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Wstęp
Witamy w zmieniającym się świecie! 

Zmiany, zmiany, zmiany… Podobno aby pozostać takim samym, trzeba 
nieustannie się zmieniać. Od 2020 r. świat biznesu lepiej niż kiedykolwiek 
rozumie sens alternatywy: adaptuj się albo giń. Przetrwa i wygra ten, kto 
mądrze dostosuje się do nowej rzeczywistości. I to na wielu poziomach: 
od wizerunku i wizji działania po kwestie operacyjne, a nawet techniczne. 

O doświadczenia w tej dziedzinie postanowiliśmy zapytać reprezentantów kadr zarządzają-
cych organizacji, które są dziś w Polsce liderami zmian. Owocem naszych rozmów stał się ten 
oto trendbook, ukazujący temat zmian przekrojowo i z bardzo zróżnicowanych perspektyw.  

Różne punkty widzenia łączy tu nastawienie na praktyczny charakter rozwiązań. Wierzymy, 
że dzięki temu przedstawione case studies staną się inspiracją do odważnego działania, gdy 
już wzywa do tego sytuacja lub – lepiej – gdy da się ją jeszcze wyprzedzić. 

2 
| 

W
ST

ĘP



Marta Mikliszańska
Head of Public Aff airs 

and Sustainability, Allegro.pl

Mieszko Sibilski 
PR Manager, NEONET

Maja Chabińska-Rossakowska
Dyrektor HR, ING Bank Śląski 

Barbara Małuszyńska
Zastępca Lidera Programu 

Strategicznego „Kształcenie Zdalne”, 
TEB Akademia

Małgorzata Markowska
Promotion & Communication 

Manager, GLS Poland

Magdalena Wiśniewska
Kierownik Działu Zarządzania 

Projektami, Bricomarché

Agnieszka Kurowska
Dyrektor Pionu Marketingu, 

Bricomarché

Paweł Rydz
Marketing Director, 

Grupa Amica

Bogdan Maksymiec
Dyrektor Marketingu, 

Rossmann SDP

Wojciech Kotala
CEO, agencja Ancymony 

(Schulz)

Autorzy
Przewodnicy po ścieżkach zmiany 

Jak mądrze się zmieniać, kiedy zmienia się wszystko dookoła? Oni to wiedzą! Do współtworzenia naszego trendbooka zaprosiliśmy przedstawicieli marek, które trzymają 
rękę na pulsie „płynnej rzeczywistości” i trafnie odpowiadają na stawiane przez nią wyzwania. Nasi znakomici eksperci pochodzą z różnych branż i wdrażali zmiany 

w różnych obszarach swoich biznesów. Zapraszamy do zapoznania się z ich wyjątkowymi doświadczeniami!
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Pandemia koronawirusa zaskoczyła wszystkich, ale poka-
zała również naszą ogromną solidarność i chęć pomocy. 
Jak to wyglądało w Allegro i u stron, które ten serwis łączy: 
kupujących i sprzedawców?

W Allegro pomagamy od zawsze. Od początku gramy z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy. Podczas 29.  Finału zdołaliśmy pobić ko-
lejny rekord – dzięki aukcjom internetowym na naszej platformie udało 

się zebrać ponad 30 mln złotych. To kwota ponad dwukrotnie 
większa niż rok temu. Złożyły się na nią wpłaty do Wirtualnej 
Puszki i licytacje ponad 205 tys. przedmiotów. Powiększyliśmy 
ten rekordowy wynik, przekazując na rzecz WOŚP dodatkowy 
milion złotych od nas. Ponadto działamy ze Szlachetną Pacz-
ką oraz wspieramy wiele organizacji społecznych i pomagamy 
osiągnąć różne cele charytatywne. 

Było więc dla nas naturalne, że włączymy się również w dzia-
łania dobroczynne związane z pandemią. Objęły one nie tyl-
ko naszych klientów, sprzedawców i pracowników, ale tak-
że – przede wszystkim – ochronę zdrowia, jej pracowników, 
jak również organizacje w całej Polsce. W sumie przeznaczy-
liśmy ponad 490 mln zł na rzecz walki ze skutkami COVID-19! 

#Pomagamy_bo_umiemy – Allegro 
na rzecz walki ze skutkami COVID-19

Nasi pracownicy mają wielkie serca i świetne pomysły na po-
maganie. Allegro powołało specjalny Fundusz Charytatywny 
o wartości 2 mln złotych, którego celem jest wspieranie dzia-
łań wolontariackich w walce z koronawirusem. Pomoc otrzymali 
m.in. seniorzy, dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnościa-
mi, w kryzysie bezdomności czy wykluczone społecznie, jak 
również społeczności lokalne, pacjenci, podopieczni hospicjów, 
domów pomocy społecznej oraz pracownicy ochrony zdrowia. 

Jeden z takich projektów zakładał wsparcie psychologicz-
ne dla medyków za sprawą współpracy ze Stowarzyszeniem 
POMOGĘ, BO MOGĘ z Poznania. W ramach programu zor-
ganizowaliśmy webinary o tematyce psychologicznej oraz in-
dywidualne sesje psychologiczne dla pracowników ochrony 
zdrowia. Poprowadzili je doświadczeni ratownicy medyczni 
i psychologowie różnych specjalizacji. 

Innym projektem było wsparcie klubokawiarni Życie jest Faj-
ne, której misją jest zapewnianie warunków do aktywności 
społecznej, zawodowej i kulturalnej dorosłym autystom i ich 

Dobroczynność w a(u)kcji!

Ekspertka ds. publicznych. Odpowiada za politykę publiczną oraz obszar zrówno-
ważonego rozwoju w Allegro. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacjach biz-
nesowych i administracji parlamentarnej. Przed dołączeniem do Allegro pomagała 
fi rmom w budowaniu relacji rządowych i strategii komunikacyjnych. 

Marta Mikliszańska
Head of Public Aff airs and Sustainability, Allegro.pl
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opiekunom. Odbywają się tam również liczne wydarzenia kul-
turalne i społeczne – koncerty, wernisaże i wystawy plastyczne, 
spotkania miłośników gier planszowych, warsztaty (np. nauka ję-
zyka migowego), debaty i panele dyskusyjne. W ramach akcji 
#Pomagamy_bo_umiemy został przeprowadzony bardzo po-
trzebny remont i  doposażenie pomieszczenia zmywalni w klu-
bokawiarni. W sumie w ramach dwóch edycji programu ponad 
200 pracowników Allegro zaangażowało się w 78 inicjatyw 
społecznych w całej Polsce. 

Charytatywni.Allegro.pl

Allegro Charytatywni to serwis, który 
umożliwia organizacjom pożytku pu-
blicznego prowadzenie zbiórek na waż-
ne dla nich cele społeczne bez żadnych 
opłat czy prowizji. Allegro od począt-
ku swojej działalności inwestuje w spo-
łeczności i udowadnia, że technologia 
może rozwiązywać ludzkie problemy. 
To jeden z fi larów naszej strategii spo-
łecznej odpowiedzialności. 

Klienci Allegro chcący wesprzeć oso-
bę lub inicjatywę mogą zarówno wysta-
wiać własne przedmioty na wybrany cel 
zbiórki, jak i kupować wyjątkowe rze-
czy na aukcjach charytatywnych. Po-
nadto w ramach niektórych akcji klienci 
mogą skorzystać z opcji wpłaty bezpo-
średniej – jest to najczęściej Wirtualna Puszka czy szybka wpłata 
przez PayU. Na Charytatywni.Allegro.pl tylko w 2020 r. udało się 
zebrać prawie 19,4 mln zł na rzecz 401 organizacji pozarządo-
wych. W sumie od początku zebraliśmy ponad 101 mln zł, wspie-
rając 2850 celów charytatywnych.

Współpraca z Fundacją Lekarze Lekarzom

Polska ochrona zdrowia z całych sił walczy z pandemią korona-
wirusa, a Allegro robi wszystko, aby pomóc w tej walce. Od po-
czątku pandemii wspieramy szpitale w zakupie środków ochrony 
osobistej, takich jak maseczki, rękawiczki jednorazowe czy płyny 
do dezynfekcji. Dzięki współpracy z Fundacją Lekarze Lekarzom 
na początku tego roku do 31 placówek trafi ło blisko 80 tys. mase-
czek i 4 tys. rękawiczek ochronnych. 

Kolejnym krokiem było przekazanie 16 mobilnych systemów do 
szybkiej i bezpiecznej dezynfekcji pomieszczeń. W całej Polsce, 
od Łańcuta po Szczecin, od Krakowa do Kościerzyny, placówki 
medyczne otrzymały najnowocześniejszy sprzęt, który pozwoli im 
na szybkie i skutecznie przygotowanie pomieszczeń dla pacjen-
tów. Urządzenia, w które wyposażyliśmy szpitale wspólnie z Fun-
dacją Lekarze Lekarzom oraz Naczelną Izbą Lekarską, zapewnia-

ją bezpieczeństwo oraz ochronę przed bakteriami i wirusami. Jest 
to niezwykle ważne nie tylko w dobie pandemii. Łącznie Allegro 
przekazało na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom prawie 2 mln zł.

Wsparcie dla klientów i przedsiębiorców 

Nasi klienci cieszą się szerokim dostępem do produktów i bezpie-
czeństwem zakupów przy  zachowaniu zasad dystansu społecz-
nego. Aby ich dodatkowo wesprzeć, w pierwszych miesiącach 

pandemii udostępniliśmy nieodpłatnie 
abonament Allegro Smart!, w ramach 
którego klienci mogli wygodnie robić 
zakupy i oszczędzać pieniądze na do-
stawach i zwrotach. Allegro Smart! był 
dostępny za darmo dla tych, którzy 
z niego do tej pory nie korzystali, a oso-
by z abonamentem mogły go przedłu-
żyć. Klienci docenili możliwość robie-
nia bezpiecznych i bezkontaktowych 
zakupów. 

Przedsiębiorcy, zarówno obecni 
sprzedawcy Allegro, jak i nowe fi rmy, 
mogli korzystać z Pakietu dla Sprzeda-
jących. Obejmował on m.in. wydłużenie 
terminów płatności, rozpoczęcie sprze-
daży online dla nowych partnerów i ko-
rzystanie z platformy przez pierwsze 
trzy miesiące bez ponoszenia żadnych 
opłat. Wiele sklepów, które ucierpiały 

na skutek pandemii i lockdownu, mogło dzięki temu wznowić swoją 
działalność. Trzymiesięczny bezpłatny pakiet pomocowy pozwolił 
poprawić płynność fi nansową i zwiększyć stabilność ich działal-
ności. Dla nowych sklepów sprzedaż za pośrednictwem platformy 
Allegro była rozwiązaniem znacznie szybszym i łatwiejszym niż 
uruchomienie własnego sklepu internetowego. 
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Czy pandemia przyniosła coś dobrego? Z pewnością przy-
najmniej na jakiś czas stała się szczepionką przeciwko śle-
pemu podążaniu za pewnymi trendami, wszechobecnej 
aspiracyjności i ogólnemu oderwaniu reklam od podstawo-
wych ludzkich wartości.

Reklama jest niewątpliwie dźwignią handlu i wpływa na sprzedaż towa-
rów oraz usług. Wykorzystuje do tego informacje i komunikat perswa-

zyjny, których połączenie ma skłonić konsumenta do nabycia 
lub skorzystania z określonych dóbr. Tyle defi nicja na dobry 
początek.  

Reklama oddziałuje więc na konsumentów i odbiorców koń-
cowych. Funkcjonuje jednak również w relacji odwrotnej – „słu-
cha” trendów konsumenckich i dostosowuje się do nich; stara 
się być bliżej tego, co istotne w danym momencie. 

Powrót na ziemię

I też tak się stało ostatnio. W obliczu ogólnoświatowej pan-
demii (niektóre) marki zmieniły swoją komunikację reklamową. 
Część z nich zrezygnowała na przykład z nachalnego rozbu-
dzania aspiracji na rzecz dowartościowania ludzkiej bliskości 
czy uwypuklania korzyści konsumenckich. 

Język reklamy na jakiś czas przestał być demonstracją za-
awansowania technologicznego, przyjmując perspektywę ba-
zowych potrzeb konsumenckich. Nastąpił odwrót od epatowa-
nia angielskimi hasłami, nazwami i chwytliwymi frazami.

DualCook™, OpenUp, COOK4, ProCOOK, DrySteam, 
EcoBubble, Touchless, AdaptTech Cooling, AddWash itp. – oto 
przykłady nazewnictwa z branży AGD, które marki stosowa-
ły powszechnie do ubiegłego roku. Angielsko brzmiące sfor-
mułowania budowały wśród konsumentów percepcję wyjąt-
kowości, innowacyjności oraz wyróżnialności. Bardzo często 

w  punktach sprzedaży okazywało się jednak, że konsument 
poszukujący jakiejś funkcji nie jest w stanie dokładnie określić, 
co za nią stoi i w czym realnie pomoże ona podczas prania, 
przechowywania żywności czy przygotowywania posiłku.

W okolicach marca 2020 r. konsumenci w wielu częściach 
świata zostali zamknięci w domach. Do słownika polskiej nowo-
mowy wszedł wówczas z przytupem home offi ce, a wraz z nim 
zupełnie nowe codzienne wyzwania. Rodacy musieli godzić 
obowiązki zawodowe z opieką nad dziećmi, nadzorem nad ich 
edukacją, pomocą w odrabianiu zadań domowych, regularnym 

Jak COVID-19 zmienił 
komunikację reklamową (niektórych) marek

Od 2017 r. szef marketingu w Grupie Amica. Odpowiada za komunikację marki
w Polsce, a także za marketing pozostałych marek w Grupie, w tym FAGOR (Hisz-
pania), GRAM (Skandynawia), Hansa (rynki wschodnie) oraz CDA (UK). Miłośnik 
lekkoatletyki, książek szpiegowskich oraz dźwięków Coldplay.

Paweł Rydz
Marketing Director, Grupa Amica
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gotowaniem itd. Próbowali przy tym dalej realizować swoje pasje 
związane na przykład ze sportem, muzyką lub książkami. 

Natłok spraw do załatwienia we własnych czterech ścianach spo-
wodował, że ważniejsze od chwytliwej nazwy funkcji sprzętu oka-
zało się konkretne wskazanie, co ona daje. Pragmatyzm zwyciężył 
nad aspiracyjnością i (niektóre) marki zaczęły stawiać na wykorzy-
stanie języka korzyści konsumenckich jako argumentacji reklamowej. 

Najwyraźniejszy przykład przemiany mogliśmy zaobserwo-
wać w przypadku marek, które do tej pory konsekwentnie stawia-
ły na technologiczność. Po wybuchu pandemii fi rmy te zaczęły 
dodawać do chwytliwych nazw funkcji opisy korzyści w języ-
ku polskim, rozbudowując komunikację „hasłową” o  klarowne 
benefi ty. Gdzieniegdzie doszło wręcz do rewolucji: najnowsza 
kampania jednej z  czołowych marek AGD koncentruje się na 
wybranym benefi cie konsumenckim (wygodzie). Komunikowana 
do tej pory funkcjonalność trafi a na drugi plan, a niekiedy nawet 
(w zależności od nośnika czy kanału komunikacji) znika z pola 
widzenia. 

Od supermana do everymana 

Następna zmiana dotyczyła sposobu przedstawiania samego kon-
sumenta i jego otoczenia. Bohater reklam, do tej pory przeważnie 
portretowany jako ponadprzeciętny ideał, teraz zmienił szaty i za-
czął się pokazywać w niedoskonałościach dnia codziennego. Ale 
co ważniejsze, reklama częściej zaczęła kierować uwagę na oto-
czenie i relacje, w które wchodzą ludzie, nie zaś na perfekcyjne 
efekty ich działań osiągane dzięki reklamowanemu produktowi. 
W komunikacji (niektórych) marek pojawił się swoisty antropocen-
tryzm odzwierciedlający nastroje konsumenckie i obawy o jutro. 
Brandy te dołączyły do chóru, który nawołuje do dbania o naj-
bliższych, znajomych, sąsiadów i  innych ludzi, bo  oto człowiek 
znalazł się w centrum uwagi i przekazu reklamowego. 

Okazało się, że nierzadko sama pomoc i gest dobrej woli wobec 
innego człowieka są ważniejsze niż doskonały efekt zastosowania 
jakiegoś produktu. Nowymi bohaterami reklam częściej stali się lu-8 
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dzie „zwyczajni”, a do tej pory być może niedostrzegani. Ratownicy 
medyczni, pielęgniarki, personel sprzątający czy kurierzy zdetroni-
zowali na jakiś czas korpus menedżerów i naukowców. Podkreślało 
to, że w nadzwyczajnych okolicznościach szczególnie liczą się pod-
stawowe usługi i czynności, dzięki którym społeczeństwo zachowuje 
zdolność funkcjonowania [zob. https://youtu.be/Hfj-pcONBgA].

Swoje chwalicie

W kilku regionach Europy pandemia wzmocniła (i tak już nara-
stający) patriotyzm konsumencki, czyli przedkładanie rodzimych 
produktów i usług nad te importowane. Wśród nacji, które deklara-
tywnie zaczęły zwracać baczniejszą uwagę na kraj pochodzenia 
towarów i usług (stawiając na własne), byli m.in. Hiszpanie, Fran-
cuzi, Czesi i Polacy. W każdym z tych społeczeństw etnocentryzm 
przybierał nieco inny charakter, przejawiał się inną dynamiką, ale 
na tle innych państw europejskich nie mógł pozostać niezauważo-
ny. Jak pokazują poniższe przykłady, czasami odnosił się do ogól-

nonarodowego wspierania krajowych producentów, a w innych 
przypadkach skupiał się na preferencjach regionalnych. 

Polacy obserwowali załamanie wielu gałęzi gospodarki oraz nie-
stabilność ekonomiczną; jako konsumenci zaczęli więc także – przy-
najmniej deklaratywnie – bardziej interesować się pochodzeniem 
oferowanych wyrobów. Nie mogło to ujść uwadze marketerów. 
Nasz zapał do wspierania „polskości” wywołał więc nieomal lawi-
nę, jeżeli chodzi o formy komunikowania tego sentymentu w różnych
branżach. 

Popularny producent samochodów podkreślał na przykład, że 
ma w naszym kraju fabrykę silników. Co więcej, namawiał Pola-
ków, by „ruszyli w Polskę” zamiast w daleką Europę. Przemysł spo-
żywczy i przetwórczy konsekwentnie zaczął stawiać na „dobre, 
bo polskie”, podkreślając walory miejscowych upraw. Inne znane 
marki postanowiły przypomnieć Polakom, że to w kraju nad Wisłą 
produkują, zatrudniają i wspierają lokalne społeczności.

Człowiek w centrum uwagi

Pandemia dokonała generalnego przewartościowania w komuni-
kacji (niektórych) marek. Czasami większego, czasami mniejszego, 
ale z pewnością istotnego w kontekście dialogu brandów z konsu-
mentami. Antropo- oraz etnocentryzm na jakiś czas umieściły czło-
wieka ponad technologiami. Dzięki nim zwróciliśmy uwagę na to, 
co być może przez ostatnich kilka(naście) lat było niezauważane 
lub deprecjonowane. 

Wszystkie powyższe przykłady zmian w komunikacji reklamo-
wej (niektórych) marek w obliczu pandemii COVID-19 zasługują 
na odnotowanie choćby z uwagi na fakt, że były efektem szybkiej 
reakcji oraz dostosowania się do nowych realiów. 

Pandemia udowodniła, że (niektóre) marki potrafi ą i chcą zmie-
niać swoją narrację oraz tonację komunikatów, uwzględniając re-
alne i aktualne potrzeby, nie zaś ślepo brnąc w przyjęte schematy. 
Dzięki temu doszło do ogólnej „humanizacji” przekazów. Emocje 
związane z podstawowymi wartościami, takimi jak pomoc, wspar-
cie i troska o drugiego człowieka, pozwoliły na jakiś czas przypo-
mnieć o empatii. Pytanie, na jak długo.
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W nowej, pandemicznej rzeczywistości kumulacja mniej-
szych zmian doprowadziła fi rmę do totalnej metamorfozy: 
pozwoliła jej zdefi niować zupełnie nową tożsamość. A to 
dopiero początek drogi. 

W agencji reklamowej zmiana to nasze drugie imię. Od rana na skrzyn-
kach pocztowych lądują wiadomości od klientów ze zmianami wszystkie-

go, co tylko da się powiększyć, przesunąć czy wyciąć. Zmie-
niamy ceny, modeli do sesji zdjęciowych, scenariusze, formaty, 
długości, rozdzielczości. Od czasu do czasu zmieniamy strate-
gię komunikacji. Zdarza się, że zmieniamy ludzi odpowiedzial-
nych za obsługę marki po naszej stronie. Rzadziej zmieniamy… 
klienta. W każdym sensie.

Ze względu na tę nabytą odporność alert „pandemia zmie-
nia wszystko” nie wzbudził w nas paniki. Uruchomił tylko pro-
ces wprowadzania mniejszych i większych poprawek – tym ra-
zem do naszego stylu pracy i sposobu realizacji zadań. Szybko 
wskoczyliśmy w tryb zdalny, zainstalowaliśmy w salach kon-
ferencyjnych super-duper systemy audio-wideo i dołożyliśmy 
każdemu budżet na prąd oraz kawę do domu. Niegdysiejsze 
lotki czy piwko zastąpiliśmy wirtualnymi spotkaniami całej fi r-
my. I pomyśleliśmy: liderzy zmian to my!

Wśród wielu nowych zmiennych

Jak się okazało, nie mogliśmy się bardziej mylić. Nadchodzące 
miesiące i realizowane projekty pokazały, że nasze pierwsze 
reakcje to żadna zmiana, a zaledwie podstawowa adaptacja. 
Wkrótce rozpoczęła się prawdziwa gonitwa, aby nadążyć za 
nowymi warunkami, które narzucił rynek.

Przeniesienie budżetów marketingowych z budowania wize-
runku na precyzyjne uderzanie w miejscu podejmowania de-

cyzji (czy to półka w markecie, czy koszyk w e-sklepie), wzrost 
wydatków na cyfrowe formy komunikacji i wideomarketing, 
spadek potencjału, gdy chodzi o próbowanie nowości, zamro-
żony podział rynku – to były realia pierwszego okresu pan-
demii. Wyliczać można dalej: zmiany koszyka zakupowego 
i idące za nimi zwiększanie lub kasowanie budżetów w pew-
nych kategoriach, sinusoida optymizmu i obaw o przyszłość, 
absolutne przyspieszenie wszystkiego, mikroporażki i  mikro-
sukcesy… Tak właśnie kształtowało się otoczenie biznesowe. 

To przełożyło się w pierwszej kolejności na przedefi niowanie 
roli marketingu, a w konsekwencji także agencji reklamowej 

Jak odkryć w sobie ancymona?

Inspiruje, motywuje i nakręca. Się i Ancymonów. Strąca poprzeczkę, przeskakuje 
poprzeczkę, podnosi poprzeczkę. Tak od 25 lat jakieś 200 dni w roku. W pozostałe 
dni zajmuje go klimat. Domu, Krakowa i Ziemi.

Wojciech Kotala
CEO, agencja Ancymony (Schulz) 
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jako partnera dla marketerów. Naszym zadaniem stało się 
z jednej strony szybkie reagowanie na rynek i utrzymywa-
nie doskonałości operacyjnej przy mnogości wersji, krót-
kich promocjach i żywej reakcji na konkurencję. Z drugiej – 
wyjście poza reklamę rozumianą jako spot telewizyjny 
z narracją stałą przez trzy lata. Dziś musimy docierać do 
konsumenta w najróżniejszych miejscach za pomocą atrak-
cyjnego contentu i przekazu bardziej interaktywnego, ak-
tualnego, często nie tylko kreującego, lecz także re-kreu-
jącego, czyli takiego, który nawiązuje do kultury, newsów, 
naszej codzienności, a nawet komunikatu konkurencji. 

A gdyby tak zmienić się 
jeszcze bardziej?

To wszystko uwolniło przestrzeń do prawdziwych zmian w agencji 
reklamowej. Na początku wiązały się one z rolą osób kreatywnych 
jako kluczowych uczestników procesu. W nowych czasach kreatyw-
ny/-a musi być bardziej niezależny/-a, odważny/-a, musi mieć 
poglądy i doświadczenia z  różnych dziedzin. Dobre pisanie czy 
projektowanie to za mało – dziś mamy w zespole nawet muzealni-
ków, bo doświadczenie multizmysłowe to nowy patent na pozyska-
nie uwagi konsumentów. Człowiek kreacji może żyć na końcu świa-
ta, ale powinien być w trzy godziny gotowy do udzielenia pierwszej 
odpowiedzi na brief. I musi umieć to zrobić w zespole powołanym 
w 100% zdalnie, często w zupełnie nowej konfi guracji osobowej dla 
maksymalnego wykorzystania synergii różnych talentów.  

Kolejna wielka zmiana dotyczyła przebiegu projektu i procesów 
w agencji. Ludzie działający według opisanych wyżej zasad chcą 
pracować bez zbędnej biurokracji, długich nasiadówek i wielopo-
ziomowej akceptacji. Szybkość, elastyczność, ale też zaufanie do 
menedżerów i ich zwinnych zespołów uwalnia od starych nawy-
ków i pozwala kreować marketing szybko i reaktywnie. 

O takich rozwiązaniach myśleliśmy i testowaliśmy je w wąskim 
gronie. Wdrożenie ich w całej organizacji było już jednak dużo 
większym wyzwaniem, zwłaszcza w kontekście utraconych przez 

pandemię kontaktów twarzą w twarz, a także ze względu na to, 
jak zmieniła się rola biura. W dobie pracy zdalnej racjonalne pod-
stawy miało ostrzeżenie przed kryzysem tożsamości, ale postano-
wiliśmy nie troszczyć się o jej zachowanie. Zdecydowaliśmy się 
zbudować ją na nowo! 

Zmiana totalna

Tak doszło do największej rewolucji w historii agencji: do rebran-
dingu, którego głębokość i skala wykroczyły nawet poza najod-
ważniejsze plany. Starego, przyjaznego pana Schulza pożegnały 
Ancymony – grupa pozytywnych i zwinnych reklamowych spry-
ciarzy. Bystrość, ogarnięcie, zdolność do zaskakiwania, szybkość, 
odwaga i szczerość to nasze podstawowe wartości. W warstwie 
grafi cznej za referencję może tu posłużyć sztuka ulicy, trochę ro-
dem z Banksy’ego – podważanie utartych schematów, a jeśli bunt, 
to taki, który prowadzi do pozytywnej zmiany. Różnorodność nar-
racji, skilli, zasobów to kolejny atut tego wielkiego przewartościo-
wania, bo nie szło przecież o samą zmianę logo.

Chcieliśmy przebudować fi rmę, opierając się na fi lozofi i 
glass box, i stworzyć transparentną organizację, która zacho-
wuje się spójnie w stosunku zarówno do klientów, jak i ak-
tualnych oraz przyszłych pracowników. Kampaniami rekru-
tacyjnymi w 2020 r. nie tylko zwiększyliśmy o 40% potencjał 
osobowy, lecz także otworzyliśmy się na ludzi, którzy wcze-
śniej nie dołączyliby do nas z powodu barier geografi cznych, 
a także powodów merytorycznych czy wizerunkowych. 

W pierwszym kwartale 2021 r. przyszedł czas na dużą 
kampanię rebrandingową. Na dwa tygodnie wstrzymaliśmy 
oddech. Rynek odebrał jednak zmianę niesamowicie przy-
chylnie, ze wszech stron odbieraliśmy pozytywny feedback. 
Najważniejsi z zainteresowanych – klienci – piszą wprost, 
że „aż chce się sprawdzić, co mamy do powiedzenia”. 

Co by tu dziś zmienić?

Różnorodne działania w pandemii, dla których rebranding był wi-
sienką na torcie, przyniosły umocnienie naszej pozycji w branży. Do-
wodem są wyróżnienia w prestiżowych rankingach Nowa Energia 
i Marketing z Sercem magazynu „Media Marketing Polska” oraz 
Wynik Roku magazynu „Press”, a także nagrody Siła Przyciągania 
od „Pulsu Biznesu” czy Employer Branding Excellence Award.

Teraz „zmiana” to również nasze pierwsze imię. Jesteśmy An-
cymonami, być stale w ruchu, zaskakiwać, iść pod prąd to nasza 
codzienność. Przed nami mnóstwo wyzwań – proces transformo-
wania się w „nową energię” (jak określił nas magazyn „Media 
Marketing Polska”) nie ustaje.

Sprawdzamy na bieżąco, czy jesteśmy zdolni do każdej następnej 
zmiany w naszym funkcjonowaniu. Wdrażamy je raczej małymi kro-
kami, wyciągając szybko wnioski z małych sukcesów i skalując je na 
całą organizację. Testujemy nowe rozwiązania i nie odrzucamy tych 
najdziwniejszych, najmniej oczywistych, nawet dla samego trenin-
gu myślenia. Naszym największym atutem jest człowiek – Ancymon 
pełny pasji i gotowy do rozpoczęcia poranka od paru małych, ale 
realnych zmian. W końcu pracuje w agencji reklamowej! 
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W czasie pandemii więcej przebywaliśmy w domu. Dla wie-
lu stał się on także miejscem pracy czy nauki. Aby ułatwić 
klientom przystosowanie przestrzeni mieszkalnej do no-
wych potrzeb, sieć Bricomarché zrealizowała kilka pomy-
słów, które wyprzedziły nawet… jej własne oczekiwania. 

Kiedy w marcu 2020 r. rozpoczęła się pandemia, a potem lockdow-
ny i praca oraz edukacja zdalna, jako marka z branży remontowo-

-budowlanej stanęliśmy przed dużym wyzwaniem. Życie 
naszych konsumentów przeniosło się do mieszkań, domów, 
ogrodów czy nawet na balkony.  I nagle pojawiła się chęć 
czy wręcz potrzeba przystosowania tych miejsc do nowych 
oczekiwań. 

W badaniu Polacy w 4 ścianach, czyli o remontach w czasie 
pandemii przeprowadzonym przez Digital Resolution 63% re-
spondentów zadeklarowało, że pandemia znacząco wpłynęła 

Remont branży
budowlano-dekoracyjnej

Absolwentka zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym 
oraz zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej. Certyfi kowany 
project manager. W centrali Bricomarché pracuje od ponad 10 lat. Zarzą-
dza zespołem koordynującym projekty m.in. z obszaru e-commerce i omni-
channel. 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Za-
rządzanie i Marketing. Od ponad 15 lat w Grupie Muszkieterów zajmuje 
się obszarem marketingu dla brandu Bricomarché.

Magdalena Wiśniewska Agnieszka Kurowska 
Kierownik Działu Zarządzania Projektami, 
Bricomarché

Dyrektor Pionu Marketingu, Bricomarché
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na ich plany remontowe. Naszym zadaniem było umożliwić ich 
realizację.

Pytanie, które sobie zadaliśmy, brzmiało: „Jak pomóc klientom cie-
szyć się z przebywania we własnej przestrzeni mieszkalnej, a z dru-
giej strony sprawić, aby zakup niezbędnych do tego materiałów 
stał się bezpieczny?”. Naszą odpowiedź dałoby się sprowadzić 
do kombinacji trzech wartości: szybkości, odwagi i konsekwencji. 

Co nagle, to… zgodnie z planem, 
tylko szybciej

Na początku pandemii tak jak wiele innych branż stanęliśmy przed 
wyzwaniem, aby umożliwić klientom robienie wygodnych zaku-
pów online. Zdążyliśmy tuż przed pierwszym lockdownem. Mie-
liśmy to zresztą w planach, tylko nieco bardziej… długofalowych.

Od dawna wiedzieliśmy, że rynek usług będzie zmierzał w stronę 
e-commerce, więc był to jeden z żelaznych punktów naszej strate-
gii rozwoju. Marzec 2020 r. przyspieszył zmiany. Wszelkie decyzje 
związane z rozwojem tej gałęzi działalności podjęliśmy w trybie 
ekspresowym. Rozpisane na dwa kolejne lata plany zrealizowali-
śmy w… pół roku!

Znacząco przyspieszyliśmy wszystkie procesy, które miały wpływ 
na zadowolenie klientów: podpisanie umów z fi rmami kurierski-
mi, wdrożenie technologiczne oraz przystosowanie strony inter-
netowej. Wszystkie nasze sklepy uruchomiły usługę click & collect
umożliwiającą klientom osobisty odbiór zakupów w sklepie stacjo-
narnym po wcześniejszym złożeniu zamówienia online.

Od tego momentu zaczęliśmy jeszcze szybciej i odważniej testo-
wać, a następnie wprowadzać kolejne udogodnienia. Wdrożyli-
śmy możliwość zamówienia przesyłki kurierskiej dużego gabarytu, 
a także bezpośredni transport materiałów ze składów budowla-
nych na miejsce realizowanej inwestycji. 

Obserwując zachowania klientów (w tym zwłaszcza ich prefe-
rowany sposób odbioru zamawianych materiałów), a także wciąż 
pogarszającą się sytuację epidemiczną, postanowiliśmy wprowa-

dzić dodatkowe rozwiązanie zapewniające elastyczność i bezpie-
czeństwo. Do szerokiego użytku wprowadziliśmy… bricomaty!

Unikalne, odważne rozwiązanie 

Pomysł był wyjątkowy. Aby usprawnić i ułatwić odbiór zamawia-
nych zakupów, postanowiliśmy jako absolutni pionierzy stwo-
rzyć automaty paczkowe ze skrytkami na tyle pojemnymi, by po-
mieścić także przedmioty o dużych gabarytach, takie jak np. drzwi 
czy paletę cementu.

I była to bardzo trafna decyzja. Podczas pierwszej fali pandemii 
okazało się, że bricomaty  stały się najchętniej wybieraną formą 
odbioru zakupów. Sklepy, przy których stały urządzenia, zostały 

wręcz zasypane zamówieniami. I to wcale niekoniecznie na towa-
ry największych rozmiarów.

Asortyment Bricomarché jest szeroki i różnorodny. Obok oferty 
remontowo-budowlanej w sklepach stacjonarnych i sklepie onli-
ne można znaleźć produkty z takich kategorii, jak wystrój wnętrz, 
ogród, majsterkowanie, artykuły gospodarcze, sprzęt dla pasjo-
natów domowego przetwórstwa, akcesoria samochodowe, rowe-
rowe, wędkarskie, artykuły dla miłośników zwierząt. 

A remonty mieszkań to przecież nie tylko układanie nowych pa-
neli czy wymiana drzwi, lecz także zmiana dekoracji wnętrz. I to 
właśnie produkty dekoracyjne okazały się jednymi z częściej loko-
wanych w skrytkach. Dlatego obecnie rozbudowujemy bricomaty 
o kolejne moduły dopasowane do małych i średnich gabarytów. 
Właściciele sklepów (franczyzobiorcy), którzy na bieżąco śledzą 
rodzaje produktów umieszczanych w skrytkach, mogą dopasowy-
wać ich rozmiar do istniejącego zapotrzebowania. 

Konsekwencja w dążeniu do… zmian! 

Pandemia wymusiła na fi rmach handlowych wiele zmian, często 
rewolucyjnych. W naszym przypadku było trochę inaczej. Zrewi-
dowaliśmy naszą strategię w nowej sytuacji. Okazało się, że kie-
runki rozwojowe, które wyznaczyliśmy wcześniej, są dziś… tak 
samo aktualne, tylko musimy działać szybciej. 

Konsekwentnie więc realizowaliśmy zdefi niowane wcześniej 
cele (wprowadzenie programu lojalnościowego Moje Bricomar-
ché, nowa kampania reklamowa, wspomniany wcześniej roz-
wój e-commerce i sieci bricomatów). Krok po kroku wdrażaliśmy 
i nadal wdrażamy następne udogodnienia dla naszych klientów 
i franczyzobiorców, dostosowując się do ich potrzeb. Takie zmiany 
można określić przyspieszoną ewolucją.

Szybkość, odwaga i konsekwencja okazały się przepisem na 
odnalezienie się w nowej rzeczywistości i wzmocniły przekonanie, 
że potrzeby inspirują do zmian. Aby dostosować się do okoliczno-
ści, branża remontowo-budowlana sama musiała przeprowadzić 
remont swojego modelu handlowego.13
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W czasie pandemii znacznie zwiększyło się zapotrzebowa-
nie na usługi kurierskie. Aby sprostać oczekiwaniom klien-
tów, fi rma GLS wprowadziła nowe rozwiązania dla odbior-
ców przesyłek. 

Wiosną ubiegłego roku z dnia na dzień zmieniły się obiektywne warun-
ki działania całej branży KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i pa-
czek). Nikt nie był przygotowany na pandemię i lockdown. W takich oko-

licznościach liczyła się umiejętność szybkiego dostosowania. 
Klienci, którzy zawsze są w centrum naszej uwagi, oczekiwali 
od nas realizacji usług w określonym, wysokim standardzie. 

Cyfrowo, czyli bezdotykowo

W zmienionych warunkach na pierwszy plan wysunęło się 
bezpieczeństwo doręczenia. Zareagowaliśmy błyskawicznie. 
W ekspresowym tempie wprowadziliśmy możliwość bezdoty-
kowego odbioru przesyłki przy pomocy kodu PIN. 

Udostępniliśmy to rozwiązanie w ramach usługi InfoCourier-
Service. Jak to dokładnie działa? Nadawca, wypełniając ety-
kietę adresową przesyłki, podaje numer telefonu odbiorcy, któ-
ry następnie otrzymuje od GLS wiadomość SMS z kodem. Przy 
odbiorze nie trzeba się podpisywać – wystarczy podać kurie-
rowi PIN. Ta forma dostawy umożliwiła zachowanie dystansu 
społecznego przy odbiorze przesyłek. 

Przyspieszyliśmy również start współpracy z BLIKIEM, czyli 
najwygodniejszą i najbezpieczniejszą obecnie formą płatności 
bezgotówkowych. Dzięki temu klienci mogli odbierać bezdoty-
kowo również paczki za pobraniem. 

Równocześnie zachęcaliśmy do korzystania z dostępnej już 
wcześniej usługi FlexDeliveryService, która umożliwia odbiorcy 
przekierowanie paczki (w tym dostawę we wskazane bezpiecz-
ne miejsce) bez konieczności składania podpisu na skanerze.

PANDEMIA PRZYSPIESZYŁA CYFRYZACJĘ
na ostatniej mili

Ukończyła marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zdobytą wiedzę 
z pasją wykorzystuje w praktyce. Od wielu lat związana z GLS: towarzyszy fi rmie 
niemal od początku jej rozwoju w Polsce. Odpowiada za obszar marketingu i ko-
munikacji. 

Małgorzata Markowska
Promotion & Communication Manager, GLS Poland
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Cyfrowa personalizacja

Te rozwiązania wprowadziliśmy w odpowiedzi na konkretną sytua-
cję, jednak na kwestię cyfryzacji warto spojrzeć w szerszej per-
spektywie. Odbiór paczki przy pomocy kodu PIN czy płatność 
BLIKIEM to rozwiązania nie tylko bezpieczne, lecz również wy-
godne, szybkie i – jeśli można tak to określić – zwinne. Są świetnie 
dostosowane do oczekiwań odbiorców indywidualnych, a jest ich 
coraz więcej, ponieważ strumień przesyłek B2C stale rośnie. Wy-
nika to oczywiście z dynamicznego rozwoju e-commerce. 

Podkreślmy: forma i jakość dostawy w handlu online stanowią 
bardzo istotny element customer experience. To znaczy, że kon-
sumenci postrzegają realizację zakupu w sklepie online i usługę 
kurierską jako całość.

Uważnie wsłuchujemy się w głosy klientów i jesteśmy dziś prze-
konani, że w ramach logistyki ostatniej mili trzeba stawiać na 
personalizację formy dostawy. Rozwiązania cyfrowe są pod tym 

Za sprawą geokodowania szybkość, terminowość i niezawod-
ność dostaw jeszcze wzrosły, co stanowi bezpośrednią korzyść dla 
klientów. Sklepy internetowe zyskują w ten sposób gwarancję jesz-
cze efektywniejszych doręczeń, co jest bardzo istotne dla ich po-
zycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Z naszej perspekty-
wy to narzędzie zdecydowanie usprawnia logistykę ostatniej mili. 

Obserwujemy też inne trendy związane z dynamicznym roz-
kwitem e-commerce. Nasi klienci – nadawcy – są coraz bardziej 
zainteresowani rozwiązaniami ułatwiającymi konsumentom doko-
nywanie sprawnych zwrotów. Dostępność tej opcji zdecydowanie 
poprawia pozycję konkurencyjną sklepu.

Dlatego uruchomiliśmy specjalny portal do zwrotów przesyłek, 
stawiając na funkcjonalność całego procesu, ponieważ to jest naj-
ważniejsze z punktu widzenia odbiorców końcowych, czyli klien-
tów sklepów online. Dodam, że nasz nowy serwis umożliwia zwrot 
paczek z 18 krajów Europy.

Infrastruktura cyfrowa potrzebuje realnej

Pandemia spowodowała przyspieszenie wielu procesów, ale trze-
ba pamiętać, że zmiany na rynku następowały w bardzo szybkim 
tempie już wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że tak będzie rów-
nież w przyszłości. To oznacza, że trzeba inwestować we wszystkie 
elementy składające się na sprawną realizację usług kurierskich, 
również te bardzo tradycyjne, takie jak infrastruktura bazowa. 

Rozwiązania cyfrowe nie są celem samym w sobie: umożliwiają 
optymalizację kluczowych procesów, ale stale mamy na uwadze, 
że są to narzędzia do zarządzania siecią operacyjną. Dlatego 
bardzo dużą wagę przykładamy do rozbudowy oddziałów i two-
rzenia nowych fi lii na terenie całego kraju. Gęsta sieć operacyjna 
pozwala lepiej wykorzystywać możliwości technologii cyfrowych. 
To bardzo istotny punkt w naszej strategii rozwoju. Pandemia poka-
zała, że taki kompleksowy model działania pozwala nam szybko 
reagować nawet na całkowicie niespodziewane sytuacje i ade-
kwatnie odpowiadać na rzeczywiste potrzeby klientów. 

względem nieodzowne. Dzięki nim można poszerzać wachlarz 
opcji doręczenia i związanych z nimi funkcjonalności, a także stale 
usprawniać interaktywną komunikację z odbiorcami.

Geokodowanie skraca ostatnią milę

Istnieją też takie narzędzia cyfrowe, z których klienci (zarówno od-
biorcy, jak i nadawcy) korzystają, ale ich nie widzą, a często nawet 
o nich nie wiedzą. W ubiegłym roku wprowadziliśmy tego rodzaju 
rozwiązanie służące do zarządzania trasami kurierskimi. Bazuje 
ono na geokodowaniu. Do każdego adresu odbioru lub doręcze-
nia przesyłki przypisywane są precyzyjne współrzędne geogra-
fi czne, tzw. geokoordynaty. Dzięki temu można bardzo dokładnie 
odwzorowywać realne trasy kurierskie w czasie rzeczywistym, a to 
z kolei pozwala optymalnie planować procesy doręczeń i odbio-
rów paczek, również z uwzględnieniem m.in. sezonowości.

15
 |

 P
A

N
D

EM
IA

 P
RZ

YS
PI

ES
ZY

ŁA
 C

YF
RY

ZA
C

JĘ



Czy największe zmiany w kierunku wdrożenia nowego mo-
delu pracy mamy już za sobą? Odpowiadając na to pytanie, 
podejmiemy kwestie nowej roli biur, usprawnień czekają-
cych procesy HR i rosnącego znaczenia troski o well-being 
pracowników. 

Jeszcze do niedawna w raportach takich jak ten czytaliśmy m.in. o przy-
spieszającej digitalizacji, konieczności rozwijania u pracowników kom-

petencji cyfrowych, rozszerzaniu form współpracy o  modele 
pracy zdalnej i otwieraniu się na nowe źródła pozyskiwania 
kandydatów czy automatyzacji procesów HR. 

W ostatnim roku część pomysłów powstałych z myślą o or-
ganizacjach przyszłości stała się rzeczywistością. Początkowo 
wielu pracodawców traktowało je w kategorii rozwiązań tym-
czasowych, wprowadzanych głównie w reakcji na pandemię 
koronawirusa. Dziś jednak słyszy się o nich raczej w tych dys-
kusjach, które dotyczą długoterminowych zmian w sposobach 
pracy znanych nam przed pandemią i w jej czasie. 

Nowa rzeczywistość = nowa funkcja biura

Dość szybko okazało się, że z biurowego, zdalnego i hybry-
dowego modelu pracy to ten ostatni zastąpi spędzanie przy 
tym samym biurku pięciu dni w tygodniu. Prawda jest taka, że 
hybrydowy model pracy, chociaż dotyczy tylko części zawo-
dów, zostanie z nami na zawsze. 

Wśród wielu pytań o zasady pracy i proporcje między czasem 
spędzanym w domu i biurach pojawiają się też te o samą ko-
nieczność powrotu. Przyzwyczajeni do pracy zdalnej pracow-
nicy biurowi oczekują, że pracodawcy stworzą im możliwość 
dalszego i niemal wyłącznego świadczenia pracy z domu. Na-
wet jeśli pracodawcy uwzględnią te prośby, nie oznacza to, że 
do biur nie wrócimy w ogóle. 

Biura będą spełniać jednak inną funkcję i służyć działaniom 
koncentrującym się wokół współpracy, kreowania innowacji 
i budowania relacji. Nadal będziemy potrzebować kontaktu 
twarzą w twarz w czasie burzy mózgów, onboardingu, nego-
cjacji czy w trakcie rozmów skupionych na informacjach zwrot-
nych. Stopniowo wypracujemy system, w którym jasne stanie 
się, co robimy za pośrednictwem połączenia wideo, a do cze-
go niezbędne jest nam spotkanie twarzą w twarz. 

Nowa-stara rzeczywistość,
czyli hybrydowy model pracy

Od ponad 20 lat związana z obszarem zarządzania kapitałem ludzkim. Do-
świadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Tesco Polska (1999–2007) i DHL 
(2008–2017). Firmy, w których pracowała, były wielokrotnie nagradzane za dzia-
łania z obszaru HR. Coach ICC, absolwentka studiów EMBA.

Maja Chabińska-Rossakowska
Dyrektor HR, ING Bank Śląski
Maja Chabiń„
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Morze rekrutacyjnych możliwości

Home offi ce otwiera rynek pracy dla tych, którzy sprawnie poru-
szają się w obszarach nowych technologii, cenią elastyczność, są 
samodzielni, biorą pełną odpowiedzialność za powierzone zada-
nia i komunikują się w obcych językach. Z kolei dla pracodawców 
to szansa na pozyskiwanie talentów z całego świata i tworzenie 
prawdziwie różnorodnych zespołów. 

Aby dobrze wykorzystać tę szansę, pracodawcy muszą jednak 
najpierw wypracować proces adaptacji międzykulturowej w swo-
ich organizacjach, co przyspieszy budowanie efektywnych, współ-
pracujących i włączających zespołów. Niezbędne będzie też 
wypracowanie nowych modeli rekrutacji i wprowadzania pracow-
nika do fi rmy. Proces ten będzie wymagał standaryzacji i oparcia 
o rozwiązania technologiczne. Wszystko po to, aby to, czego do-
świadczają kandydaci w kontakcie z fi rmą, mogło sprostać prak-
tykom rynkowym. 

Onboarding w świecie, w którym najbardziej poszukiwani spe-
cjaliści mogą wybierać z wielu ofert, będzie wymagał personali-
zacji i budowania relacji jeszcze przed pierwszym dniem pracy. 
Pierwsze dni spędzone w organizacji będą bowiem decydować 
o tym, czy ktoś zechce zostać z fi rmą na dłużej, czy po realizacji 
pojedynczego projektu zacznie myśleć o zmianie. 

Rozwój w nowych czasach

Nowe czasy wymagają też nowego podejścia do rozwoju. Life-
-long learning przestaje być hasłem, staje się rzeczywistością. Bez 
nieustającego rozwoju umiejętności, bez gotowości do zmiany bę-
dziemy skazani na zawężającą się ofertę zawodową. 

Kluczowe będzie zarówno uczenie się nowych rzeczy, jak i szyb-
kie oduczanie się tych, które przestały być przydatne. Wiedza jest 
na wyciągnięcie ręki. Czy z niej skorzystamy, czy nie, zadecyduje 
wypracowany nawyk uczenia się i własna strategia pozyskiwania 

umiejętności. Kompetencja uczenia się staje się kluczem do sukcesu 
zawodowego niezależnie od czasów, w których będziemy z niej 
korzystać.

Wyzwania dla organizacji

Wraz ze zmianą modelu pracy na pracodawcach będą też ciążyć 
nowe obowiązki. Chodzi już nie tylko o tradycyjną umowę społecz-
ną, która od lat leży w zakresie ich odpowiedzialności. W zmienio-
nym przez pandemię świecie trzeba będzie skupić się na budowa-
niu więzi z pracownikiem, tak aby utożsamiał się z fi rmą. 

Niezbędne będzie też dbanie o dobrostan pracowników, dobro-
stan, który wychodzi daleko poza ramy tradycyjnej oferty dodat-
kowych benefi tów. Ważnym aspektem w okresie transformacji i po 
niej będzie zdolność fi rmy do wspierania pracowników w dbałości 
o ich zdrowie psychiczne i fi zyczne. 

Jak zaczęliśmy to robić jeszcze przed pandemią, sprawdzicie 
w raporcie zintegrowanym ING lub w naszym culture booku „Po 
prostu ING”.
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Wykorzystując trend, jakim jest spędzanie przed ekrana-
mi coraz dłuższego czasu, marka NEONET w ciągu 10 mie-
sięcy zbudowała najaktywniejszą społeczność fanów na
Facebooku w branży elektroniki domowej. 

Od zera do lidera
aktywności na Facebooku

Odpowiedzialny za relacje z prasą i kierowanie zespołem social media. W latach 
2017–2020 pracował na stanowisku rzecznika spółki Eobuwie.pl, kierował biu-
rem prasowym, nadzorował zespół social media i produkcję contentu foto/wideo. 
Wcześniej menedżer w inhouse’owym zespole wideo dla Cinkciarz.pl.

Mieszko Sibilski 
PR Manager, NEONET

„

Sektor RTV/AGD zalicza się do najbardziej konkurencyjnych 
kategorii w branży handlowej, zarówno pod kątem sprzedaży 
detalicznej, jak i w kanale e-commerce. Budżety na reklamy 
telewizyjno-radiowe to miliony złotych miesięcznie. Od dłuż-
szego czasu obserwujemy agresywną walkę o klienta czterech 
dominujących elektromarketów, która w praktyce jest krzykliwą 
wojną o uwagę widza. W efekcie tworzy to u konsumentów 
trudną do przełamania barierę szumu informacyjnego. 

Nowa sytuacja

Pandemia zweryfi kowała nawyki konsumentów, fi rmy musiały 
nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości, a branża 
e-commerce – wykorzystać nadarzającą się okazję. Grani-
ca między przeglądaniem social mediów a uczestniczeniem 
w procesie zakupowym – świadomym czy nieświadomym – 
została ostatecznie zatarta.

Przez ostatni rok konsumenci byli dla branży e-commerce jak 
na wyciągnięcie ręki. Wielu z nich pozostawało w domach, 
pracowało zdalnie, ograniczało zakupy stacjonarne na rzecz 
transakcji sieciowych oraz przyzwyczajało się do zamawiania 
produktów do domu czy paczkomatu. Wydłużał się również 
czas spędzany przez nich online. 

Nie dziwi więc fakt, że w przypadku wielu marek pogoń za 
widocznością zepchnęła na dalszy plan realne potrzeby i ocze-18
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kiwania klientów. W NEONET w zgiełku pandemii dostrzegliśmy 
obszar, który był dotychczas niezagospodarowany w działaniach 
komunikacyjnych branży elektro.

Zrozumieć odbiorców

Zadaliśmy sobie pytanie: „Co tak naprawdę interesuje ludzi w na-
szej ofercie?”. Jeśli chodzi o elektronikę i sprzęt AGD, polski użyt-
kownik Internetu wydaje się mieć rozbieżne oczekiwania. 6 na 10 
Polaków chce dostępu do produktów w okazyjnych cenach, najle-
piej na promocji lub wyprzedaży1. Jednocześnie aż 7 na 10 Pola-
ków w aktywny sposób stara się omijać reklamy w Internecie2. 

Kluczowe dla dokonania zmiany w komunikacji było to, by po-
nownie nauczyć się wykorzystywać media społecznościowe zgod-
nie z ich przeznaczeniem, tj. do budowania aktywnej społecz-
ności. W  tym kontekście przeanalizowaliśmy w drugiej połowie 
2020 r. komunikację prowadzoną na naszym najważniejszym 
kanale social media – fanpage’u NEONET. Szczególną uwagę 
zwróciliśmy na typ interakcji, jakich od marki oczekują odbiorcy.

W bardziej ludzką stronę 

Podstawowym celem stało się ożywienie komunikacji i wzrost za-
angażowania. Postanowiliśmy przekształcić fanpage NEONET 
w gościnne miejsce, gdzie klienci mogą się dzielić doświadczenia-
mi, życiowymi spostrzeżeniami i humorem związanym z praktycz-
nymi zastosowaniami elektroniki użytkowej. Dzięki szczegółowej 
analizie demografi i i preferencji fanów lepiej dostosowaliśmy treści 
do gustów i zainteresowań grupy odbiorczej.

Wprowadzenie nowego podejścia wymagało od nas w 2020 r. 
nie tylko zatrudnienia nowych  specjalistów, rozbudowania zespołu
kreatywnego i redakcji odpowiedzialnej za treści, lecz także cało-
ściowego ujednolicenia komunikacji we wszystkich kanałach social 

1 Raport KPMG, Wyprzedaże i promocje – jak zmieniają się zwyczaje zakupowe Polaków
2 Badanie Mindeshare Polska, Już 76 proc. Polaków unika reklam w internecie, Press.pl

media. Pozwoliło nam to rozpocząć intensywny dialog z naszymi ob-
serwującymi, których spora część została „zamknięta w domach”.

Emocje, nie tylko promocje

Kategorie najbardziej dotychczas kojarzone z marką NEONET 
(duże AGD, telewizory) zaczęliśmy pokazywać w nowym kontek-
ście, skupiając się nie na cenie, a na dotyczących ich dowcipnych 
życiowych spostrzeżeniach. Naszym założeniem było spojrzenie na 

produkty z perspektywy konsumenta. Dodaliśmy bardzo angażują-
cy emocjonalnie content dotyczący gamingu i lifestyle’u. Postawili-
śmy też na produkcję oryginalnych treści własnych. Do prowadzenia 
recenzji na YouTube zaangażowaliśmy naszych prawdziwych do-
radców klienta ze sklepów NEONET we Wrocławiu. 

Zależało nam na utrzymaniu spójności ze strategią komunikacyj-
ną marki wyrażaną przez hasło „Porozmawiajmy o dobrych ofer-
tach”. Takie podejście pomogło wspierać wizerunek NEONET jako 
fi rmy responsywnej: reagującej na potrzeby i wyzwania klientów. 
Zamiast eksponować hasła typu „aktualna promocja”, staraliśmy 
się zachęcić odbiorców do podzielenia się własnymi emocjami – 
jakich sprzętów używają, czy mieli z tego frajdę, czy się sprawdzi-
ły, czego oczekują w przyszłości. 

Spektakularna zmiana

Jedną z kluczowych danych przy mierzeniu rezultatów naszych 
działań był wskaźnik zaangażowania fanów Interactivity Index. Po 
trzech kwartałach od wdrożenia nowej strategii udało nam się go 
podnieść z poziomu 0,2% obserwujących (czerwiec 2020 r.) do... 
22% (kwiecień 2021 r.), co oznacza, że ponad 50 tys. użytkow-
ników z ponad 230 tys. obserwujących fanpage podjęło w ciągu 
miesiąca minimum jedną interakcję z treściami NEONET3. W ciągu 
dwóch kwartałów udało się nam 50-krotnie podnieść zaangażo-
wanie fanów na Facebooku.

Po niecałych trzech kwartałach od wdrożenia nowego podejścia 
Sotrender w case study wskazał, że profi l NEONET na Facebooku 
wzbudza największe zaangażowanie wśród fanów w całej branży 
elektro3. Także raport Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecz-
nościowych z lutego 2021 r. uplasował społeczność NEONETU 
na drugim miejscu wśród 14 profi li branżowych, które trafi ły do 
rankingu4.

3 Case study przygotowane przez portal Sotrender, Jak zbudować zaangażowaną społeczność na Facebooku
4 Raport Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, Jak radzą sobie w sieci sklepy RTV i AGD?
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Pandemia zmieniła nawyki zakupowe konsumentów. Za-
częli oni ograniczać kontakty i czas przebywania w skle-
pach. Dzięki Rossmann GO nasi klienci nie musieli rezygno-
wać z wizyt w ulubionej drogerii, nawet gdy sytuacja była 
trudna. Teraz nadal cieszą się nowymi udogodnieniami – 
i mogą się spodziewać następnych. 

Punkt wyjścia był oczywisty i niejako wymuszony przed pan-
demię, ale rozwiązanie rewolucyjne. Nowa funkcjonalność 
w aplikacji Rossmann PL na smartfony miała zapewnić klientom 
poczucie bezpieczeństwa wykraczające poza to, co zapew-
niają standardowe środki typu dezynfekcja czy dystans fi zycz-
ny. Zakupy z Rossmann GO nie wymagają kontaktu dotykowe-
go z gotówką, koszykiem, a w przypadku płacenia za zakupy 
telefonem – także z kasą. Klient dotyka jedynie produktów.

Jak wygląda nowy model zakupów?

Dzięki Rossmann GO klient może całkowicie samodzielnie zre-
alizować zakupy w drogerii. Skanuje kody kreskowe wybra-
nych produktów za pomocą skanera w aplikacji Rossmann PL, 
by następnie włożyć je bezpośrednio do swojej torby lub, jeśli 
woli, do tradycyjnego koszyka. Rabaty naliczają się automa-
tycznie.

Po zakończeniu zakupów konsument może wybrać jedną 
z dwóch opcji płatności – albo bezpośrednio w  smartfonie 
(przy użyciu najpopularniejszych form płatności online, takich 
jak BLIK, podpięta karta płatnicza, Apple Pay / Google Pay), 
albo przy kasie samoobsługowej (przez zeskanowanie zbior-
czego kodu kreskowego zrealizowanych zakupów). 

Odpowiedź na nową potrzebę…

Umożliwiając w pełni samoobsługowe zakupy stacjonarne 
z możliwością płacenia w najwygodniejszej formie, odpowie-
dzieliśmy na realną potrzebę naszych klientów. 

Dostosowaliśmy się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji 
biznesowej i w relatywnie krótkim czasie przywróciliśmy kom-
fort zakupów konsumentom szczególnie wrażliwym na kwestie 
bezpieczeństwa (a także stworzyliśmy atrakcyjne rozwiązanie 
dla tych, którzy są po prostu bardziej otwarci na innowacje). 

Innowacyjny sposób na zakupy
nie tylko w czasie pandemii

Menedżer marketingu z ponad 20-letnim doświadczeniem w planowaniu i kiero-
waniu działaniami marketingowymi i handlowymi fi rm z branży FMCG i handlu de-
talicznego. Opracowywał i wdrażał strategie dla różnych produktów i sieci handlo-
wych w Polsce i na Węgrzech. W Rossmannie od 3 lat.

Bogdan Maksymiec
Dyrektor Marketingu, Rossmann SDP
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Ale względy pandemiczne to nie wszystko – zarówno przyczyn, 
jak i skutków jest więcej. Jak to często bywa, jedna zmiana staje się 
katalizatorem następnych udoskonaleń. 

…i nowe oczekiwania!

Pandemia nie była jedynym powodem, dla którego w grudniu 
2020 r. uruchomiliśmy przełomową funkcjonalność. Od dłuższe-
go czasu obserwowaliśmy, że nasi klienci coraz częściej korzy-
stają z kas samoobsługowych, które dziś mamy już w każdej dro-
gerii. Nie uszło naszej uwagi, że więcej korzystają też z aplikacji 
Rossmann PL i chętnie zapisują w niej swoje ulubione produkty. 

Konsumenci oczekują dziś szybkich i wygodnych zakupów, 
zwłaszcza gdy chodzi o artykuły, które kupowali już wcześniej 
lub kupują regularnie. Dlatego nasza aplikacja pełni też funkcję 
asystenta zakupowego: pozwala odnotować najczęstsze wybo-
ry, sprawdzić w historii, co znalazło się w koszyku poprzednio, 
a także daje dostęp do powiadomień, m.in. o promocjach. Zaku-
py można zaplanować, biorąc pod uwagę również indywidualne 
zniżki, a następnie sprawnie je zrealizować bez przesadnie dłu-
giego rozglądania się po sklepie. I to w zasadzie niezależnie od 
tego, ilu jeszcze klientów znajduje się na miejscu! 

Za zakupy z Rossmann GO z płatnością telefonem klient nie 
otrzymuje tradycyjnego paragonu. Na wskazany w aplikacji adres 
e-mail trafi a e-faktura, co jest zarówno wygodne, jak i ekologiczne.

Aby ułatwić i przyspieszyć korzystanie z Rossmann GO w dro-
geriach, udostępniliśmy klientom darmowe WiFi. By się do niego 
zalogować, nie trzeba podawać hasła; wystarczy zaakceptować 
regulamin.

Wygodnie i jeszcze wygodniej 

Rossmann GO to pierwsze tak duże wdrożenie zakupów 
w pełni samoobsługowych w Polsce – obejmuje całą sieć ponad 
1500 drogerii. Popularność usługi rośnie: liczba klientów korzy-
stających z  tej funkcjonalności sięga już kilkuset tysięcy. Klienci 

powracają po pierwszej transakcji i  następne zakupy realizują 
także z Rossmann GO. 

Nie spoczywamy jednak na laurach – planujemy doskonalenie 
i rozbudowę nowych funkcjonalności. Aby to doświadczenie koja-
rzyło się z jeszcze większą wygodą, po pierwszym okresie działa-
nia zebraliśmy uwagi od klientów. Teraz wraz z zespołem badaczy 
oraz projektantów UX wdrażamy nową ścieżkę autonomicznych 
zakupów. Zależy nam na tym, aby łatwość i szybkość zaszyte 
w słowie GO kojarzyły się z Rossmannem tak samo mocno, jak 
kosmetyczne trendy na wyciągnięcie ręki.

Pionierzy wśród drogerii i nie tylko

Z perspektywy czasu możemy ocenić, że wdrożenie funkcjonalno-
ści przebiegło całkiem sprawnie. Zastanawialiśmy się, czy klienci 
rzeczywiście będą zainteresowani tak nowoczesnym stylem robie-
nia zakupów. Na szczęście po starcie Rossmann GO nasze obawy 
szybko się rozwiały. 

Rossmann GO wyznaczył zupełnie nowy poziom komunikacji 
z klientem podczas zakupów w drogerii stacjonarnej przy wyko-
rzystaniu coraz bardziej dostępnych technologii, takich jak płatno-
ści mobilne czy geolokalizacja.

Staliśmy się pierwszą marką w kategorii drogerii, która wprowa-
dza tak nowoczesne rozwiązania technologiczne w formie przy-
stępnej dla szerokiego grona konsumentów. Możemy się pod tym 
względem czuć wzorem do naśladowania nie tylko dla naszych 
bezpośrednich konkurentów, lecz także dla innych przedstawicieli 
branży retail.branży retail.
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Na skutek pandemii kształcenie zdalne stało się udziałem 
225 mln studentów na całym świecie, w tym 1,3 mln w Pol-
sce. To już doświadczenie pokoleniowe. Przyszli kandydaci, 
zaznajomieni z tym trybem nauki, będą oczekiwali nie tyle 
samej oferty edukacji zdalnej, ile wysokiej jakości tego ro-
dzaju usług. 

Możliwość elastycznego przejścia od nauczania tradycyjne-
go do zdalnego (i odwrotnie), rozwiązania hybrydowe, a tak-
że zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia studentów 
oraz wykładowców będą odgrywały znaczącą rolę w ofercie 
uczelni nawet po zakończeniu pandemii. Dlatego m.in. tak waż-
ne jest zapewnienie przez uczelnie wysokiej jakości nauczania 
zdalnego oraz zadbanie o  efektywne i  wciąż udoskonalane 
wdrażanie nowych technologii do dydaktyki. 

Świadomi tych wyzwań, już w marcu 2020 r. rozpoczęli-
śmy proces szukania wspólnego modelu dla wszystkich uczelni 
z Grupy TEB Akademia (GTA): Wyższych Szkół Bankowych 
i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. 16-osobowy zespół (składa-
jący się z przedstawicieli wszystkich szkół w Grupie) przystąpił 
do prac przy Programie Strategicznym „Kształcenie Zdalne”. 
Od początku pandemii sztab ten spotkał się przeszło 80 razy.

Głównymi celami projektu były przede wszystkim wsparcie 
techniczne i metodyczne wykładowców (szkolenia i tutoriale), 
opracowanie standardów metodycznych, uzyskanie gotowo-
ści uczelni GTA do realizacji 100% zajęć w formie zdalnej, in-
westycje w nowe serwery i rozbudowa platformy Moodle oraz 
wdrożenie platformy MS Teams w administracji i dydaktyce 
szkół. 

W 2021 r. nasze kompleksowe wdrożenie tego rozwiąza-
nia doceniła fi rma Microsoft, przyznając Wyższym Szkołom 
Bankowym prestiżowe wyróżnienie „Uczelnia w Chmurze”. 

Powstało ono z myślą o  liderach szkolnictwa wyższego, któ-
rzy w procesie nauczania i zarządzania uczelnią wykorzystują 
najnowsze technologie. 

Innym, równie istotnym działaniem długofalowym była (i na-
dal jest) praca nad nową strategią kształcenia zdalnego na 
przyszłe lata dla wszystkich uczelni Grupy. Postrzegamy to jako 
działanie zmierzające w dalszej perspektywie do budowania 
naszej konkurencyjności. 

W uczelni murach i w chmurach
(zdalnie), czyli co się zmieniło w szkolnictwie wyższym?

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu; certyfi kowany tre-
ner biznesu i menedżer projektu, instructional designer; założycielka Fundacji Świat 
Możliwości. Od 11 lat tworzy w różnych organizacjach wysokiej jakości materiały 
służące szeroko pojętej edukacji online. 

Barbara Małuszyńska
Zastępca Lidera Programu Strategicznego 
„Kształcenie Zdalne”, TEB Akademia
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Kształcenie online 

Z pewnością wiele uczelni w Polsce rozwiązywało w drugim kwar-
tale zeszłego roku podobne problemy. Najważniejszy z nich wią-
zał się z zapewnieniem studentom i wykładowcom efektywnych 
kanałów do nauczania zdalnego. My możemy się pochwalić fak-
tem, że już po trzech tygodniach od ogłoszenia pandemii uczyli-
śmy w 98% online. Ten wynik dotyczył reorganizacji kształcenia 
zarówno w zakresie studiów I i II stopnia, jak i MBA oraz studiów 
podyplomowych. 

Metodycy i wykładowcy

Warto podkreślić olbrzymią rolę zespołów metodycznych, e-learn-
ingowych oraz IT, które w pierwszych miesiącach pandemii praco-
wały bez przerwy, wspierając wykładowców w ich nowym środo-
wisku pracy. To im zawdzięczamy w dużej mierze wysokie oceny, 
jakie uzyskały nasze uczelnie w badaniu z czerwca 2020 r., w któ-
rym pytaliśmy, jak studenci ocenili dydaktykę zdalną w pierwszych 
trzech miesiącach pandemii. Badania przeprowadzone zostały 
w grupie 11  tys.  studentów. Nota, jaką otrzymały szkoły naszej 
Grupy za dydaktykę online, to mocna czwórka! 

Źródło: Wyniki BAM (Badania Atrybutów Marki), czerwiec 2020 r., opracowane przez 
TEB Akademia 

Warto dodać, że badania satysfakcji studentów są realizowane 
na naszych uczelniach od 10 lat. Prosimy o ocenę studiów i ocenę 
funkcjonowania naszych uczelni. Pytamy m.in. o sposób realizacji 
i organizacji zajęć czy wsparcie technologiczne, a wnioski z badań 
pomagają nam stale podejmować działania usprawniające. Tak 
było i tym razem – badania z czerwca 2020 r. wpłynęły znacząco 
na decyzje podjęte w naszym Programie Strategicznym „Kształce-
nie Zdalne”.

Jednocześnie na uczelniach Grupy TEB Akademia na początku 
pandemii pojawiło się wiele oddolnych inicjatyw wykładowców. 
Ich celem było wzajemne pomaganie sobie w problemach tech-
nicznych i doradztwo w zakresie prowadzenia zajęć synchronicz-
nych ze studentami. 

Jednym z fl agowych przykładów jest projekt „Perły w Koronie”, 
do którego w ciągu jednego weekendu zgłosiło się ponad 80 wy-
kładowców z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Gotowi byli 
oni pełnić dyżury, odbierać telefony i wspierać swoich kolegów 
w pracy zdalnej w każdy możliwy sposób. Projekt trwa już ponad 
1,5 roku, a społeczność wykładowców wokół niego wciąż rośnie. 
Obecnie przeradza się w grupę, która wymienia się na bieżąco 
rozwiązaniami, pomysłami i materiałami na temat tego, jak lepiej, 
bardziej angażująco i efektywniej prowadzić zajęcia zdalne. 

Dzielenie się wiedzą na zewnątrz 

Pod koniec maja 2021 r. zorganizowaliśmy Forum Metodyczne 
pod patronatem Polskiej Unii Edukacyjnej. Przez dwa dni prele-
genci z polskich uczelni publicznych i niepublicznych, a także go-
ście zagraniczni dzielili się doświadczeniami nauczania zdalnego 
w czasie pandemii. Rozmawiali nie tylko o trudnościach, ale też 
o dobrych rozwiązaniach, które powinny pozostać na uczelniach, 
nawet jeśli powrócimy do tradycyjnego nauczania. 

Wiedza, którą dzielili się prelegenci, przyciągnęła ponad 
400 uczestników z całej Polski. Forum zostało przyjęte entuzjastycz-
nie i ocenione bardzo pozytywnie w środowisku akademickim, co po-
kazuje, jak ważne i potrzebne jest dzielenie się dobrymi praktykami.

Przyszłość będzie (częściowo) zdalna

Pandemia na stałe zmieniła paradygmat uczelni – taką tezę stawiają 
eksperci w dziedzinie edukacji w USA, Europie i Polsce. Kształcenie 
zdalne, które do zeszłego roku postrzegano jako jedno z rzadziej wy-
bieranych rozwiązań w szkolnictwie wyższym, nagle okazało się peł-
noprawnym systemem, który już na stałe zagości w ofertach uczelni.

Dlatego mamy świadomość, że nasze uczelnie będą musiały zain-
westować w rozwój kształcenia zdalnego. Chodzi tu nie tylko o za-
kup rozwiązań technologicznych umożliwiających sprawną eduka-
cję online. Musimy przede wszystkim zainwestować czas i zasoby 
w budowanie nowych komórek rozwijających kompetencje wykła-
dowców w często nowej dla nich dziedzinie nauczania online. 

Już wiemy, że zamiast pozostawiać zajęcia w gestii pojedynczego 
wykładowcy, warto je tworzyć z udziałem zespołów interdyscypli-
narnych, tj. złożonych z metodyków i projektantów kształcenia zdal-
nego, technologów edukacyjnych czy specjalistów ds. multimediów.

Takie i wiele innych zmian czekają uczelnie wyższe w okresie 
po pandemii. Wierzę, że tylko te uczelnie, które poważnie podej-
dą do wyzwań i szans związanych z edukacją zdalną, przetrwają 
długofalowo na rynku edukacji. 
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