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MARKETING W BRANŻY IT W ROKU 2021
Transformacja cyfrowa wszechczasów

Wstęp i kontekst rynkowy
Polska jest jednym ze światowych liderów wśród dostawców oprogramowania.
W naszym kraju pracuje wielu wysoce wykwalifikowanych ekspertów, z różnych
specjalizacji, którzy są cenieni przez wzgląd na swoje doświadczenie oraz
profesjonalne podejście do pracy. Niewątpliwie jednym z kluczowych atutów
jest również konkurencyjność cenowa oraz, co szczególnie liczy się dla krajów
z Europy Zachodniej, brak różnic kulturowych i ta sama strefa czasowa.
Polskie firmy IT z sektora MŚP często rozpoczynały swoją działalność jako
podwykonawcy dla większych firm IT. Nierzadko był to ich pierwszy krok
w biznesie. Po uzyskaniu stabilnej sytuacji na rynku oraz płynności finansowej
zaczynały myśleć o tworzeniu swojej marki i skalowaniu biznesu. Krajowa branża
IT od 10 lat aktywnie wzmacnia swoją pozycję na rynkach światowych
i dla większości z tych firm kontrakty międzynarodowe to szansa na krok milowy
w rozwoju.
Niewątpliwie dźwignią, która może pomóc polskim firmom IT wejść na wyższy
poziom biznesowy oraz zbudować skalowalny model sprzedaży jest inwestycja
w marketing. Rok 2020 był przełomowy, jeżeli chodzi o transformację cyfrową,
na co znaczący wpływ miała światowa pandemia, która spowodowała,
że większość naszych działań przeniosła się znacząco do świata wirtualnego.
Branża IT z założenia kojarzy się z innowacyjnością oraz tworzy nową
rzeczywistość. Jak to się odnosi do działań marketingowych? Działania digital
marketingowe pozwalają firmom szybko i bez barier związanych z lokalizacją
dotrzeć do potencjalnych klientów.
Jako praktyk marketingu z 14-letnim doświadczeniem oraz członek klastra
ITCorner postanowiłam zaprosić do udziału w raporcie firmy członkowskie
i poprosić, żeby opowiedziały o prowadzonych działaniach marketingowych.
W publikacji przedstawiciele z branży podzielą się swoimi doświadczeniami oraz
wiedzą o narzędziach marketingowych z jakich korzystają, a także opowiedzą,
jak rok 2020 zmienił ich podejście do działań marketingowych. Mam nadzieję,
że raport ten będzie ciekawym uzupełnieniem wiedzy oraz inspiracją do dalszego
rozwoju działań marketingowych w firmach z sektora IT.

Monika Garyantesiewicz
CEO, iMARKETING TRANSFORMER
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Od ITCorner
Publikacja, pokazuje wartość jaką niosą za sobą klastry i organizacje biznesowe.
Zaufanie i świadomość, że wymiana wiedzy przynosi większe korzyści niż
bezpośrednia konkurencja, pozwoliła autorce zebrać w jednym miejscu informacje
od kilkudziesięciu właścicieli i menedżerów firm IT.
W 2021 roku czeka branżę jeszcze większy nacisk na tworzenie wysokiej jakości
treści wideo. Transformacja cyfrowa wymusi na wielu firmach znacznie większe
nakłady na działania marketingowe, a skuteczna promocja zarówno marki
jak i oferty firmy, w natłoku informacji zalewającej Internet, będzie wymagała
coraz większej profesjonalizacji. Głęboko wierzymy, że organizacje takie jak
ITCorner mogą stanowić doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń,
czego przykładem jest ten raport.
Jesteśmy organizacją skupiającą blisko 100 firm technologicznych z Polski.
Jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania ITCorner jest wymiana wiedzy
i doświadczeń pomiędzy zrzeszonymi w klastrze właścicielami oraz specjalistami.
Od samego początku funkcjonowania stowarzyszenia (2012r.), organizujemy
spotkania menedżerskie, szkolenia, kongresy i tech-meetupy. Dzielimy się
na nich wiedzą z obszarów strategii, kultury organizacji oraz technologii.
W ostatnim czasie zaczęliśmy także intensywnie pracować w kierunku
podniesienia świadomości marketingowej wśród firm członkowskich.
Raport, który opracowaliśmy w 2019 roku (we współpracy z Agencją Rozwoju
Aglomeracji Wrocławskiej), dobitnie pokazał, że dobrze poukładany proces
działań marketingowych jest bardzo ważnym kierunkiem w rozwoju polskich firm
technologicznych. Dlatego już od ponad dwóch lat w ramach naszej organizacji
działa grupa marketingowa, zrzeszająca ekspertów digital marketingu oraz
specjalistów SEO. Spotykamy się raz w miesiącu i dzielimy wiedzą przydatną
w firmach IT. Ta formuła okazała się szczególnie przydatna w trakcie lockdownu
spowodowanego COVID19. Z naszych rozmów i tematów, jakie się pojawiły,
najważniejsze to: tworzenie treści wideo (webinary), prowadzenie działań
content-marketingowych oraz SEO, a także dalsza automatyzacja procesów
marketingowych (narzędzia).

Wiele z tych tematów zostało poruszonych w prezentowanej
publikacji, tym bardziej zapraszam do lektury!
Jakub Jarosz , od ponad 3 lat pełni rolę koordynatora w

ITCorner. Odpowiada również za komunikację oraz współpracę
międzynarodową. Z organizacją związany od 2015 roku.
Z wykształcenia antropolog kulturowy.
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01 Digital 2021 –
Global Overview Report
Zanim zagłębimy się w analizę wyników ankiety
i odpowiedzi z indywidualnych rozmów, jakie
przeprowadziłam, przedstawiam krótkie podsumowanie
ostatniego raportu na temat światowych trendów digital,
który został opublikowany 27 stycznia 2021 roku.
Powinien pokazać szerszy kontekst zmian, jakie zaszły
na rynku digital na przełomie 2020/2021. Przyspieszona
cyfryzacja związana z sytuacją pandemii COVID19 (m.in.
praca zdalna i zdalne nauczanie) spowodowały, że coraz
większa liczba osób korzysta z narzędzi cyfrowych.
Telefony komórkowe: 5,22 miliarda ludzi na świecie korzysta obecnie z telefonu
komórkowego, co stanowi 66,6% całej populacji świata. Liczba unikalnych
użytkowników mobilnych wzrosła o 1,8 procent (93 miliony) od stycznia 2020
roku, podczas gdy łączna liczba połączeń mobilnych wzrosła o 72 miliony
(0,9 procent), osiągając łącznie 8,02 miliarda na początku 2021 roku.
Internet: 4,66 miliarda ludzi na całym świecie korzysta z internetu w styczniu
2021 r., Czyli o 316 milionów (7,3 procent) więcej niż w zeszłym roku. Globalna
penetracja internetu wynosi obecnie 59,5 procent.
Media społecznościowe: na całym świecie jest obecnie 4,20 miliarda
użytkowników mediów społecznościowych. Liczba ta wzrosła o 490 milionów
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zapewniając wzrost rok do roku o ponad
13 procent. Liczba użytkowników mediów społecznościowych odpowiada
obecnie ponad 53 procentom całej populacji świata.

Źródło: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report
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Źródło: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report

Zachowania związane z wyszukiwaniem online
ulegają zmianie
Szukanie informacji to główny powód, dla którego ludzie korzystają z internetu,
a prawie dwie trzecie użytkowników sieci na świecie twierdzi, że jest to jedna
z ich głównych motywacji. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez
GWI pokazują, że światowe podejście do wyszukiwania ewoluuje, a zmieniające
się zachowanie ma znaczące konsekwencje dla każdego, kto chce zaangażować
cyfrową publiczność.
Konwencjonalne wyszukiwarki są oczywiście nadal istotną częścią mieszanki,
a aż 98 procent respondentów twierdzi, że korzysta z wyszukiwarki każdego
miesiąca. Jednak ponad 7 na 10 respondentów twierdzi również, że co miesiąc
korzysta z przynajmniej jednego narzędzia innego niż wyszukiwarki tekstowe,
aby znaleźć informacje online.

Szukanie głosowe
Interfejsy głosowe są najpopularniejszą alternatywą dla wyszukiwarek
tekstowych, a 45 procent globalnych użytkowników internetu twierdzi, że w ciągu
ostatnich 30 dni korzystało z wyszukiwania głosowego lub poleceń głosowych.
Należy podkreślić, że za większość tej aktywności głosowej odpowiadają
cyfrowi asystenci na telefonach komórkowych, tacy jak Siri i Google Assistant.
Inteligentne głośniki stanowią ekscytujący potencjał marketingowy, ale zaledwie
1 na 12 internautów na całym świecie posiada obecnie jedno z tych urządzeń,
więc ich użycie jest nadal ograniczone poza Ameryką Północną i Europą.

Narzędzia do rozpoznawania obrazu
Niemal jedna trzecia użytkowników internetu na świecie również każdego
miesiąca korzysta z narzędzi do rozpoznawania obrazów w swoich telefonach
komórkowych, przy czym narzędzia takie jak Pinterest Lens i Google Lens
są szczególnie popularne w Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej.
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Młode kobiety najczęściej używają obrazu jako zapytania. Badania GWI pokazują,
że 4 na 10 internautek w wieku od 16 do 64 lat korzystało z jednego z tych
narzędzi w ostatnim miesiącu.
Narzędzia te stanowią szczególnie interesującą okazję dla marek e-commerce,
zwłaszcza tych z wysoce estetycznych kategorii, takich jak moda, uroda
i wyposażenie domu – a nawet elektronika użytkowa. Jednak łatwo jest
zaobserwować, w jaki sposób technologia rozpoznawania obrazu może
wzbogacić inne narzędzia internetowe. Na przykład poszukujący informacji
ciekawy potencjalny gość restauracji, może uzyskać dostęp do recenzji
restauracji, robiąc zdjęcie witryny sklepu, gdy stoi na zewnątrz, i używając tego
zdjęcia jako zapytania wyszukiwania.

Wyszukiwanie społecznościowe
Być może najbardziej interesującym trendem w ewolucji zachowań związanych
z wyszukiwaniem jest rozwój wyszukiwań społecznościowych. Około 45 procent
globalnych internautów twierdzi, że co najmniej raz w miesiącu korzysta
z sieci społecznościowych, szukając informacji o produktach lub usługach,
które zamierzają kupić. Jednak liczba ta jest znacznie wyższa wśród młodszych
grup wiekowych. Rzeczywiście, internauci z pokolenia Z są teraz bardziej
skłonni do szukania marki w sieciach społecznościowych, niż do korzystania
z wyszukiwarki, a trendy sugerują, że wkrótce będzie to dotyczyło również
młodszych pokoleń milenialsów.

Źródło: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report

Naucz mnie
Zagłębiając się nieco w działania związane z wyszukiwaniem online, tegoroczne
raporty pokazują, że ludzie chętniej szukają informacji o tym, „jak robić rzeczy”
w internecie, niż informacji o konkretnych markach, produktach lub usługach.
To odkrycie ma szczególne znaczenie dla marketerów, ponieważ zapewnia cenny
wgląd w najskuteczniejsze sposoby angażowania odbiorców.
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Na przykład, zamiast po prostu mówić klientom, że Twoja marka jest idealnym
rozwiązaniem konkretnego problemu, film instruktażowy może być skuteczniejszym
sposobem na przyciągnięcie ich uwagi. Nauczanie jak najlepiej wykorzystać swoje
produkty i usługi, wydaje się świetnym sposobem na zwiększenie wzajemnej wartości,
poprawę satysfakcji i potencjalne zwiększenie znaczenia kontekstowego i zapamiętania.
Użytkownicy internetu również aktywnie proszą o tego rodzaju treści.
Badania przeprowadzone przez GWI, które były omawiane w raporcie Global
Statshot z kwietnia 2020 r., wykazały znacznie częstsze aktywne wyszukiwanie
filmów instruktażowych i samouczków podczas blokad COVID-19. I chociaż o te
ustalenia można było rozpatrywać w konkretnym kontekście radzenia sobie
z wpływem ograniczeń przemieszczania się koronawirusa, bieżące dane
dotyczące motywacji potwierdzają niezmienną atrakcyjność tego rodzaju treści.

Źródło: https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report

Szybkość połączenia internetowego przyspiesza
Nowe dane z firmy Ookla pokazują, że prędkość połączenia internetowego
gwałtownie wzrosła w ciągu ostatniego roku, a średnia prędkość mobilna wzrosła
o prawie 50 procent w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.
Na całym świecie średnie mobilne połączenie danych oferuje obecnie prędkość
pobierania przekraczającą 47 megabitów na sekundę, czyli o ponad 15 megabitów
na sekundę szybciej niż średnia, która była opisana raporcie Digital 2020.
Z roku na rok tempo zmian połączeń mobilnych przyspieszyło o około 70 procent
w porównaniu z zeszłorocznymi danymi, co wskazuje, że 5G już przynosi
wymierne korzyści użytkownikom mobilnego internetu na całym świecie. GSMA
Intelligence donosi, że ponad 4 na 5 użytkowników telefonów komórkowych na
całym świecie ma obecnie łącze, które jest w stanie zapewnić „szerokopasmowe”
prędkości transmisji danych, chociaż nie wszystkie te połączenia będą obejmować
subskrypcję danych.
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Liczba połączeń zidentyfikowanych jako „3G lub więcej” wzrosła o około
8 procent w ciągu ostatniego roku, chociaż–po raz kolejny–liczby różnią się
znacznie w zależności od położenia geograficznego. Być może zaskakujące jest
to, że Korea Północna jest jednym z zaledwie 4 krajów, w których wszystkie
połączenia mobilne są w standardzie 3G lub wyższym. Na drugim końcu skali
znajduje się obecnie zaledwie 6 krajów, w których mniej niż 20 procent połączeń
mobilnych jest w stanie zapewnić szerokopasmowe prędkości danych. Istnieje
jednak duża różnica między 3G i 5G, a kraje, które już aktywowały sieci 5G,
i już dostrzegają znaczące korzyści pod względem szybkości transmisji danych
mobilnych. Na przykład 5G jest teraz łatwo dostępne w niektórych sieciach
komórkowych w Katarze, Chinach i Kuwejcie, a we wszystkich trzech krajach
średnia prędkość mobilnego Internetu wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu
ostatnich 12 miesięcy.
Zwiększona przepustowość dostępna w sieciach 5G również zaczyna wywierać
wymierny wpływ na ciągły wzrost globalnego wykorzystania danych mobilnych.
Ericsson informuje, że obecnie świat zużywa około 55 miliardów gigabajtów
danych mobilnych każdego miesiąca, a każdy smartfon zużywa średnio 9,4 GB
danych miesięcznie. Firma informuje, że 5G stanowi obecnie około 4 procent
całkowitego mobilnego ruchu danych, ale prognozuje, że w tym roku wzrośnie
do ponad 10 procent i ponad połowę całego ruchu mobilnego do 2026 roku.
Wszystkie te liczby wskazują na szybko rosnący wpływ sieci 5G na światowy
krajobraz mobilny.

Ale jak 5G wpłynie na marketing?
Po pierwsze, szybsze połączenia oznaczają, że ludzie powinni mieć dostęp
do bogatszych treści w podróży. Przeciętne połączenie mobilne jest teraz
wystarczająco szybkie, aby umożliwić użytkownikom strumieniowe przesyłanie
wideo 4K bez żadnych zakłóceń, chociaż biorąc pod uwagę rozmiar ekranów
większości telefonów komórkowych, może to nie przynieść znaczących korzyści
dla przeciętnego mobilnego widza w porównaniu do przesyłania strumieniowego
w rozdzielczości 1080p. Jednak 5G powinno przynieść bardziej wymierne
korzyści graczom mobilnym, ponieważ 5G ma zapewniać znacznie mniejsze
opóźnienia. Te dane są szczególnie istotne w przypadku gier typu „strzelanki”
– najpopularniejszego formatu gier wideo na świecie – ponieważ opóźnienie
połączenia określa, jak szybko gracze mogą widzieć akcję na ekranie i reagować
na nią.
Najnowsze dane firmy Ookla pokazują, że średnie opóźnienia w światowych
połączeniach mobilnych spadły z 41 ms do 36 ms w ciągu ostatniego roku,
chociaż najnowsze dane dotyczące telefonów komórkowych są nadal o 70%
wolniejsze niż średnie stacjonarne połączenie internetowe. Jednak połączenia 5G
umożliwią producentom gier wideo oferowanie bardziej atrakcyjnych tytułów gier
mobilnych w gatunkach, w których istotne znaczenie ma opóźnienie,
co może znacznie zwiększyć atrakcyjność tych gier w regionach, które obecnie
borykają się z wolniejszymi połączeniami.
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Jest to szczególnie istotne w krajach rozwijających się, gdzie stacjonarna
infrastruktura internetowa jest często niedostępna, a tam, gdzie ona istnieje,
i tak szybkości połączeń mobilnych są często większe. Ale dotyczy to również
niektórych wysoko rozwiniętych gospodarek świata. Na przykład średnie
szybkości połączeń komórkowych w Australii, Zjednoczonych Emiratach
Arabskich i Arabii Saudyjskiej przewyższają średnią szybkość stałych połączeń
internetowych w każdym kraju.
Większa przepustowość oferowana przez 5G powinna również poprawić
możliwości dla osób, które chcą nadawać własne transmisje na żywo.
Ma to szczególne znaczenie dla mobilnych e-sportów i transmisji na żywo
z gier mobilnych, które zależą od szybkich, stabilnych połączeń zapewniających
najlepsze wrażenia. Poza grami, ulepszone prędkości przesyłania na urządzenia
mobilne umożliwią również większej liczbie osób zaangażowanie się w handel
na żywo, umożliwiając nowej fali mobilnych przedsiębiorców sprzedaż swoich
towarów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem promocji na żywo.
Tak więc, jeśli zastanawiasz się, jak 5G może wpłynąć na Twój marketing, moją
wskazówką byłoby wykraczanie poza bieżące działania marketingowe i zadanie
sobie pytania, czy być może teraz jest dobry moment, aby zacząć odkrywać
możliwości związane z grami mobilnymi lub transmisją na żywo dla Twojej marki.
Ten krótki przegląd najważniejszych raportów na temat zmian w świecie
cyfrowym, pozwala nam na szerokie spojrzenie na światowe trendy i dać kontekst
do badania na temat działań marketingowych na naszym lokalnym rynku.

02 O badaniu
W badaniu ankietowym przeprowadzonym pomiędzy 20
grudnia, a 31 stycznia 2020 r. wzięło udział 28 osób. Ankieta
Google Forms była dostępna wewnątrz organizacji ITCorner.
Zebrane informacje zostały przeanalizowane pod względem
ilościowym oraz jakościowym. Uwaga: Należy zaznaczyć,
że przy wyciąganiu ewentualnych wniosków wzięto pod
uwagę stosunkowo niewielką liczbę respondentów
(28 ankietowanych). Z tego samego powodu prezentowane
statystyki mają charakter poglądowy i nie można na ich
podstawie uogólniać wyników ankiety.
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Wartości procentowe podawane na wykresach odnoszą się
do liczby odpowiedzi udzielonych w danej części ankiety
– nie wszystkie pytania były obowiązkowe, a przejście do
niektórych sekcji było uzależnione od wyboru odpowiedzi
w poprzedzających je pytaniach.
Czego chcieliśmy się dowiedzieć?
Omawiane badanie dotyczyło działań marketingowych w firmach z branży IT
w roku 2020. Pytania obejmowały kilka grup tematycznych:
•

Ogólne informacje o firmie,

•

Zespół i rolę w Marketingu,

•

Narzędzia marketingowe,

•

Strategia i Plan Marketingowy.

Jakie firmy wzięły udział w ankiecie?
Zacznijmy od scharakteryzowania różnych profili firm z branży IT. Zdecydowana
większość firm, które wzięły udział w ankiecie to Software Development (18
ankietowanych), poza tym wymienione zostały Product Company/SaaS (10), IT
Consulting (9), Design (3), a 8 podmiotów wskazało inny profil działalności.
Drugim punktem było ustalenie, z jak dużymi firmami mamy do czynienia – ma
to wpływ m.in. na potencjalną strukturę zatrudnienia (wielkość zespołów) czy
sposób realizacji zleceń. Zebrane dane wskazują, że w badaniu wzięli udział
przede wszystkim przedstawiciele organizacji IT zatrudniających do 50 osób
(odpowiedź taką wskazało 15 spośród 28 respondentów). Patrząc na strukturę
branży IT w Polsce mamy zatem do czynienia z reprezentacją najpopularniejszej
kategorii firm.
Kolejnym istotnym elementem działalności firmy jest ustalenie na jakich rynkach
ona operuje. Zdecydowana większość firm, gdyż aż 25 z 28 oferuje swoje usługi
na rynku lokalnym, duża część, 19 z 28 firm sprzedaje działania w Europie
Zachodniej, a 12 z 28 funkcjonuje również w USA i na rynkach skandynawskich.
Większość firm, które wzięły udział w badaniu, istnieje od ponad 10 lat, jedna
czwarta z nich między 4, a 10 lat, a tylko 10% z nich poniżej 3 lat. Świadczy to o
tym, że są to firmy o ugruntowanej pozycji z długim doświadczeniem w branży.
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Jaki jest profil Twojej firmy?

Ile pracowników zatrudnia Twoja firma?

Na jakich rynkach działa Twoja firma?

Role i struktura działu Marketingu
Patrząc na strukturę zespołów oraz rolę w marketingu możemy stwierdzić,
że w połowie firm działaniami marketingowymi zajmuje się tylko jedna osoba,
z czego bardzo często jest to właściciel firmy (17%). Ponad 35% firm
jest zarządzana przez wykwalifikowanego CMO lub Marketing Managera.
Czasami działaniami zajmuje się 1 osoba na poziomie Specjalisty, która bardziej
pełni rolę koordynatora działań, ale nie posiada dużego doświadczenia, ani
kwalifikacji. Ponad 30% firm posiada dział marketingu, który składa się z więcej
niż 3 osób.
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Kto zarządza Marketingiem w Twojej firmie?

Ile osób pracuje w Twoim dziale Marketingu?

Turkusowe zarządzanie marketingiem?
Twoje doświadczenia? Zespoły projektowe i funkcyjne?
– Łukasz Solarski TAXXO.pl
Jeśli chodzi o turkus w marketingu, to mógłbym tu pisać wiele, ale najbogatsze
doświadczenie mam jednak we współorganizowaniu konferencji w takim trybie.
Myślę, że ich efekty mówią same za siebie. Jedno z wydarzeń, które
organizowałem wraz z zespołem w ramach samoorganizacji, miało ponad 300
uczestników i odbywało się w języku, którego nie znam. Odbiór w mediach
był jednak jednym z najlepszych ze wszystkich konferencji, które kiedykolwiek
miałem okazję organizować.
Kluczowe w tego typu przedsięwzięciach (wydarzeniach przygotowywanych
przez samoorganizujące się zespoły) jest to, że każdy członek zespołu jest
jednocześnie liderem, a członkowie grupy prezentują odpowiedni poziom
doświadczenia i dojrzałości. Inaczej ten model nigdy nie zadziała. Poza tym,
musi to być grupa osób, które są maksymalnie zmotywowane. Moje
doświadczenie wskazuje, że motywacją musi być coś innego niż tylko cel
finansowy – wtedy widoczne są wymierne efekty.
Jeżeli chodzi o zespoły projektowe i funkcyjne, szczególnie ważne jest, że
w ramach samoorganizacji czerpiemy z praktyk holokratycznych, a to oznacza,
że w zespole są określone funkcje oraz role, które się przenikają.

14

Przenikanie ról polega na tym, że jeżeli ktoś zajmuje się marketingiem
i jest taka potrzeba, by w ramach tej roli zajął się zadaniami sprzedażowymi,
to jak najbardziej może to zrobić. W każdym momencie może „wejść w buty”
innej roli, na tyle na ile przenika się ona z jego własną. W standardowej strukturze
organizacyjnej mamy do czynienia ze stanowiskami, które mają określony
wyłącznie wąski zakres działania. W organizacjach stosujących turkusowe
praktyki stanowiska zastępujemy rolami. Role zamiast stanowisk, to przede
wszystkim dzielenie się zakresem pracy, ale również pełna transparentność
działania. Takie praktyki są możliwe wyłącznie w dojrzałych zespołach.
W praktyce, jeżeli pracownik pasuje nam do modelu biznesowego i go
zatrudniamy, to zatrudniamy go na jakieś stanowisko, a nie do roli. Natomiast
coraz częściej nawet w organizacjach, które nie wiedzą o turkusie i nieszczególnie
interesują się samoorganizacją, zauważyć można potrzebę, aby nie tylko
uelastyczniać zakres kompetencji potrzebnych na danym stanowisku, ale również
go poszerzać, żeby osiągnąć cele biznesowe.
Trend rynkowy jest jasny i za kilka lat nikogo nie będzie dziwić, że organizacje
poszukują bardziej kreatywnych ról niż stałych stanowisk.
Jeżeli jednak chcemy w ogóle mówić o takim modelu przywództwa i działań
w organizacji, potrzebna jest maksymalna transparentność, zarówno na poziomie
finansów wewnętrznych firmy, jak i dostępu do projektów. O ile w działalnościach
IT to jest dosyć znane podejście i często programiści mają dostęp do kodu
źródłowego, to mimo wszystko, jeżeli chodzi o finanse, czy sprawy związane
z biznesem, to owe informacje raczej są utajnione i są dostępne wyłącznie dla
wąskiego kręgu ludzi w organizacji.
Jeśli chcemy w pełni wykorzystać potencjał osób w zespole, to transparentność
jest podstawową rzeczą od której musimy zacząć, przy czym nie można tego
zrobić w jeden dzień. Potrzeba rozsądku i nie można od razu wszystkiego
wszystkim pokazać, zwłaszcza jeżeli osoby w zespole nigdy w ten sposób nie
pracowały, bo może się skończyć fatalnie. Znam pewien software house
z Wrocławia, który myślał, że “połknie turkusową tabletkę” i pokaże wszystkie
finanse, myśląc, że wszystko będzie dobrze i ludzie natychmiast zrozumieją ten
model działania. To był błąd, fatalny błąd. Ludzie, którzy byli w projekcie, nie byli
na to gotowi – nie tylko się oburzyli, ale odeszli z firmy i wzięli klienta ze sobą.
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Samoorganizacja działa, ale należy się do niej przygotować,
jest to swego rodzaju inwestycja i jak każda zmiana może być też obarczona
błędem. Jeżeli ktoś chce poważnie podejść do tematu samoorganizacji, to
powinien przede wszystkim dobrze przestudiować w case’y praktyków, czyli ludzi,
którzy już to zaczęli robić. Idealnym miejscem na pogłębienie tego tematu jest
spotkanie w ramach turkusowych śniadań.

Agencje marketingowe w IT
Połowa ankietowanych firm nie korzysta z agencji marketingowych, tylko
prowadzi działania samodzielnie. Jedna czwarta firm biorących udział w raporcie
posiłkuje się pomocą agencji SEO, a ponad 20% ze wszystkich ankietowanych
korzysta z usług studiów graficznych lub zewnętrznych ekspertów od designu.
Świadczy to o bardzo wysokich kompetencjach marketingowych wewnątrz
firm, bądź o pomijaniu tych obszarów. 5 z 28 firm korzysta z zewnętrznych firm
zajmujących się UX i Content Marketingiem. Niewiele mniej, czyli 4 wspiera się
również agencjami specjalizującymi się w procesie Lead Generation.

Czy korzystasz z agencji zewnętrznych?
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Współpraca Marketingu i Działu Sprzedaży
Czy Marketing w Twojej firmie ma dostęp do danych sprzedażowych i wspólnie
analizuje lejek sprzedażowo-marketingowy na poziomie klasyfikacji i sprzedaży?

Badanie pokazało, że w ponad 70% firm marketing ma dostęp do danych
sprzedażowych i wspólnie analizuje lejek sprzedażowo-marketingowy
na poziomie klasyfikacji i sprzedaży. To znak, że w większości organizacji
panuje świadomość tego, jak ważne jest połączenie i synergia obu
tych obszarów. Osobiście muszę przyznać, że z perspektywy marketingowca,
nie wyobrażam sobie innego modelu pracy i współpracy. Dlatego wyniki zarówno
mnie cieszą (z wyżej wymienionego powodu), jak i niepokoją – w niemal 30% firm
sytuacja jest odwrotna. To znaczy, że dane na temat sprzedaży nie są jawne
dla osób zajmujących się marketingiem. Ciężko jest mi uzasadnić, skąd wynika
takie podejście i nie chciałabym go oceniać. Natomiast warto w moim przekonaniu
zwrócić uwagę na to, że taki podział może przyczyniać się do nieporozumień
i powodować konflikty. Nie znając swoich celów, nie analizując wspólnie
informacji na temat naszych odbiorców, tracimy bardzo wiele, zarówno
w obszarze sprzedaży, jak i marketingu. Dla mnie te dwa zespoły stanowią
swego rodzaju naczynia połączone i najskuteczniejsze są wtedy, kiedy działają
wspólnie i dążą do wspólnych celów.

Ewa Bednarz, zawodowo Marketing manager w Sente,

po godzinach twórca w projekcie https://www.marketinglobster.
pl/, w ramach którego dzieli się wiedzą z zakresu marketingu
B2B. Absolwentka Dziennikarstwa oraz Komunikacji
wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim.
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Content Marketing w firmach IT
Kto tworzy treści marketingowe w Twojej firmie?

Zdecydowana większość treści jest tworzona przez działy marketingu. Tylko w 4
firmach z 28 content jest pisany przez programistów. Może to świadczyć o tym,
że większość treści jest nastawiona na klienta biznesowego, a nie technicznego,
co sprawia, że firmom mniej zależy na budowaniu wizerunku eksperta, a skupiają
się bardziej na treściach marketingowo-sprzedażowych.
Z jakich narzędzi SEO korzystasz?

Jakie typy treści tworzysz w swojej firmie?

Co Twoim zdaniem jest najlepszym potwierdzeniem jakości Twoich usług
przez klienta B2B?
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Najlepszym potwierdzeniem jakości usług zdaniem ankietowanych są materiały
case study, które prezentują zrealizowane projekty. Jedna czwarta firm uważa,
że są to referencje, a tylko 5 z 28 ankietowanych uważa, że jest to wskaźnik NPS
(Net Promoter Score). Trzy firmy udzieliły odpowiedzi, że jest to prezentacja
projektów na portalu Clutch.

Analityka w marketingu

Trudno sobie wyobrazić prowadzenie skutecznego marketingu
bez mierzenia jego efektywności. Wyniki badania w tym obszarze malują
bardzo pozytywny obraz marketerów w branży IT. Prawie wszyscy deklarują
wykorzystanie Google Analytics, a prawie połowa z badanych wspomaga się
użyciem Google Tag Managera. Czyżby pokłosie pracy w firmie technologicznej?
Być może. Na pewno jednak widać poważne podejście do jakości
i kompletności gromadzenia danych marketingowych. Brawo!
Wysoki stopień wykorzystania Google Search Console może wskazywać
na istotność działań SEO w repertuarze kanałów wykorzystywanych
do pozyskiwania ruchu. Wygląda na to, że firmy IT stawiają na content marketing
i obecność w bezpłatnych wynikach wyszukiwarki Google.
Cieszy również, że jedna czwarta respondentów wykorzystuje
narzędzie Hotjar. To naprawdę świetny wynik, który pokazuje troskę
o wzrost użyteczności serwisów internetowych badanych firm.

Marcin Cichoń
Head of Growth, IDEACTO
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Z jakich narzędzi analitycznych korzystasz?

Z jakich narzędzi do analizy ruchu na stronie korzystasz?

Nowe działania marketingowe w roku 2020
Duża część firm wspomniała, że zainwestowała w tym roku w content VIDEO
i webinary. Zdecydowanie uważam, że to był dominujący trend w roku ubiegłym,
który jak zadeklarowało wiele firm, będzie kontynuowany w roku bieżącym.
Praca zdalna i brak możliwości organizowania konferencji na żywo,
spowodowała, że zaczęto się dzielić wiedzą między sobą poprzez webinary
i konferencje online. Zdecydowana część firm przeniosła swoje działania
sprzedażowe na platformę LinkedIn.
“Łączenie analityki marketingowej ze sprzedażową”
“Content Marketing, dzielenie się wiedzą. Mamy feedback od klientów,
że to decydujące przy wyborze.”

Nowe działania marketingowe w roku 2021
Patrząc na nowe działania, które są zaplanowane na rok obecny, to zdecydowanie
dominują content marketing oraz SEO. Inwestycja w bardziej specjalistyczne
treści ukierunkowane na zdefiniowane grupy docelowe, również dość często
pojawiła się w odpowiedziach. Firmy chętne są organizować darmowe szkolenia
dla klientów oraz tworzyć treści eksperckie z udziałem partnerów. Ankietowani
wspominali również o podcastach oraz tutorialach, jako o preferowanych formach
komunikacji z odbiorcami.
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Z kampanii płatnych pojawiają się głównie LinkedIn oraz Google Ads. LinkedIn
służy również jako narzędzie do rekrutacji i pozyskiwania leadów. Jest to
dominujące narzędzie, jeżeli chodzi o działania w social mediach.
“SEO, dedykowana kampania reklamowa i sprzedażowa na Linkedin”
“Platforma e-learningowa”
“Więcej webinarów, więcej LinkedIn za granicą kraju”

Fuck-upy i wyciągnięte lekcje z roku 2020
Z analiz ankiet wynika, że w dużej mierze działania marketingowe wykonywane są
bez wcześniej zaplanowanej koncepcji. Treści często publkowane są nieregularnie.
Parę firm opisało sytuację, w której publikowali zbyt dużo materiałów o niskiej
wartości merytorycznej. Dominująca konkluzja jest taka, że czasem warto
poczekać i zainwestować w mniejszą ilość treści, ale bardziej przemyślanych
i skierowanych do konkretnego odbiorcy.
“Brak planu marketingowego”
“Za dużo wydarzeń online. Czasami cierpiała jakość.”
“Brak Strategii”
Jaki jest poziom Twojego aktualnego miesięcznego budżetu marketingowego
bez kosztów pracowników?

Więcej niż połowa firm posiada budżet marketingowy na poziomie do 5000
złotych miesięcznie. Badanie pokazuje, że większość działań marketingowych
jest prowadzonych samodzielnie in-house i zdecydowanie wśród firm dominują
działania nastawione na content marketing i SEO. Działania w perspektywie
ostatniego roku, a także te obecne, skupione są wokół tworzenia treści
edukacyjnych dla klientów oraz komunikacji w formie webinarów i video.
Spora część ankietowanych wykorzystuje aktywnie kanał LinkedIn, głównie do
procesu pozyskiwania nowych potencjalnych klientów oraz w celu promowania
marki własnej. Większość firm potwierdza skuteczność działań nastawionych
na edukację klientów.
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To, co zawiodło i dalej zawodzi, to często brak planu i strategii marketingowej.
Działania są prowadzone często chaotycznie i nieregularnie. Natomiast świetnie
działa współpraca działu marketingu i sprzedaży, które często są wręcz
postrzegane jako jedność. Potwierdza to wdrażanie analityki sprzedażowomarketingowej oraz systemów CRM, które takie działania wspierają.

03 Transformacyjna Strategia
Marketingowa w Software House
Jak zbudować skuteczną Strategię?
Narzędzia mamy różne, ale zanim przejdziemy do realizacji naszych działań
marketingowych zastanówmy się w jakim celu chcemy użyć naszej broni, zanim
zdecydujemy się walczyć małym mieczem świetlnym w walce ze wszechświatem.
Pytanie numer 1 – kim jest mój klient i jak go rozpoznać? Zapoznanie się
z potencjalnym klientem zaczynamy od zdefiniowania kim ON jest?
Przypisujemy mu cechy szczególne łącznie z imieniem i metryczką i nazywamy:
Michał lat 38, CTO w firmie X na rynku Y, który lubi Z oraz jego główną
potrzebą jest (niepotrzebne skreślić lub dodać cechy szczególne tego osobnika)
a. rozwiązanie długu technologicznego
b. brak zasobów – pracowników np. programistów
c. brak wiedzy i potrzeba zdobycia szybko wiedzy eksperckiej
Michał w wolnym czasie lubi uprawiać sport, chciałby realizować swoje marzenia,
ale niestety problemy w pracy związane z rozwojem nowego produktu mu na to
nie pozwalają.
Kiedy wiemy już w kogo “celujemy” możemy się zastanowić CZYM
i w jaki SPOSÓB?
Skoro osobą decyzyjną odnośnie wyboru firmy do współpracy jest CTO, a nie
CEO to dlaczego tworzymy treści biznesowe, a nie techniczne? Dlaczego chcemy
pokazać naszą wiedzę i doświadczenie w danej technologii, czy produkcie?
Pośrednio nasza wiedza ekspercka w wolnym czasie pozwoli mu na uprawianie
sportów, a nie zamartwianiem się problemami w pracy. Takie precyzyjne
informacje pozwalają na tworzenie bardziej celowanych komunikatów do naszej
grupy docelowej.
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Czy Michał pracuje w korporacji? Czy bierze udział w wydarzeniach online? W jaki
sposób najłatwiej do niego dotrzeć? Czy pracuje w firmie, która zatrudnia 50 czy
200 osób? Ile jest osób decyzyjnych w procesie? Co je interesuje?
Tak tworzymy PERSONY i każdą z nich możemy pokonać inną bronią w naszej
strategii zdobycia nowego klienta, rynku lub pracownika.

EKSPERT, a SPECJALIZACJA
Czy łatwo jest być ekspertem we wszystkich dziedzinach? Czy jest to możliwe?
Co to znaczy? Czym jest IT CONSULTING? Mamy ekspertów od wszystkiego! Przy
okazji robimy produkty, apki, stronki i jeszcze oferujemy body leasing naszych
pracowników, którzy są bardzo szczęśliwi, że u nas pracują w modelu pracy
zdalnej. Nie można być ekspertem we wszystkim. Zdecydowanie łatwiej i taniej
jest pokazać swoje doświadczenie w wąskiej dziedzinie i dotrzeć do konkretnej
grupy odbiorców, niż oferować wszystko dla wszystkich.

EMPLOYER BRANDING | Jak ich zatrzymać?
Najlepiej nie przez wynagrodzenie, pieniądze przecież nie mogą być czynnikiem
decydującym o pracy w naszej firmie. No więc oferujemy ROZWÓJ. Kluczowe jest
pytanie: jaki rozwój powinien być oferowany? Wydaje się, że taki, który nie będzie
oczekiwał od pracownika zbyt wielkiego wysiłku, bo możemy szybko go stracić.
Przecież potrzebuję pracownika skupionego na projekcie, a nie zaangażowanego
w pisanie firmowego bloga, ani w dzielenie się wiedzą z innymi. Udział w
konferencjach? Są koszmarnie drogie i mnóstwo tam osób z HR. Lepiej nie...
To może jednak darmowy catering i fitness online w płatnej apce? Mamy to?
Mamy. Mamy też problemy z rotacją pracowników, którzy nie identyfikują się
z pracą w firmie.

BRANDING w IT | Czy warto inwestować w design i markę?
Tak.
Inwestycja w design własnej strony internetowej przy projektach dla klientów,
jak również w przypadku marki własnej jest bardzo ważny. Branding pozwala
wywołać określone emocje i wyróżnić markę spośród innych na rynku.
Oszczędzanie budżetu marketingowego na pracy grafików nigdy nie jest dobrym
rozwiązaniem. Wbrew pozorom, nawet w marketingu B2B wygląd ma istotne
znaczenie. Zachęcenie do przeczytania treści merytorycznej również powinno być
wsparte ciekawą grafiką, obrazem lub nawet wideo.

PARTNERSTWO w IT – Tak.
ITCorner zrzesza firmy z obszaru IT i pomaga dzielić się wiedzą, doświadczeniem
i projektami. Pozwala również na wspólne tworzenie merytorycznych treści, które
można promować oraz wykorzystywać w praktyce w naszych firmach.
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Jak skutecznie wyróżnić się spośród innych firm na rynku?
Marketing techniczny uważam, że jest jednym z najbardziej skutecznych
sposobów wyróżnienia się na rynku. Komunikacja techniczna “od programistów
dla programistów” nie tylko wspiera unikalny rozwój pracowników, ale również
podnosi kompetencje w firmie i świadczy o jej wizerunku eksperta, a już
szczególnie w środowisku międzynarodowym.
Warto brandować projekty na GitHub i warto o nich pisać. Czy nie jest to
najlepsza inwestycja w pracownika oraz wiązanie go z misją i wizją firmy?
Czy Michał, który jest CTO i słyszał o firmie, która specjalizuje się w technologii
T, planuje stworzenie nowego produktu opartego na niej, weźmie firmę X od
aplikacji, czy firmę Y co specjalizuje się w technologii T?
Oczywiście mamy ambicję być korporacją IT i posiadać specjalistów ze
wszystkich obszarów tworzenia oprogramowania. Zacznijmy jednak od miecza
świetlnego w postaci technologii T i podbiciu serca wiedzą Pana Michała,
a potem całym zespołem weźmiemy się za podbój wszechświata.

Monika Garyantesiewicz
iMARKETING TRANSFORMER

04 Skuteczny serwis internetowy
dla Software House
Bez wątpienia dla większości Software House’ów
ich własny serwis internetowy jest kluczowy dla
pozyskiwania nowych zapytań handlowych. To właśnie
na niego kierowany jest ruch z prowadzonych kampanii
reklamowych, który konwertować powinien na generowanie
leadów sprzedażowych. W jaki więc sposób zaprojektować
skuteczny serwis internetowy dla firmy IT?
Strategia firmy jako pierwszy krok w projekcie
Rozpoczynając projektowanie serwisu internetowego dla Software House’u
powinniśmy posiadać przemyślaną strategię firmy odpowiadającą m.in.
na pytania o grupę docelową, czy strukturę oferowanych usług. Od tego
zależeć będzie architektura informacji, przyjęty styl projektu graficznego,
czy tone of voice komunikacji.
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Niestety duża część firm nie posiada skonkretyzowanej strategii komunikacji,
co w sposób negatywny przełoży się na prowadzenie projektu związanego
z budowaniem serwisu internetowego.
Warto zwrócić uwagę, że nawet posiadając kompetencje budowy serwisów
internetowych we własnym Software House, rozsądnym wydaje się być,
zaangażowanie zewnętrznych konsultantów. Agencja UX pomoże zbudować
makiety nowego serwisu dostarczając spojrzenie z zewnątrz organizacji. Może
również podzielić się najlepszymi praktykami pozyskanymi z doświadczenia pracy
dla innych klientów z branży.

Zawartość serwisu internetowego
Obecnie wiele Software House’ów stosuje podział swojego serwisu na ogólny
opis oferowanych usług, opis stosowanych technologii oraz opis rozwiązań dla
branż w których się specjalizują. Takie podział wydaje się być zasadny również
z punktu widzenia SEO. Warto również pamiętać, że projektowana architektura
informacji powinna brać pod uwagę wszystkich interesariuszy firmowego
serwisu internetowego. Nie będą więc to wyłącznie potencjalni klienci, ale także
potencjalni pracownicy, czy nawet inwestorzy.
Co oczywiste serwis internetowy Software House’u powinien prezentować opis
świadczonych usług i działalności firmy oraz formularz kontaktowy do składania
zapytań handlowych. Jakie dodatkowe elementy wydają się być kluczowe dla
generowania leadów?
Potencjalni klienci na pewno poszukiwać będą zestawienia byłych i obecnych
klientów którzy dotychczas współpracowali z firmą, czy referencji (opinii)
klientów dla których świadczone były usługi. Warto również zadbać
o uwiarygodnienie naszego wizerunku poprzez zamieszczenie informacji
o organizacjach branżowych do których należy firma (np. ITCorner), serwisach
zbierających opinie od klientów (np. Clutch) oraz liście nagród które dotychczas
zdobyliśmy. Istotne będzie zaprojektowanie działu opisującego portfolio Software
House’u w formie szczegółowego case study ze zrealizowanych projektów.
Z punktu widzenia content marketingu warto rozważyć prowadzenie firmowego
bloga, który powinien być cyklicznie aktualizowany o nowe artykuły. Nie powinno
również zabraknąć odnośników do naszych social media czyli profilów
na LinkedIn, Facebook, czy YouTube.
Część Software House’ów aktywnie buduje własną bazę adresów e-mail
potencjalnych klientów w celu wysyłki cyklicznego newslettera. W takim
przypadku konieczne będzie zaprojektowanie skutecznego procesu budowy bazy
pod e-mail marketing – świetnym pretekstem jest wydawanie publikacji,
np. w formie e-booków. Ich pobranie możliwe będzie po pozostawieniu adresu
e-mail i stosownej zgody marketingowej. Można również rozważyć stosowanie
tzw. exit-popupów wyświetlających się użytkownikowi w trakcie opuszczania
naszego serwisu. To również dobry pomysł na rozszerzenie bazy adresów e-mail.
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Analityka danych serwisu internetowego
Projektując i wdrażając serwis dla Software House’u nie możemy zapomnieć
o analityce danych. Klasyczne Wdrożenie Google Analytics, warto połączyć
z mierzeniem konwersji oraz mikro-konwersją na potrzeby prowadzonych działań
marketingowych.
Oczywiście główna konwersja w serwisie będzie związana z generowaniem
leadów sprzedażowych. Mierzenie wysyłki formularza kontaktowego wydaje się
najprostsze we wdrożeniu. Warto jednak umieścić na stronie bezpośredni adres
e-mail do pracowników działu sprzedaży – nie wszyscy potencjalni klienci lubią
korzystać z formularza. W takim przypadku napotykamy na problem z rejestracją
takiej konwersji. Zwykle stosowanym rozwiązaniem jest ukrycie adresu e-mail tak,
aby jego ujawnienie następowało po kliknięciu użytkownika. Taką akcję łatwo jest
mierzyć w Google Analytics.
Pozostałe mikro-konwersje które warto mierzyć to m.in. zapis do newslettera,
przejście na firmowe profile w social media, odtworzenie osadzonych filmów
z YouTube, czy pobranie firmowych publikacji. W poprawnej konfiguracji
statystyki internetowej może być pomocny e-book Google Analytics Best
Practices przygotowany przez IDEACTO.

Marcin Cichoń, Head of Growth w IDEACTO, czyli jednej

z najlepszych agencji UX&CRO w Polsce według serwisu
Clutch. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. jako Performance
Marketing Director w Unity Group oraz Head of Digital
Marketing w Nest Bank. Współautor największej polskiej
publikacji o eCommerce “Biblia e-biznesu ”

05 Kiedy IT spotyka design, czyli
dlaczego warto współpracować
z projektantami?
Wymagania funkcjonalne, analiza przedwdrożeniowa,
dobór technologii, harmonogram, koszty fixed lub time
and material, termin wdrożenia – projekt startuje, zegar
tyka. Zaangażowanie designera zakłada stworzenie
widoków, gdzieś po drodze powstanie też grafika.
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To częsty scenariusz, który pewnie się sprawdzi.
Można jednak lepiej, skuteczniej i z ograniczeniem ryzyk
wykorzystując możliwości, jakie dają techniki i metody
business design. Oto kilka przykładów.
Makieta i tyle? Nie trać innych możliwości
Niestety w świecie IT User Experience kojarzony jest najczęściej jedynie
z tworzeniem makiet, czy układaniem workflow. A współpraca z projektantami
jawi się jako slalom pomiędzy tym co “narysowane”, a tym na co faktycznie
pozwala technologia. To błąd!
Projektowanie zaczyna się znacznie wcześniej (bo już na etapie analizy),
a makieta, czy też projekt graficzny to w zasadzie końcowy etap prac nad
projektem produktu cyfrowego. Nie wspominając faktu, że poważne zespoły
projektowe wolą pracować od początku w ścisłej współpracy z deweloperami,
aby po prostu mieć świadomość co, w danym budżecie jest “wdrażalne”.

Technologia i użytkownik – to się musi zgadzać
Na czym w takim razie polega praca projektantów? Przede wszystkim na
zrozumieniu i opisaniu kontekstu dla wdrażanego rozwiązania – u styku biznesu,
technologii i użytkownika. Tu do dyspozycji jest bardzo szerokie spektrum
narzędzi oraz technik warsztatowych, projektowych i badawczych (User Centered
Design), dobieranych w zależności od specyfiki klienta, jego świadomości,
konkretnych celów i etapu prac.
Jeśli klient zaczyna pracę nad produktem, projektanci starają się zrozumieć
i określić kontekst – prowadzą badania, analizują dane zastane, opracowują
persony, określają ich potrzeby i starają się sprecyzować najważniejsze
funkcjonalności powstającego systemu. Jeśli ta praca została już wcześniej
wykonana – powstają prototypy, które są testowane z przyszłymi użytkownikami.
Dzięki takiemu modelowi każda decyzja dotycząca designu lub funkcjonalności
jest podejmowana z pełną świadomością celu i potrzeb.

Klient ma pomysł – powiedz sprawdzam
Prawdopodobnie każda firma IT ma za sobą sytuację, kiedy klient jest tak bardzo
przyzwyczajony do swojej wizji, że nie dostrzega, że jego produkt lub usługa nie
dowożą wartości rynkowej. Jeśli trafi na projektantów, ci najpewniej zachęcą go
aby zrobił krok w tył i sprawdził, czy pomysł ma szansę spotkać się z aprobatą
odbiorców, czyli… sprzedać się.
Tu z pomocą przychodzi np. MVP, czyli Minimum Viable Product. Taki prototyp
powinien posiadać najważniejsze funkcje, aby dać szansę na przetestowanie ich
w docelowym środowisku.
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Bez tego może się okazać, że finalne rozwiązanie mimo, że doskonale spełnia
początkowe oczekiwania pomysłodawców, nie odniesie spektakularnego sukcesu
rynkowego, a wtedy… winien będzie nie kto inny, jak – wdrożeniowiec. Testowanie
innowacyjnych produktów digital, jeszcze zanim powstanie pierwsza linijka kodu,
znacznie zminimalizuje ryzyko nietrafionych inwestycji.

Data driven design – zrób to kompleksowo
Data driven design zwykle kojarzy się głównie z projektowaniem w oparciu
o statystyki dotyczące odwiedzin serwisu. Zdecydowanie warto wziąć pod uwagę
dane, których nie dostarczą nam narzędzia analityczne.
Badania eksploracyjne pozwolą osadzić wdrażane rozwiązanie w kontekście
szeroko pojętych potrzeb – użytkownika, biznesu, czy pracowników. Wywiady
i badania z użytkownikami, poznać odbiorców i problemy z jakimi się borykają.
Analiza ekspercka, w postaci testów użyteczności to z kolei źródło wiedzy
na temat mocnych i słabych stron samego projektu i jego funkcjonalności.
Oczywiście rodzaj badań dobierany jest w zależności od etapu projektu oraz
konkretnych celów biznesowych. Zdecydowanie warto jednak posiłkować się
tego typu danymi rozmawiając z klientami o procesie projektowym, doborze
technologii, czy zakresie wdrożenia, np. po to, aby dać im mocne argumenty
dla umocowania decyzji biznesowych w organizacji.

Zasoby – oszczędzaj mądrze na najdroższych
Każdy system czy aplikacja wymagają analizy celów biznesowych oraz warunków
zastanych, co w firmach IT zwykle dzieje się z pomocą analityków biznesowych,
z mocnym umocowaniem w technologii. Zdarzają się jednak sytuacje, że klient
wymaga strategicznego doradztwa na wielu płaszczyznach z udziałem wielu
zainteresowanych, którzy zmieniają zdanie, analiza się przeciąga, a koszty szybują
w górę...
W takiej sytuacji współpraca z projektantami ma szczególną wartość. Biorą oni
niejako na siebie aspekt komunikacji, rozpoznania potrzeb klienta, zestawienia
ich z kontekstem rynkowym podczas desk research i zaproponowania tak
zaprojektowanych rozwiązań, aby właściwie pokryły wszystkie aspekty. To
znacznie usprawnia cały proces i komunikację już na wejściu.
Dzięki wykorzystaniu technik i metod projektowych, analiza przedwdrożeniowa
jest znacznie pełniejsza, a klient docenia focus partnerów na strategii, celach
biznesowych i konkretnym przeznaczeniu rozwiązania. To pierwszy krok do
zbudowania długotrwałej, opartej na wzajemnym zaufaniu relacji biznesowej.
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Jeśli klient skorzysta – ty też możesz in–house
Większość metod business design, które mają zastosowanie we współpracy
z klientami można z powodzeniem wykorzystać wewnętrznie. Spójrzmy
chociażby na kontekst niniejszego raportu. Badanie pokazuje, że w dużej części
firm zespoły marketingowe są bardzo małe, nie mówiąc już o budżetach.
W działaniach potrzebny jest więc spryt, asertywność, precyzja i odpowiednie
dane. Konkretyzowanie i opis usług, planowanie strategii marketingowej, czy
wybór narzędzi i kanałów, zdecydowanie warto oprzeć na wynikach konkretnych
analiz i jasno wytyczonym kierunku.
To co prawda podstawa, ale bardzo polecam zacząć od stworzenia person. Przy
bardziej zróżnicowanych i rozbudowanych ofertach, person będzie kilka. Mogą
to być reprezentanci różnych branż, do których kierujesz swoją ofertę lub klienci
zainteresowani konkretną, wdrażaną technologią. Na wewnętrzny warsztat
warto zaprosić Project Managerów, Analityków, przedstawicieli sprzedaży.
To oni dostarczą ci najcenniejszych informacji o obecnych klientach – ich
doświadczeniach, poziomie zaangażowania, pozycji w organizacji, problemach
i potrzebach oraz tle dla decyzji biznesowych.
Jeśli relacja na to pozwala, wykorzystaj możliwość krótkiego wywiadu z
osobą decyzyjną w organizacji, dla której jako firma już realizujecie projekty.
Kontekst marketingowy można zrozumieć pytając o źródła wiedzy, wartości czy
zainteresowania. Resztę informacji zdobędziesz dzięki solidnemu desk research.
Pamiętaj, że persona to modelowy klient, który posiada imię, stanowisko, pracuje
w konkretnej firmie i ma skonkretyzowane cele. Zdecydowanie łatwiej tworzyć
i kierować komunikację marketingową do kogoś, kogo się tak dobrze zna.

Katarzyna Czeremańska, Marketing Manager

w EDISONDZIE, jednej z największych i najstarszych firm
badawczo-projektowych w Polsce. Od 2010 roku związana
z promocją i marketingiem. Pracowała m.in. w Unity Group,
gdzie była odpowiedzialna za PR i marketing w obszarze
e-commerce i omnichannel commerce. Organizowała
i promowała Kongres Dyrektorów E-commerce, Roadshow
E-commerce w praktyce oraz Digital Workplace Meetup.
Była redaktorka naczelna magazynu „Imagine”, obecnie autorka
i współautorka raportów, artykułów i mailingów branżowych
m.in. Newslettera Business Design – dla osób zajmujących się
rozwojem produktów cyfrowych i innowacji.
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06 TAXXO.pl – jak możesz
wykorzystać swoją nieuświadomioną
przewagę konkurencyjną?
Jakie działania marketingowe przynoszą Wam największą
skuteczność?
Edukacja, LinkedIn i dawanie nowej wartości obecnym klientom.
To co obserwuję od ponad roku, to przede wszystkim zainteresowanie treściami
edukacyjnymi, to znaczy pokazywanie klientom czym naprawdę dysponujemy, jak
możemy im pomóc i w efekcie co oni zyskają.
Świat jest w tym momencie już tak bardzo rozbudowany i przesycony, że
naprawdę ciężko się w tej różnorodności odnaleźć. Nawet jeżeli firma posiada
doskonały produkt albo przynajmniej bardzo dobry, tak jak nasz, to dalej ciężko
jest klientom się w nim odnaleźć, ponieważ ilość możliwości jest już zbyt duża,
żeby ktoś to wszystko rozpracował we własnym zakresie.
Bywa, że samo wdrożenie to może być za mało, gdyż klient potrzebuje określone
rzeczy dopasować do swojego modelu biznesowego – a to już konsulting
biznesowy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom organizujemy webinary
edukacyjne.
To zupełnie nowy model – w tym modelu na pierwszym miejscu
jest potrzeba biznesowa klienta.
Na przykładzie salonu samochodowego: przychodzi potencjalny klient i mówi
jakie ma potrzeby (jak prowadzi biznes) i prosi o dostosowanie samochodu do
tego stylu życia (biznesu). W tej analogii nagle się może okazać, że to będą
specjalny samochód w którym zamiast bagażnika będzie przyczepka, a kolor
będzie się zmieniać się w zależności od pory dnia.
W chwili kiedy możliwości produktu są bardzo obszerne bardziej opłaca się
skupić na rozwiązywaniu konkretnych problemów niż nauczeniu wszystkich
możliwości. To tak jak z korzystaniem z Internetu – wchodzimy tylko na strony,
które nas interesują zamiast “zwiedzać” cały Internet.
Jeśli narzędzie w całości odpowiada na najważniejsze potrzeby klienta, to
już tylko wystarczy je skonfigurować tak aby odpowiadało danej potrzebie
biznesowej, jeżeli klient nie wie jak to zrobić trzeba mu w tym pomóc i właśnie
dlatego te eventy edukacyjne.
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Twórcy rozwiązań IT miewają “romantyczne podejście” do swoich rozwiązań,
zapominając o tym do czego klient potrzebuje danego narzędzia.
Dla przykładu, jeśli klient chce uzyskać automatyzację obliczania ulgi podatkowej
typu IP BOX to może do tego wykorzystać Taxxo. Gdybyśmy podeszli
standardowo, doszlibyśmy do wniosku, że należy po prostu zrobić prezentację
modułu obsługującego finanse projektów. To błędne podejście. Trzeba “wejść
w buty klienta” i zrozumieć naturę jego potrzeby biznesowej, a następnie dopiero
na tej potrzebie budować event edukacyjny, który dokładnie odpowiada na
potrzeby klientów. W praktyce chodzi o łączenie wiedzy prawnej, biznesowej oraz
księgowej w takiej formie, która jest zrozumiała dla klienta. Rozumiemy naturę
firm IT i tłumaczymy jakiego rodzaju prace mogą być objęte ulgą. Rozumiemy
też branżę usługową i jak zautomatyzować ewidencję, aby zajmowała mało
czasu oraz jak przekonać księgowość do rozliczenia tej ulgi, pomimo, że przepisy
wydają się skomplikowane.
W przypadku Taxxo, naturalnym kanałem do promocji działania jest dla nas
LinkedIn ponieważ to tu spotyka się biznes w sieci, rozwiązując problemy CFO
należy mieć z nimi bezpośredni kontakt.
Podsumowując – największą skuteczność przynosi rozwiązywanie prawdziwych
problemów biznesowych, które zgłaszają klienci a następnie edukowanie ich jak
mogą ten problem rozwiązać u nas.

W jaki sposób oferujecie wartość dodaną swoim klientom?
Mamy dwa narzędzia, jedno jest autorskim narzędziem do obsługi klienta, drugie
otwartym portalem zbierający sugestie klientów.
Portal sugestii rozwoju Taxxo ( sugestie.taxxo.pl), to miejsce gdzie każdy może
zagłosować lub dodać własne propozycje.
Sugestie są zbierane na bieżąco, a na ich podstawie powstają nowe
funkcjonalności. Im więcej osób zagłosuje na dane propozycje, tym te
funkcjonalności powstają szybciej, Jest to naturalna droga rozwoju produktu,
która jest bezpośrednio oparta na tym co rzeczywiście rynek zgłasza. Jeżeli
ktoś do tej pory robi takie rzeczy intuicyjnie, to zachęcam go, żeby jednak to
zautomatyzować. Klienci bardzo doceniają taką bliską formę współpracy i realny
wpływ na produkt – często otrzymujemy komentarze z podziękowaniem za
zrobienie nawet drobnych rzeczy – klient czuje się po prostu wysłuchany.

31

Czas odpowiedzi zgłoszeń jest kluczowy dla obu stron, odpowiadamy
natychmiast, jeśli klient dzwoni na infolinię i nie uzyska połączenia – to my do
niego zawsze oddzwaniamy – obsługa klienta, która oddzwania do klienta to
u nas standard i często odbiorcy są tym nawet zaskoczeni. W przypadku typowej
infolinii np. w banku nigdy takie rzeczy nie następują, to klient uparcie walczy
o kontakt.
Drugie narzędzi, które wykorzystujemy w pracy z klientami jest autorskim
rozwiązaniem, które powstaje u nas z firmie. Jest to swego rodzaju asysta dla
pomocy technicznej, która sama się uczy analizując historię zgłoszeń. Dla działu
sprzedaży jest to niezastąpione narzędzie, które podpowiada dalsze kroki
działania, analizując to co dzieje się u klienta.
To narzędzie różni się od tego co prezentuje typowy system CRM, ponieważ
jest bezpośrednio zintegrowane z Platformą Taxxo, przez co ma dokładnie
te informacje, które są potrzebne w konkretnym kontekście rozmowy a na
podstawie interakcji uczy się i podpowiada kolejne kroki. Z punktu widzenia
klienta jego obsługa jest sprawna i szybka natomiast z punktu widzenia samej
obsługi jest to bardzo zautomatyzowany proces.
Często bolączka CRM-mów jest to, że wiele rzeczy trzeba wyklikać i po jednym
telefonie może się okazać, że trzeba spędzić spędzić nawet dwa razy więcej
czasu na samo wypełnianie danych, natomiast nasze narzędzia funkcjonują
automatycznie przez to zaraz po rozmowie wszystko jest już gotowe, aby przejść
dalej do kolejnej.

Jakie prowadzicie działania online?
Automatyzacja social media to podstawa.
SEO a zwłaszcza long tail już od dawna są standardem, to co teraz nabiera
znaczenia to automatyzacja obsługi social media.
Automatyzacja social media może przybierać wiele obliczy. Obecnie prawie każdy
korzysta z planowania postów, a nawet całych kampanii, które są propagowane
na różnych mediach równocześnie. Nowy wymiary automatyzacji dotyczą również
interakcji z ludźmi. O ile do tej pory biznes pozwalał sobie na to aby jakiś serwis
zewnętrzny lub automat zarządzał publicznym profilem to teraz nadeszła nowa
zmiana. Dotyczy stanu kiedy robot, niczym wirtualny asystent, ramię w ramię
pomaga nam w komunikacji bezpośredniej, efektem to co kiedyś zajmowało wiele
dni, a nawet tygodni, teraz może zająć kilka minut.
To jest szczególnie ważne jeżeli chcemy dotrzeć do wielkiej ilości osób
a jednocześnie wejść z nimi w konstruktywną w interakcje jako osoba z osobą.
Nie wyobrażam sobie teraz zorganizować event w social media, a jednocześnie
ręcznie wykonywać pracę operacyjną dotyczącą tych wydarzeń, to tak jakby
zamiast cyfrowych faktur używać papierowych.
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Wiem, że wielu ludzi jeszcze używa papierowych faktur, wiem też, że wiele osób
namiętnie klika na social media zamiast kliknąć w odpowiednim miejscu “Zaznacz
wszystko”.
Roboty to jeszcze dość świeży temat i mam wrażenie, że mało kto chce o
tym powiedzieć, bo jest to zdecydowanie duża przewaga konkurencyjna. Sam
używam takiego narzędzia na prywatnym koncie. Widziałem też na polskim rynku
narzędzia do automatyzacji tego typu działań. Taki robot to już nie jest tylko
wygoda i “mniej klikania” ale przede wszystkim to jest konieczność jeżeli chcemy
skalować swoje działania.

Macie ponad 30.000 klientów? Jak doszliście do tej liczby?
Ciężka praca i oddany zespół.
Kiedy czytam biografie różnych sukcesów z Doliny Krzemowej to możemy
odnieść wrażenie, że czasem wystarczy po prostu trochę szczęścia i dużo
pieniędzy na reklamę, ale nic bardziej mylnego. Każdy sukces ma swoją cenę,
wszystko co ma wartość kosztuje. Podobnie jest w przypadku zdobywania
nowych klientów i dbanie o potrzeby obecnych. Ciężka praca i konsekwentne
zdobywanie nowych rynków, nowych partnerów biznesowych, networking
to przede wszystkim jest kluczowe. W zasadzie nasi klienci zostają z nami na
stałe a to jest myślę, najbardziej imponujący wskaźnik na rynku SaaS. Na rynku
SaaS często obserwuje się scenariusz klienta, który przychodzi do produktu w
wersji demo i na tym kończy lub pozostaje na kilka miesięcy. Wyłącznie jeśli
produkt sam w sobie jest bardzo dobry klienci jak już spróbują produktu to chcą
go na stałe.

Sukces jest bezpośrednio zależny od jakości tego jak odpowiadamy, a nawet
przewidujemy potrzeby klientów.

Przykładowo nie wyobrażam sobie już obsługiwać poczty inaczej niż przez
klienta poczty na miarę Gmail i tak samo nie wyobrażam sobie obsługiwać faktur
i finansów w mojej firmie inaczej niż przez Taxxo. Kiedyś ręcznie zajmowałem
się pracą z finansami, pamiętam ten czas i nie zamierzam do niego wracać. Im
większa firma tym więcej pracy operacyjnej, powstają specjalne stanowiska, gdzie
ludzie zajmują się od rana do wieczora tym samym np. generują raporty albo
sprawdzają spływu należności co jest totalną stratą czasu, a przede wszystkim
przepalonym potencjałem ludzi.
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Co Wam się najbardziej sprawdza w działaniach
marketingowych? Wspomniałeś o Webinarach?
Jak je promujecie? Jak targetuje się grupę docelową?
Zdecydowanie od czasu kiedy wszystko przeszło na online, to webinary są
zdecydowanie strzałem w dziesiątkę. Po pierwsze dlatego, że poprzez Webinary
możemy trafić do bardzo szerokiego grona odbiorców, a może to być grono
całej Polski. Po drugie ludzie są bardziej otwarci na takie formy niż kiedykolwiek
wcześniej, również z branż poza technologicznych. Do tej pory formy tradycyjne
polegały na organizowaniu szkolenia, ale trzeba było poświęcić dzień dwa, aby w
ogóle to miało zamierzony efekt. Teraz kiedy możemy sobie pozwolić na bardzo
szybkie próby, szybkie zmiany i „pivoty” koncepcji, uszycie eventu tego pod
konkretne potrzeby bardzo często się okazuje znacznie efektywniejsze.
Często wymaga przebudowania gdyż na przykład w wybranym temacie
chcielibyśmy się skupić na aspektach prawnych, a klient spodziewałby się bardziej
biznesowych case’ów. Aspekty prawne są ważne, ale nie są najważniejsze
z punktu widzenia naszej grupy odbiorców, dlatego trzeba przeprojektować
format webinaru pod to, czego klienci szukają. Biznes szuka automatyzacji, a my
właśnie pokazujemy podczas webinarów jak ją osiągnąć w sposób praktyczny
i uzyskać szybki efekt zmian – tzw. „quick win”.
Jedna z najlepszych form docieranie do potencjalnych klientów to targetowanie
po zainteresowaniach na Facebooku, a w wypadku LinkedIn, doświadczenie
zawodowe. O ile płatne kampanie pomagają to nic nie zastąpi indywidualnego
kontaktu jeden na jeden z grupą odbiorców. Szczególnie dobrym miejscem do
prowadzenia rozmów jest odpowiednio dobrana lub utworzona własna grupa
tematyczna.

Mappowanie procesow? Jak to działa?
Praca konsultanta biznesowego polega na rozwiązywaniu problemów. Zanim
zaczniemy rozwiązywać te problemy może się okazać, że spotkamy się ze “ścianą
mentalną” w głowie klienta, czyli brakiem zrozumienia komunikowanych przez nas
wartości.
Zmiany, które klient uważa, że musi wprowadzić wydają się dla niego ogromne
lub niemożliwe do przezwyciężenia, dlatego bardzo pomocnym narzędziem jest
tworzenie mapy procesów.
Mapa zamienia pozwala zwizualizować proces wdrożenia dzięki niej możemy
bardzo szybko pokazać klientowi gdzie jesteśmy, ale przez przede wszystkim
pokazać jak w tym momencie klient pracuje i gdzie są miejsca do poprawy.
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To szczególnie ważne aby klient sam odkrył miejsca gdzie potrzebna jest
zmiana – w przeciwnym wypadku może nie być w 100% zdeterminowany
aby ją wprowadzić. Taka mapa może m. in. pokazać jakie procesy się dublują
oraz które z nich są zbędne w pracy codziennej. Takich rzeczy nie widzimy w
pracy codziennej, potrzebna jest perspektywa z zewnątrz. Może się okazać, że
pomimo tego, że na co dzień dajemy z siebie wszystko, to czasem pracujemy
po godzinach tylko po to żeby wysłać “jeszcze jeden mail”. Takich sytuacji jest
wiele a na koniec okazuje się, że ani ten mail ani cały proces nie był potrzebny,
ale często robiąc te rzeczy brakuje nam perspektywy tzw. “big picture” czyli
perspektywy z lotu ptaka. Mapa procesów nadaje odpowiedniej perspektywy
klientowi.
Pierwszy krok do utworzenia mapy procesów to przeprowadzenie prostej
rozmowy z klientem tak, aby zobaczyć jaki zakres automatyzacji możemy
zaproponować i jakie są uświadomione oraz nieuświadomione potrzeby klienta.
Krok drugi to wywiad z klientem, pogłębiamy pytania które normalnie
są pomijane na przykład jak oznaczone są dokumenty, jakie osoby za co
odpowiadają i w jakim kontekście. Mając odpowiedzi na te pytania możemy nie
tylko przygotować spisany raport, ale przede wszystkim możemy zobrazować jak
wędrują informacje wewnątrz firmy. Klient sam może nawet już na pierwszy rzut
oka zobaczyć że pewne informacje krążą w kółko albo po prostu są wysyłane
dwa albo trzy razy zupełnie bez powodu i w złe miejsca.
Wiele lat pracowałem jako konsultant biznesowy i powiem szczerze, że odkrywam
mapy procesów na nowo, nie doceniałem tego narzędzia. Wydawało mi się
może zbyt proste, może nawet zbyt banalne, ale okazuje się, że jeżeli dobrze
przeprowadzimy rozmowę z klientem, dopytamy o szczegóły z perspektywy
różnych osób i płaszczyzn działania może się okazać, że ta mapa jest bardziej
cenna dla klienta niż standardowy audyt sam sobie.
Na koniec audytu koniec jak już klient otrzyma mapę obecnych procesów dostaje
w swoje ręce druga mapę, która pokazuje jak te procesy może zautomatyzować.

Jak prowadzić Marketing Saas B2B?
Marketing Saas B2B ma dwa główne filary – jest oparty na relacjach z klientami oraz
i na jakości produktu. Te dwa filary to są jedne z najważniejszych czynników, który
należy brać pod uwagę podczas wszelkich działań marketingowych tego typu.
Jeżeli produkt nie będzie rozwijany tak jak klienci tego potrzebują, ani
dopasowany do aktualnych potrzeb rynkowych, to po prostu jego odbiorca z dnia
na dzień zrezygnuje i być może już nigdy nie powróci. Pozyskanie takiego klienta
ma swoją cenę, więc jest szalenie istotne, aby produkt zawsze był aktualny,
a nawet wyprzedzał potrzeby klientów.
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Produkt musi odpowiadać również na potrzeby które się pojawiają w otoczeniu
biznesowym, które są narzucane na przykład przez zmiany prawne i podatkowe
– przykładowo jakiś czas temu pojawił się obowiązek wprowadzenia nowych
oznaczeń GTU w fakturach, o czym klienci nie wiedzieli – dowiedzieli się o tym
obowiązku od nas i od razu zyskali proste narzędzie, aby ta zmiana nie zabrała im
dużo czasu i nie zwiększyła „papierologii” w firmie.
Drugi kluczowy aspekt w tego działaniach to postawienie na relację, w formach
webinarowych można często wejść w interakcje i wypytać na bieżąco o problemy
ale to za mało relacje należy budować utrzymywać i rozwijać długoterminowo
zamiast tylko z eventu na event.
Marketing powinien być sprawdzony i spersonalizowany ale to nie może
być tylko personalizacja, którą widzimy na social media jako automat do
komunikacji. Mówimy tu o indywidualnym podejściu pod konkretny kontekst
biznesowy klienta bardzo. Często to jest personalny kontakt z właścicielem
danej firmy i stały badanie jego potrzeb. Może się okazać, że klienci mają wiele
niezagospodarowanych potrzeb, które mogą u nas rozwiązać ale tego nie wiedzą,
takie potrzeby są odkrywane w ramach indywidualnego dialogu, tego się nie da
zrobić inaczej jak po prostu rozmową z klientem.
Reasumując, marketing SaaS B2B to przede wszystkim i budowanie produktu
wysokiej jakości, który jest bezpośrednio skierowany na to co klienci potrzebują
dzisiaj a nawet nie wiedzą, że mogę to rozwiązać. Marketing, który dotyczy
już obecnych klientów jest oparty przede wszystkim na budowaniu relacji,
na przekazywaniu nowych możliwości i dopasowaniu narzędzi do aktualnych
problemów, to są absolutnie podstawowe i kluczowe aspekty.

Luke Solarski jest członkiem zespołu Taxxo.

Odpowiedzialny za rozwój biznesu, znajduje optymalne
rozwiązania biznesowe i tworzy nowe wartości dla klientów.
Jako ambasador fundacji Startup Poland oraz turkusu
na co dzień spotyka się z organizacjami, które mają wpisane
w DNA tworzenie nowej wartości. Obecnie szczególnie skupia
się na pomaganiu firmom w pozyskaniu i automatyzacji
ulgi IP BOX. Pomaga organizacjom rozpoznać ścieżki
automatyzacji oraz wspiera je w budowaniu ich strategii.
Współtwórca i uczestnik inicjatyw: Klub mówców i liderów
dla startupowców, serii konferencji Camp Startup Poland
Wrocław, Turkusowe Śniadania.
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07 Podsumowanie
Wraz z szybkim postępem technologicznym, globalizacją siły roboczej,
zmieniającą się demografią oraz nowymi wartościami społecznymi potrzeba
elastyczności staje się kluczowa dla przedsiębiorstw, aby mogły przetrwać
i rozwijać się w przyszłości.
Analizując wyniki omawianego tu badania muszę stwierdzić, że wiekszość
przebadanych firm z obszaru IT w działaniach marketingowych koncentruje się
na edukacji klientów poprzez tworzenie treści. Największą zmianą przez ostatni
rok był wzrost nakładów na organizacją webinarów.
Większość działań jest prowadzonych samodzielnie, bez współpracy agencji
zewnętrznych, opierając się na współpracy z działem sprzedaży oraz częściowo
korzystając z zewnętrznych agencji do pozycjonowania. Główne medium
społecznościowe wykorzystywane do komunikacji marketingowej to LinkedIn.
Wzrastające zainteresowanie usługami programistycznymi, powoduje fakt,
że coraz trudniej wyróżnić się na rynku spośród innych firm. Model pracy zdalnej
spowodował, że częściowo granice pomiędzy krajami się zacierają i na rynku
klienta, jak również i pracownika jest coraz większa konkurencyjność. Oferowanie
wartości dodanej klientowi oraz pracownikowi staje się coraz trudniejsze,
biorąc pod uwagę, że Polska nie jest już krajem najbardziej konkurencyjnym
cenowo patrząc na wysokość wynagrodzeń. Dodatkowo dochodzą trudności
z pozyskaniem pracowników, którzy cenią sobie rozwój oraz niezależność. W tym
kontekście zastanowiło mnie, że tworzenie zespołów turkusowych jest cały czas
nowością jeżeli chodzi o model pracy oraz tematem bardzo mało popularnym na
naszym rodzimym rynku.
Uważam, że jednym z niewykorzystanych aspektów w działaniach
marketingowych w mniejszych software housach jest specjalizacja oraz
wykorzystanie potencjału marketingu technicznego, który jest bardzo popularny
na rynkach zachodnich. Tutaj inwestycja w markę oraz rozwój pracowników
staje się wręcz kluczowa. Obiecujący wydaje się zatem fakt, że obecny czas
transformacji cyfrowej jest ogromną szansą na rosnący potencjał firm z branży
IT. Pozostaje tylko przemyśleć kierunek działań i wybrać strategię najlepiej
dopasowaną do aktualnego etapu rozwoju oraz budżetu firmy.

37

Co mogę dla Ciebie zrobić?

CMO na godziny?
Jesteś małą firmą
i potrzebujesz by ktoś
pomógł stworzyć
Ci plan i budżet
marketingowy
oraz koordynował
działania marketingowe
w firmie?

Zarządzanie projektami
strategicznymi –
potrzebujesz kogoś
kto wdroży strategie
marketingową i dowiezie
projekt na czas?

Poszukujesz świeżego
spojrzenia i chcesz
porady eksperta
z zewnątrz, który
przeprowadzi dla Ciebie
warsztat strategiczny?

Twój CMO –
iMARKETING TRANSFORMER
iMarketingTransformer przeprowadza audyt Twoich działań marketingowych
i tworzy Strategię Marketingową. Rekomenduje plan działań i budżet
marketingowy, który pozwoli na efektywny wzrost Twojego biznesu.
Regularne sesje konsultingowe pozwalają na bieżące monitorowanie działań
wdrożeniowych oraz obserwacje wyników, na które były ukierunkowane.
iMarketingTransformer może współpracować z Twoim zespołem marketingu
lub pomoże Ci rekrutować zespół dedykowanych specjalistów.
Twój elastyczny i dopasowany Zespoł Marketingu

Monika Garyantesiewicz
monika@imarketingtransformer.com
tel. 502–411–081
www.imarketingtransformer.com

