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OTÁZKA EFEKTIVITY
Konzultačná spoločnosť McKinsey pri-
niesla zaujímavé správy, ktoré hovoria
o neuveriteľnom medziročnom náraste
investícií do lojalitných programov –
o 50 miliárd dolárov. Napriek enorm-
ným koncentráciám zdrojov do online
platforiem firmy naďalej zápasia s tem-
pom nárastom profitu aj obratu. Kon-
verzný kurz (pomer investícia vs. vý-
nos) naprieč všetkými sektormi nepre-

sahuje už nejaký čas 3 %. Táto situácia
vytvára vrásky na čele hlavne marke-
tingovým oddeleniam. Zákazníci sú
zaplavení veľkým množstvom možnos-
tí, pričom majú stále menej času na
rozhodnutia. Online nakupujúci venu-
jú ponuke iba okolo 4 sekúnd a svoju
pozornosť presúvajú ďalej. Tým, že na-
rástol počet webových stránok, sociál-
nych kanálov, komunít, má marketing
najmenšie okno v histórii na to, aby

cezeň „vliezol k zákazníkovi“. Bez vôle
veci dramatizovať je téma, ako angažo-
vať zákazníkov, v online priestore krí-
zovým manažmentom. V tomto boji
vidíme víťazov tak, ako aj porazených.

ČO JE ANGAŽOVANOSŤ
ZÁKAZNÍKOV V ONLINE
SVETE NAOZAJ?
Na vysvetlenie miery angažovanosti
zákazníkov v digitálnom priestore sa

www.manazerskecentrum.sk

ÚSPEŠNÉ PODNIKANIE

Firmy sa v našich zemepisných súradniciach pomaličky prebúdzajú z hlavy bolenia,
ktoré prinášajú sociálne siete a ich vplyv na angažovanosť zákazníkov. Hlavne veľké a
etablované značky s klasickým marketingom doslova denne prežívajú turbulencie,
keďže na jednej strane vedia, že sa obchod točí na internete a na druhej strane sú ich
čísla stále generované klasickým „kamenným spôsobom“. Minulý rok bolo do inovácií
v rámci technológií investovaných 4,5 miliardy dolárov, ďalšie 3 miliardy do webových
komunít. Výskum spoločnosti Gartner preukázal, že 70 % zákazníkov sa nikdy ne-
nahlásilo do svojich zákazníckych účtov a že až 80 % zákazníkov si vôbec nevšimlo na
Facebooku zmeny, ktoré značky komunikovali. Sú tu však značky, ktoré svoj úspech za-
znamenali iba prostredníctvom sociálnych sietí. Kde sa skrýva tajomstvo úspechu?

MÁ ANGAŽOVANÝCH ZÁKAZNÍKOV



v rôznych zdrojoch najčastejšie stretá-
vame s pravidlom 90/9/1. Prevažná
väčšina návštevníkov sociálnych sietí
sa potrebuje porozprávať so svojimi
vzdialenými priateľmi, chcú získať
rýchle novinky o tom, čo sa deje vo
svete, dokonca sa aj napoja na firemné
sociálne médiá, ale neurobia to, čo si
firmy prajú najviac – nenakupujú. 9 %
návštevníkov predstavuje aktívnych
prispievateľov, ktorí s produktom či
značkou vedú dialóg, a iba 1 % sú tí,
ktorí tvoria obsah. Je táto rovnica de-
motivačná? Na prvý pohľad áno, no
analýza vplyvu 1 % plus 9 % účast-
níkov digitálneho diania v reči dolárov
vyvádza aj skeptikov z omylu. Práve
vplyv malých komunít na obrovské so-
ciálne masy, ktoré sa javia byť pasívne,
je enormný. Dnes sa ľudia rozhodujú
podľa online referencií (pozri trip ad-
visor) viac ako podľa reklám, ktoré
stále klesajú na relevancii. Agilné firmy
to už pochopili a objem investícií z
tradičnej reklamy presúvajú do digitál-
neho sveta, ktorý je stále v režime
„naživo“. Neexistuje prestávka, aby sa
so značkou nenarábalo. Online svet
frčí nonstop. Firmy aktívne hľadajú
identitu svojich spontánnych advoká-
tov a úzko s nimi spolupracujú. A to
nehovorím o nastrčených a kúpených
prisluhovačoch. Mám na mysli prepra-
cované a eticky riadené advokátske
programy, kde sa zákazník sám rozho-
duje, či bude za danú značku bojovať
alebo nie. Je náročný na svoj produkt 
a jeho tvorcu. Je ochotný obhájiť obdo-
bie, kedy sa nedarí, lebo vie, že za
malou prehrou je silná motivácia
vyhrať ďalší boj. 

OTVORENÉ UCHO
Ako pristúpiť v riadení svojho obchodu
ku skutočnosti, že digitálny priestor bu-
de stále viac a viac dominovať? V prvom
rade dôkladne prepracovať manažment
vzťahu so zákazníkom. Rôzne modero-
vané skupinové diskusie narážajú na
limity sociálnej žiadúcnosti či situačnej
štylizácie s úprimným (i keď kontra-
produktívnym) záujmom podať vysoký
respondentský výkon. Digitálna inter-
akcia sa umne monitoruje tzv. sociál-
nym načúvaním. Ide o dômyselnú
aplikáciu, ktorá monitoruje dianie na
vybraných sociálnych sieťach. Ako

hovorí jej názov, načúva zákazníkom,
ako komunikujú medzi sebou o pro-
dukte, službe a značke. Vyhodnocuje
konkurenciu, sentiment a úspech kam-
pane či vlastnosti produktu. Výsledky
načúvania sú cenným vstupom pre cie-
lenú marketingovú komunikáciu, pre
tvorbu inovácií a hlavne slúžia k adres-
nému napĺňaniu zákazníckych potrieb.
Niektoré spoločnosti sú týmto feno-
ménom zasiahnuté natoľko, že neuro-
bia žiadne rozhodnutie o budúcej
stratégii, ktoré nemá podklad z načúva-
nia. Najprv dať zákazníkom to, čo
potrebujú, a potom nájsť spôsob, ako
na tom zarobiť. Ale iba vedieť, čo
zákazníci hovoria na sociálnych sieťach
a vytvárať kampane nie je to, ako sa
definuje angažovanosť. Ide o reaktívne
správanie, preoblečenie sa do
prozákazníckej formy. Klasickým prík-
ladom sú lojalitné programy, ktoré si
zakladajú na transakciách. Pred nás-
tupom webu to bol najlepší spôsob, ako
sledovať spotrebiteľské správanie,
okrem ešte klasickejších telefonátov 
a emailových zliav. Zákazník si kúpi 9
sendvičov a desiaty dostane zdarma
alebo nalieta x tisíc míľ a dostane
letenku zdarma a pod. Tento prístup
má v súčasnom pohľade vážnu
prekážku. Na to, aby zákazník získal
zľavu či bonus, sa musí k nej „pre-
platiť“. Virgin Airlines dnes udeľuje
extra výhody nie podľa počtu
nalietaných míľ, ale podľa toho, koľko
peňazí zákazník utratil.

Definícia angažovanosti je o proak-
tivite medzi firmou a zákazníkom,
medzi zákazníkmi samotnými. Čím
dlhšie sa darí udržať pozornosť
zákazníkov, tým väčší vplyv si firma na
nich vytvára. Hoci demokratizácia so-
ciálnych sietí prakticky neumožňuje
ovládnuť obsah komunikácie so
zákazníkmi úplne, dáva schopnosť in-
terakcie cez špecifické produkty, obsah
a služby. Výsledkom je angažované sa
správanie zákazníkov, ktorí prejavmi
podporujú 3 základné obchodné ciele:

• získanie ďalších – nových
zákazníkov

• udržanie si ich na dlhší čas
• maximalizácia príjmu počas exis-

tencie vzťahu

Web mení paradigmu lojalitného pro-
gramu. Všetky formy správania sa
zákazníkov dokážu firmy odsledovať
skôr, ako urobia transakciu práve 
s nimi. A každý jeden krok môže byť
špeciálne odmenený a bez toho, aby
predtým urobil nejaký konkrétny ná-
kup. Rovnako sa mení aj spôsob od-
meňovania. Ľudia si dnes vážia
sociálny status a privilégiá rovnako,
ako keby mali dostať niečo zadarmo.
Už v 70. rokoch s tým prišla psycho-
logická teória sebaurčovania, ktorá
tvrdila, že vnútorné motivátory, ako
napr. nezávislosť alebo príslušnosť 
k určitej skupine, majú väčší dosah na
správanie sa ľudí a na to, ako zarobiť
viac peňazí. V inej štúdii na vysoko-
školákoch sa zvýšila ich motivácia us-
pieť pozitívnou spätnou väzbou. Dr.
Caroline Zink zverejnila na základe
výskumov reakcií mozgu zákazníkov
4 základné motivátory:

1. Inteligencia. Viete pomôcť
zákazníkom vytvoriť pocit, že niečo
objavujú? Viete im umožniť zvýšiť ich
vedomosti v kontexte vášho pro-
duktu alebo služby? Spomeňte si na
funkčný IKEA efekt.
2. Úspech. Zákazníci chcú mať pocit,
že sú členmi víťazného tímu a ich am-
bície sú podnecované konkurenciou.
3. Sociálne hodnoty. Podobne ako
majú ľudia radi peniaze, inklinujú 
k sociálnemu statusu a uznaniu 
v spoločnosti. 
4. Štruktúra. Napriek tomu, že ino-
vácia je umením, tak zákazník 
potrebuje mať pocit poriadku a orga-
nizácie. Isto nie chaos.

Ak vašou interakciou so zákazníkmi
v digitálnom priestore napĺňate
všetky štyri vyššie uvedené dimenzie,
ste na najlepšej ceste stať sa najlep-
ším. Tieto body sa nedajú rozvíjať po
sebe. Ani sa nepýtajte, s ktorým začať
alebo ktorý z nich je tzv. menej
dôležitý. Stratégia rozvoja digitálnej
angažovanosti zákazníkov sedí na
týchto nohách rovno-
merne. 
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