 20 
badanych, którzy reprezentują różne modele konsumpcji 
i różne miejsca zamieszkania (ze względu na liczbę 
mieszkańców i części Polski). Rozmawialiśmy  
z osobami, które przed pandemią bardzo dużo wydawały 
na szeroko pojętą konsumpcję – żywiły się poza domem, 
wydawały dużo na aktywności czasu wolnego, na usługi. 
Z rodzinami, które prowadziły samodzielne gospodarstwa 
domowe, ale korzystały z usług gastronomicznych, 
kin, teatrów, zorganizowanych zajęć sportowych, 
zorganizowanych form turystyki, aż po rozmówców, którzy 
nawet przed pandemią stosunkowo mało „konsumowali” 
poza domem – ich aktywność była realizowana w domu  
i najbliższym otoczeniu. 

Staraliśmy się dobrze określić 
kontekst, w jakim pojawiły się 
nowe potrzeby. Dane procentowe o 
tym czy ktoś zamierza robić zakupy, 
pójść do restauracji czy chodzić na 
siłownię – bez kontekstu są tylko 
cyframi.  Kontekst i insighty są 
bazą do wspólnego projektowania 
nowych wymiarów customer 
experience.

4



Rodzice dorosłych dzieci Dorośli bez zobowiązań Młodzi niezależni

20-72 lata

zasięg ogólnopolski, miejscowości różnej wielkości

Rodziny

Kogo badaliśmy?
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Bardzo brakuje nam spokojnych przemyślanych zakupów. Te 
zakupy u nas to był już trochę taki sobotni rytuał, robiony przez 

całe życie i właśnie uległo to zmianie.”  

   

Z  pozytywów epidemii - ludzie w sklepie zaczęli zauważać innych 
ludzi, tzn. odsuwać się od nich, a nie wpadać na nich i potrącać. 

Bardzo chcielibyśmy, żeby nie było takiego ścisku w kolejkach, żeby 
te zasady dystansu chociaż w jakiejś części zostały na stałe.

   

Z     nieufnością patrzymy na sklepy, które mają ciasne alejki i dużo 
ludzi i raczej będziemy odpuszczać zakupy w takich miejscach. 

Pochodzilibyśmy po galerii. Kiedyś przymierzało się ubranie i od 
razu wiedziało się czy wygląda dobrze, czy nie. Teraz raczej nie 

będę przymierzać, chyba że jakimś sposobem na własne ubrania. 

Sklepy nie są dostosowane do wymogów trzymania dystansu. 
Nie ma w nich miejsca. Konieczność odkażania rąk, nie jest 

dokuczliwa, ale te foliowe rękawiczki to jakaś pomyłka. Przy 
wyjściu w sklepach powinien być jakiś chociaż najtańszy krem do 
nawilżenia rąk, bo ten płyn bardzo wysusza skórę.
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Z reguły nie kupujemy online, wybieramy sklepy stacjonarne, szczególnie w przypadku ubrań.  
I nie będziemy mieli problemu by do nich wrócić, zachowując odpowiednie odległości i zasady.  

Zakupy robię zazwyczaj w tym samym sklepie. Znając jego układ i lokalizację poszczególnych 
produktów, przygotowuję listę zakupów w taki sposób, by nie było konieczne powracanie  

w odwiedzone już alejki sklepowe. Dążę do maksymalnej optymalizacji.

Denerwuję się, kiedy widzę innych klientów czy pracowników sklepów bagatelizujących 
wymogi sanitarne.

Mam nadzieję, że przestrzeganie zasad higieny wejdzie nam w nawyk. 
Chciałabym również, żebyśmy zaakceptowali powiększenie przestrzeni 

osobistej.

Zyskają na popularności firmy typu Lokalny Rolnik czy 
spółdzielnie zakupowe. Ludzie będą mniej kupować impulsowo, 

będą robić bardziej przemyślane zakupy.

Denerwuje nas brak miejsca przed kasami na kolejki z 
zachowaniem odległości i nieprzestrzeganie zasad 

izolacji przez sklepy – mamy w pobliżu dwie piekarnie, jedna 
przestrzega zasad, druga nie – kupujemy tylko w tej pierwszej.

Jeśli jakieś miejsce nie zapewni mi komfortu dużego dystansu od 
innych ludzi, to nie będę tam chodzić. 

Okryliśmy lokalne sklepy, których wcześniej nie zauważaliśmy. 
Mięso i zakupy spożywcze kupujemy teraz często w okolicy, z 

opcją wcześniejszego zamówienia i odbioru osobistego i możliwe, że 
zostaniemy przy tym rozwiązaniu.

W ramach wsparcia ulubionych restauracji, dwa razy w tygodniu 
zamawiamy jedzenie do domu, żeby mieć potem gdzie pójść gdy to 

wszystko się skończy.

7



Nie mam nadziei na normalne wakacje 
i myślę, że takie nie będą. Chciałbym 

aby chociaż relatywnie normalne były 
grudniowe święta oraz koniec roku, ale 
i to jest niepewne, bo spodziewam się 
drugiej fali epidemii.”  

Używam żelu dezynfekującego 
dostępnego w sklepach, zasłaniam 

usta i nos zgodnie z obowiązkiem. 
Zachowuję odstępy w kolejce i moim 
zdaniem, takie dystanse mogłyby zostać 
na zawsze – do szału doprowadzało mnie 
gdy ktoś prawie dotykał moich pleców w 
kolejkach lub na mnie napierał, jakby to 
miało cokolwiek przyspieszyć.” 

Obecna sytuacja, wbrew pozorom, 
sprawiła że moje zakupy są bardziej 

komfortowe i nikt nie narusza mojej 
przestrzeni stojąc w kolejkach.

Nie jest źle, nie utrudniło mi to 
bardzo życia, ale po prostu 

jest nudno, nie można korzystać 
ze zwykłych przyjemności. Żyje się 
nudniej.

Przestałam w ogóle kupować 
ubrania, bo totalnie nie mam 

gdzie w tym chodzić. W domu 
nie będę się ubierała w dżinsy, bo 
niewygodnie i się niszczą – chodzę  
w dresach i leginsach cały czas,  
w wygodnej koszulce. Nie wiem kiedy 
będę miała potrzebę kupowania 
ubrań.
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Długo będzie towarzyszyć nam obawa, 
niepokój dotyczący zarażenia się  

i powrotu szczytu epidemii.

Unikamy zatłoczonych alejek, kontaktu 
z innymi ludźmi w sklepie, kupowania 

produktów niepakowanych – dotykanych 
przez innych.

Chciałabym wybrać się do 
galerii na zakupy, nie po coś 

konkretnego, tylko spokojnie 
sobie pochodzić, pooglądać, 
ale jeśli się na to zdecyduję, 
to na pewno poza godzinami 
szczytu i nie w weekend.  
Na pewno nie wybierzemy się 
też na wyprzedaże, balibyśmy 
się dużej ilości ludzi.

Nie będziemy przymierzać ubrań  
w sklepie. Do przymierzalni trzeba 

wejść po kimś, stać w kolejce. Najgorsze są 
rzeczy wkładane przez głowę! Takie ubrania 
mogę przymierzyć w domu, po 3 dniach 
poddania ich kwarantannie. Myślę, że w 

sklepie wystarczy mi lustro i przyłożenie 
ubrań „na oko” do siebie.

Będziemy zastanawiać się nad 
powrotem do galerii, gdy 

liczba zachorowań spadnie do 40-
50, ale z zachowaniem środków 
bezpieczeństwa, przede wszystkim 
dystansu.

Większość rzeczy i tak 
kupowaliśmy przez internet, 

w tym także ubrania. Ale buty 
lubimy najpierw przymierzyć  
i chociażby po to wybralibyśmy się 
na zakupy do sklepu.
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insighty z badań
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01. Dystans i higiena

Dystanse mogłyby zostać na zawsze – 1,5 metra jest 
w porządku, a kolejki są bardziej komfortowe odkąd 
dystans jest konieczny. 

Komfort zakupów zależy od przestrzegania nowych 
wytycznych. Klienci wybierają sklepy, które dają  
poczucie bezpieczeństwa. 

Zmiany nawyków higienicznych mogą zostać z nami na 
zawsze – ludzie są na to gotowi i nie mają nic przeciwko.  

Konsumenci mają spore oczekiwania dotyczące 
odpowiedniej organizacji przestrzeni sklepu  
i zachowania zasad dystansu i higieny także przez  
jego personel.

i n s i g h t y  z  b a d a ń11



02. Zmiana kontekstu 
konsumpcji

Relacje z bliskimi to największa wartość dzisiejszych 
czasów. Strach o nich jest większy, niż o nas samych i jest 
emocją definiującą także podejście do konsumpcji. 

Nastąpiła silna racjonalizacja potrzeb zakupowych, 
opierająca się na konieczności zmierzenia się z sytuacją 
obniżonych wynagrodzeń, redukcji zatrudnienia, 
niepewnej przyszłości ekonomicznej.  

Skupiliśmy się na innych aspektach naszego życia.  
Często odkryliśmy, ze nie potrzebujemy tak wielu rzeczy.  
To chwilowo może zmienić nasz apetyt na nowe. 
Natomiast zalecamy ostrożność wobec stwierdzenia czy 
to trwała zmiana. Polacy czerpią dużo radości  
z konsumpcji i gdy poczują się bezpieczniej w sensie 
zdrowotnym i zawodowym ich „apetyt” na nowe 
powróci. Pytanie, w jakiej skali? 

i n s i g h t y  z  b a d a ń12



03. Przyjemność życia 
i rytuały

Żyje się nudniej i lifestylowe utrudnienia są tym, z czym 
najtrudniej mierzyć się konsumentom. 

Tęsknota za rytuałami zakupowymi jest driverem 
decyzji o powrocie do centrów handlowych czy sklepów 
wielkopowierzchniowych. 

Brak swobody i spontaniczności oraz planowanie  
w duchu nowego reżimu zabijają przyjemność robienia 
zakupów i spędzania czasu.

i n s i g h t y  z  b a d a ń13



04. Rewizja potrzeb

Asekuracyjne myślenie o zakupach jest wynikiem 
racjonalizacji podejścia do realnych potrzeb. 

Zmiana praktyk społecznych, z której wynika akceptacja 
naturalności (brak makijażu) jest powszechnym 
zjawiskiem. Praca w trybie Home Office, tzw. dresy code, 
brak potrzeby malowania się, minimalizacja potrzeb 
sprawiły, że konsumenci kupują i będą kupować mniej. 

Ważniejsze niż kupowanie stało się zachowanie 
obecnego poziomu życia i posiadanie poduszki 
finansowej na wypadek ponownej fali epidemii. 

i n s i g h t y  z  b a d a ń14



05. Lokalność

Mniejsze sklepy zyskały i będą zyskiwać na popularności. 
Konsumenci odkryli najbliższą okolicę i docenili 
możliwość lokalnych zakupów. 

Lokalne kawiarnie i restauracje umocniły lojalność wśród 
swoich klientów. Mogą liczyć na ich wsparcie. 

Mniejsi dostawcy ‚pod drzwi’ i spółdzielnie wracają do 
łask i świadomości odbiorców.  

Omnichannel lokalności to nowy trend, który będzie 
szybko się rozwijał. Zamawianie online/telefonicznie  
z odbiorem na miejscu, w najbliższej okolicy, daje 
poczucie bezpieczeństwa. 

i n s i g h t y  z  b a d a ń15



06. Izolacja od 
doświadczeń, nie produktu

Tęsknota za humanizmem jest największym 
ciężarem pandemii. 

Ludzie, nie zakupy. Relacje międzyludzkie wróciły na 
pierwsze miejsce potrzeb. 

Usługi, nie produkty. Czas lockdownu nie izolował 
od produktów - te były i są dostępne online lub, 
pod pewnymi ograniczeniami, w sklepach. To brak 
możliwości korzystania z usług był najbardziej uciążliwy. 

Fizyczne doświadczenia - tego brak konsumentom 
najbardziej! Chcemy móc doświadczać, nie tylko mieć  
i być. 

i n s i g h t y  z  b a d a ń16



07. Rolą galerii handlowych jest 
mnożenie doświadczeń – 
to nie magazyn produktów, 
ale wielofunkcyjna przestrzeń  
i forma spędzania czasu. 

Spędzanie czasu albo optymalizacja jego wykorzystania, 
realizowanie czegoś przy okazji (po siłowni, przed kinem, 
w drodze na autobus), wszystko w jednym miejscu – to 
z tym kojarzą się klientom galerie handlowe i to jest ich 
najmocniejszą stroną. 

Możliwość pochodzenia po sklepach, pooglądania 
asortymentu jest najczęstszym powodem wizyt 
w galeriach handlowych. Wpisuje się w rutynę, 
przyzwyczajenie, formę spędzania czasu. Zakupy są 
efektem końcowym, wbrew pozorom emocjonalnie 
najmniej istotnym.

i n s i g h t y  z  b a d a ń17



insighty dotyczące 
galerii handlowych
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01. Celowe zakupy

Zarówno w czasie izolacji i zamknięcia centrów, jak i po 
ich otwarciu nasi rozmówcy podkreślają, że zakupy stają 
się CELOWE/ PLANOWANE. To dotyczy zarówno tych 
osób, którym towarzyszy większy lęk przed wirusem – jak 
i tych, których po prostu nie cieszą zakupy 
w maseczkach, rękawiczkach – bez możliwości mierzenia.

Zmiana sytuacji finansowej lub obawa przed jej 
pogorszeniem, też nie wspiera zakupów dla przyjemności.

Zakupy są funkcją naszych praktyk życiowych. Jeśli te 
praktyki ulegają ograniczeniu, zakupy również. Brak wyjść 
do pracy, spotkań na mieście, odwiedzin u znajomych to 
brak bodźców -inspiracji do zakupów.

W analizach agencji trendwatchingowych podkreśla 
się, że czas izolacji przedefiniował nasze podejście do 
konsumpcji. To fakt. Skupiliśmy się na innych aspektach 
naszego życia. Często odkryliśmy, że nie potrzebujemy 
tak wielu rzeczy. To chwilowo może zmienić nasz 
apetyt na nowe. Natomiast zalecamy ostrożność wobec 
stwierdzenia czy to trwała zmiana. Polacy czerpią dużo 
radości z konsumpcji i gdy poczują się bezpieczniej  
w sensie zdrowotnym i zawodowym, ich „apetyt” na nowe 
powróci, pytanie w jakiej skali?

i n s i g h t y  d o t .  g a l e r i i  h a n d l o w y c h19



02. Lokalne sklepy wygrywają!

Odkryliśmy lokalne sklepy na nowo. Osiedlowe 
„spożywczaki”, ale też mniejsze centra handlowe.  
Miejsca, w których osoba obecna w sklepie to 
osoba decyzyjna - ona bezpośrednio odpowiada za 
bezpieczeństwo Klientów. Takie miejsca nasi badani 
uznawali za bardziej bezpieczne od wielkich sieci.  
Ufają bezpośrednim relacjom. Mniejsze, „ogarnialne”, 
nie anonimowe sklepy i marki – są dla nich dziś, bardziej 
wiarygodne.

i n s i g h t y  d o t .  g a l e r i i  h a n d l o w y c h20



03. Bliższe = lepsze

Doświadczenie pandemii ma też wpływ na nasz 
stosunek do mobilności. Póki co wolimy bliższe sklepy, 
restauracje czy parki. To może być trwała zmiana, 
ponieważ ma ona wzmocnienie w procesach sprzed 
pandemii. Ludzie szukali już wtedy lokalnych dostawców, 
osiedlowych kafejek i sklepików. Teraz tamte preferencje 
zyskały wzmocnienie w postaci większego poczucia 
bezpieczeństwa w bliskich lokalizacjach.

i n s i g h t y  d o t .  g a l e r i i  h a n d l o w y c h21



04. Lokalność > ponadlokalność

To także ważny aspekt analizy tego, dlaczego frekwencja 
mniejszy, lokalnych galerii jest nawet o 10 p.p. wyższa niż 
tych dużych, wielkomiejskich. 

Z jednej strony mamy do czynienia z mniejszą 
mobilnością – ludzie nie jeżdżą na uczelnię, do biura, na 
koncert i nie wpadają przy okazji do Galerii. Z drugiej 
strony w czasie rozmrażania – czyli oswajania lęku, 
otwierania się na ponowny kontakt z ludźmi – lepiej 
poćwiczyć na „swoim boisku”.Łatwiej pójść do bliskiej 
galerii osiedlowej, może do Retail Parku? Nasi badani 
mówili: Szybko załatwię najpotrzebniejsze zakupy  
i zobaczę jak to teraz działa. 

Warto pamiętać, że mieszkańcy miejscowości 
okolicznych do największych miast Polski stanowią 
ważną część klientów największych Galerii – to  
w naszej nomenklaturze – Sobotni Desantowcy, ale też 
ci dokonujący zakupów przy okazji innych spraw do 
załatwienie w dużym mieście. Teraz tych okazji nie ma. 
Nie ma też swobody i mobilności.

i n s i g h t y  d o t .  g a l e r i i  h a n d l o w y c h22



Poczucie 
bezpieczeństwa

Otwarte przestrzenie, 
duże, ale szybko dostępne. 

Możliwość sprawnego 
zrealizowania planu

Wygoda
Łatwość dotarcia, 
zaparkowania. Szybkie 
wejście do sklepu

Silne poczucie 
bezpieczeństwa

NIezbędne 
minimum

Pełen komfort

Słabe poczucie 
bezpieczeństwa

Duża galeria

Małe i średnie
CH lub galeria

Retail Park
lokalne CH

Nowe rozumienie wygody 
i nowe znaczenie bezpieczeństwa. 
Jak wpływają na preferencje Klinetów?

POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWA

SZYBKOŚĆ
REALIZACJI PLANU

JAKOŚĆ
ATRAKCYJNOŚĆ
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Sprawność wyboru kontra 
sprawność realizacji planowych zakupów.

SZYBKA REALIZACJA
CELU

SPĘDZANIE CZASU,
INSPIROWANIE

Sprawność
wyboru

Relacja zakresu branż 
i ilości marek dostępnych 
w centrum w stosunku do 

łatwości dotarcia do tej 
wybranej przez klienta i do 
sprawności poruszania się 

po obiekcie

Wielkość obiektu
Rozległość obiektu 
i parkingu

Duża

Mały Duży

Mała

Duża galeria

Małe i średnie CH 
lub galeria

Retail Park
lokalne CH
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Oto jak zmieniły się motywacje i praktyki 
wybranych typów Klientów:
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Nasze badania i analizy są zawsze bardzo silnie 
zakorzenione w kontekście, dlatego pozwalają na 
wyciąganie konkretnych wniosków  
i projektowanie rozwiązań na dziś i na przyszłość.
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rekomendacje
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Doświadczenie izolacji 
w różnym stopniu wpływa na różne 
elementy ścieżki zakupowej 
(customer journey).

Trudno dziś powiedzieć, które  
zmiany się utrwalą.

Warto zweryfikować, jak zmieniła się 
ścieżka zakupowa dla konkretnych 
Klientów w relacji do konkretnych marek.

r e k o m e n d a c j e31



Należy na nowo określić priorytety i jak 
najszybciej poprawić jakość obsługi 
klienta w obszarach, które:

Były istotą modelu biznesowego przed COVID 
i były ważnym aspektem w budowaniu relacji 
z Kluczowymi Klientami;

Stały się kluczowe w trakcie izolacji.
Tu należy przeprowadzić analizę w duchu: 
lesson learned:

Ustalić co działało?  
A co wymaga szybkiej poprawy?
Jakie nowe formy sprzedaży i komunikacji 
z Klientem były ważne w radzeniu sobie 
z koniecznością zamknięcia sklepów 
fizycznych?

Określić nowe zadania dla kompletnej ścieżki 
zakupowej w offline i online.
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Te kroki pozwolą wyłonić priorytety, 
na jakich powinna się skupić 
marka by zabezpieczyć swoje siły 
sprzedażowe na wypadek kolejnych 
izolacji i jednocześnie  teraz 
najtrafniej odpowiedzieć na nowe 
potrzeby. 

Poszukiwanie synergii jest możliwe! 
Dzięki byciu blisko potrzeb klienta 
pomożemy:

Zdecydować w co teraz inwestować 
czas i energię   
Lepiej ocenić, które kanały sprzedaży 
należy rozwijać. 
Budować sprawność organizacyjną 
i zdolność do szybkiego reagowania 
na zmianę zasad gry o klienta.
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Zapraszamy do kontaktu:

+48 506 075 293

katarzyna.konkel@omnisense.pl

Katarzyna Konkel
CEO OMNISENSE

+48 660 435 115

katarzyna.skoczek@schwitzkegorski.pl
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