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Poskytnite zákazníkom relevantnú 
skúsenosť cez digitálne kanály
aj napr iek veľmi k rátkej dobe, počas k torej soc iálne médiá prenik l i  do biznis sveta, väčšina  
f ir iem jednoznačne ident if ikuje ich veľ ký vplyv na budovanie a rozvoj vzťahov so zákazníkmi.

moderná doba nesie prí-
vlastok digitálna, preto 
sa aj digitálne IQ akosi 

prirodzene objavilo v centre 
záujmu tých, ktorí sa mera-
ním tejto schopnosti venujú. 
Medzi inými aj PwC. Pojem 
„Digital IQ“ vyjadruje schop-
nosť organizácie porozumieť, 
zhodnotiť a inovovať digitálne 
technológie. Poradenská spo-
ločnosť PwC už po šiestykrát 
zorganizovala pod týmto náz-
vom globálny prieskum digi-
tálnej vyspelosti organizácií 
a po prvýkrát sa ho zúčastnili 
aj organizácie zo Slovenska 
a Českej republiky. Ide o jediný 
prieskum s podobným zamera-
ním, ktorý analyzuje pohľady 
ako biznisu, tak aj top manažé-
rov z oblasti IT a marketingu. 
Firmy v prieskume hodnotili 
vlastnú digitálnu vyspelosť 
samé, čiže prieskum prináša 
obraz vnímania digitálneho 
IQ samotnými firmami.

V prieskume sa analyzovali 
viaceré oblasti – mobilné tech-
nológie pre zákazníkov a za-
mestnancov, sociálne médiá, 
cybersecurity z pohľadu tech-
nickej bezpečnosti aj selekcií 
informácií a v neposlednom 
rade úspešnosť realizovania 
strategických IT iniciatív. 

Sociálne médiá ako 
príležitosť
V tomto článku by som sa rád 
zameral na sociálne médiá, 
ktoré prinášajú obrovský po-
tenciál, avšak firmy na Slo-
vensku a v ČR sa ho ešte len 
začínajú učiť využívať. So-
ciálne média sú okrem iného 
aj súčasťou života generá-
cie Millennials a fungovanie 
v tomto prostredí je pre nich 
prirodzené a spontánne. Pre-
to je nevyhnutné, aby firmy 
príležitosti, ktoré sociálne 
médiá prinášajú, pretavili vo 
svoj prospech. Novú generáciu 
tvoria totiž nielen naši budúci 

zamestnanci, ale aj zákazníci, 
a preto je nevyhnutné sa týmto 
trendom prispôsobiť. 

Respondenti prieskumu sa do-
teraz vplyvu sociálnych médií 
na zákazníkov a zamestnancov 
nevenovali s rovnakou intenzi-
tou ako inde vo svete. Zaostá-
vajú najmä v oblasti sociálnych 
médií pre internú komunikáciu 
a spoluprácu, v ktorej iba 3 % 
respondentov uviedli, že rea-
lizujú alebo plánujú realizovať 
projekty v roku 2014. Vo svete 
sa sociálne média využívajú na 
vnútrofiremnú komunikáciu 
v oveľa väčšej miere. Pritom 
správna identifikácia možných 
prínosov sociálnych médií nie-
len pre externú komunikáciu, 
ale aj smerom dovnútra firmy, 
pomáha organizáciám získať 
lepšie a aktuálnejšie informá-
cie o názoroch rôznych skupín 
stakeholderov, zrýchľuje prenos 
informácií, ktoré nie sú skryté 
v emailových schránkach či 
na poznámkových blokoch, 
umožňuje zdieľať a vylepšo-
vať inovačné nápady, vzdeláva 
a pod. Zoznam benefitov je na-
ozaj dlhý. 

Dobrou správou je, že podiel 
organizácií plánujúcich nové 
projekty v oblasti sociálnych 

médií je v nasledujúcich rokoch 
porovnateľný s celosvetovým 
aj európskym priemerom. 
Až 29 % organizácií z tých-
to dvoch krajín reprezentuje 
rovnaký podiel, aký je v celo-
svetovom meradle a dokonca 
je o 3 % vyšší ako európsky 
priemer. Zdá sa, že firmy na 
Slovensku a v Českej republi-
ke si význam sociálnych médií 
veľmi dobre uvedomujú, ale 
doposiaľ nebolo spustených 
veľa projektov v tejto oblasti. 
Dúfam však, že v investičných 
plánoch pre rok 2015 si sociál-
ne médiá nájdu svoje miesto.

Vzťah k zákazníkom 
a jeho udržiavanie
Aj napriek veľmi krátkej dobe, 
počas ktorej sociálne médiá 
prenikli do biznis sveta, väč-
šina respondentov v tohto-
ročnom prieskume Digital IQ 
jednoznačne identifikovala 
ich veľký vplyv na budovanie 
a rozvoj vzťahov so zákazník-
mi. Dominuje Facebook, kde sa 
predovšetkým interaktívnou 
formou komunikácie a ciele-
nou spätnou väzbou formuje 
a spevňuje vzťah so zákazní-
kom. Ako však zabezpečiť, aby 
bola vaša facebooková stratégia 

účinná a prinášala želané vý-
sledky? Na zúročenie potenciá-
lu, ktorý sociálne siete v sebe 
skrývajú, je potrebné definovať 
nové zákaznícky orientované 
stratégie s cieľom poskytnúť 
zákazníkovi konzistentnú 
a relevantnú skúsenosť cez di-
gitálne kanály, a to kedykoľvek 
a kdekoľvek. Zároveň využitím 
moderných technológií je prí-
ležitosť podporiť nový, agilný 
spôsob budovania vzťahu so 
zákazníkmi a nové spôsoby 
predaja produktov a služieb 
v prostredí konvergujúcich 
predajných kanálov, naprík-
lad prostredníctvom mobilnej 
komunikácie. Sociálne siete sú 
miestom, kde sa o vašej značke 
rozpráva aj bez vášho vedomia 
a hlavne kontroly, čo je po-
zitívna aj negatívna správa. 
Vaši zákazníci sa delia o svoje 
skúsenosti a „trúbia“ tisíckam 
ďalších klientov, či má význam 
si od vás niečo kupovať.

Interná komunikácia
Pokiaľ ide o zvýšenie zamest-
naneckej efektivity, angažova-
nosti a internej komunikácie, 
zostávajú klasické intranety 
jasným víťazom s až 47 % po-
dielom. Ostatné typy sociál-
nych médií výrazne zaostávajú. 

Náš prieskum ukázal, že 
v prostredí Slovenska a Českej 
republiky sa blogovanie využí-
va podstatne menej ako inde 
vo svete. V oblasti budovania 
vzťahu so zákazníkmi je to až 
dvakrát menej. Hodnotu tejto 
formy sociálnej komunikácie 
sme v našich zemepisných šír-
kach ešte neobjavili. Nezname-
ná to však automaticky, že je 
nevyhnutná.
Zatiaľ čo vo svete je jednoznač-
ným nástrojom číslom jeden na 
prilákanie talentu do firiem 
LinkedIn (54 %), na Slovensku 
a v Českej republike je portfólio 
využívaných sociálnych médií 
veľmi rôznorodé. Firmy sa stá-
le spoliehajú predovšetkým na 
odvetvové komunitné portály, 
pozorujeme narastajúci vplyv 
LinkedInu a Twitteru a vy-
rovnaný trend Facebooku so 
svetom. «

Sociálne média sú denným barometrom toho, či firmy robia veci dobre. 
Nemusia čakať na mystery shopping projekt alebo iný „akademický nálet“ 
na ich retailovú sieť. A v neposlednom rade – je to takmer zadarmo.

Ján Uriga, 
senior manažér, 
poradenská 
spoločnosť PwC

5 spôsobov správania a riadenia
Na základe výsledkov tohto rozsiahleho prieskumu bolo identifikovaných päť spôsobov 
správania, ktoré ak organizácia dodržiava, maximalizuje hodnotu svojich investícií do oblasti 
digitálnych technológií. Ide o týchto:

CEO aktívne 
vystupuje v role 

„digitálneho 
šampióna“

Je vytvorená 
úzka spolupráca 
šéfa marketingu 

a IT

Podnety pre 
digitálne inová-
cie prichádzajú 
zvonka organi-

zácie

Signifikantné 
investície 

do novej IT 
platformy

Digitálna 
schopnosť je 
integrálnou 
vlastnosťou 
organizácie.

Organizácie, ktoré v týchto piatich hľadiskách vynikajú, majú podľa analýzy prieskumu Digital 
IQ viac ako dvojnásobnú šancu stať sa lídrami vo svojom odvetví a vykročiť správnou nohou na 
cestu digitálnej transformácie. 

+

+

+

_

Dáta
Preferencie sociálnych 
médií pri budovaní 
a udržaní vzťahu so zá-
kazníkom
 
              Sr a Čr      európa      Svet

Blog 5 9 10

Facebook 42 26 29

Odvetvové 5 15 14

LinkedIn 8 10 7

Pintrest 3 4 3

Twitter 8 18 22

Iné 29 18 15
Údaje sú v %. Zdroj: PwC, 2014
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