
Badanie Certyfikacyjne 

Firma Przyjazna Klientowi



Experience Institiute – czym się zajmujemy?

W ramach Experience Institute realizujemy badania ilościowe i jakościowe z obszaru

HR, Customer Experience i marketingu. Swoją wiedzę opieramy na 17-letnim

doświadczeniu, które do tej pory zdobywaliśmy jako dział badań Fundacji

Obserwatorium Zarządzania.

Codziennie obserwujemy, mierzymy i pomagamy w zrozumieniu zachowań,

nawyków, emocji i motywacji ludzkich (dotyczących zarówno środowiska pracy,

jak i relacji marka – klient/ konsument).

Dwa typy przeprowadzanych przez nas badań dają możliwość certyfikacji.

Doceniamy w ten sposób firmy wysoko oceniane w badaniu satysfakcji

zrealizowanym wśród klientów lub pracowników. Nagradzamy organizacje

rozpoznawalnymi w certyfikatami Firma Przyjazna Klientowi i Inwestor w Kapitał

Ludzki.



Experience Institute
niezależny instytut badawczy

lat doświadczenia w badaniu 

satysfakcji Klientów.

17
nagrodzonych Firm.

400
przeprowadzonych wywiadów 

ankietowych rocznie.

10 000

Doświadczenie i wiedza zdobywane przez lata jako „Fundacja Obserwatorium Zarządzania”.



39%
Co druga osoba w wieku 

25-39 lat rozpoznaje 

certyfikat FPK.

Polaków uważa, że Firma posługująca 

się certyfikatem FPK świadczy wysoką 

jakość obsługi Klientów.

Polaków deklaruje, że chętniej 

wybierze ofertę z certyfikatem

Firma Przyjazna Klientowi.

64%

To szczególne wyróżnienie przyznawane w 100% na podstawie siły głosu Klientów Firmy.

Źródło: Norstat Polska, badanie na reprezentatywnej próbie Polaków N=1000 osób, 09.2018 r.

Certyfikat Firma Przyjazna Klientowi

66%

dorosłych Polaków rozpoznaje 

godło FPK.



Przykładowi Laureaci Programu Firma Przyjazna Klientowi



Gala rozdania nagród Firma Przyjazna Klientowi



Dlaczego badanie satysfakcji Klientów Firma Przyjazna Klientowi?

Klientów w ciągu roku rezygnuje 
z Firmy tylko ze względu na złą 

jakość obsługi. 

19%

Certyfikat FPK nadają sami 
Klienci, a firmy posiadające 

je wspierają pozytywny 
wizerunek swojej Firmy.

Otrzymanie wyników badania 
zrealizowanego przez 

niezależną firmę badawczą:

Net Promoter Score, 

Customer Satisfaction Score, 

Customer Effort Score, 

Podejście Firmy do Klientów, 

Jakości obsługi, 

Proces zakupowy.

100% 
Wyjątkowy certyfikat, który 

jest w 100% przyznawany na 
podstawie siły głosu Klientów.

Polaków uważa, że Firma 
posługująca się certyfikatem FPK 
świadczy wysoką jakość obsługi 

Klientów.

66%
Dorosłych Polaków 

rozpoznaje certyfikat Firma 
Przyjazna Klientowi.

Możliwość wsparcia 
komunikacji z Klientami 

poprzez budowanie 
i wzmacnianie wizerunku 
Firmy dbającej o Klientów.

39%
Badanie umożliwia poznanie 
opinii Klientów m.in. na temat 

jakości współpracy oraz 
budowanych relacji.

Certyfikat FPK zachęca do 
współpracy nowych Klientów 

i partnerów biznesowych. 



Struktura badania Firma Przyjazna Klientowi

GOTOWOŚĆ DO 

REKOMENDACJI 

Na tej podstawie 

wyliczamy wskaźnik 

Net Promoter Score. 

Dodatkowo badamy 

uzasadnienie oceny 

w pytaniu otwartym.

PODEJŚCIE FIRMY

DO KLIENTÓW 

W tym obszarze 

weryfikujemy dbałość 

o Klientów, 

zaspokajanie ich 

potrzeb, jasną 

komunikację, uczciwe 

traktowanie, 

dotrzymywanie 

obietnic 

i indywidualne 

traktowanie.

OGÓLNE 

ZADOWOLENIE 

Na podstawie tego 

wskaźnika mierzymy 

ogólną satysfakcję 

Klientów - obliczamy 

Customer

Satisfaction Score.

WSKAŹNIK 

CES

Sprawdzamy wysiłek 

wkładany przez 

Klientów w interakcje 

z Firmą - Customer

Effort Score.

O uzasadnienie 

oceny prosimy 

w pytaniu otwartym. 

JAKOŚĆ OBSŁUGI 

KLIENTÓW

W tym obszarze 

badamy uprzejmość 

i kompetencje 

pracowników 

oraz szybkość 

rozwiązywania spraw 

przez Firmę.

PROCES 

ZAKUPOWY

Badamy 

doświadczenia 

Klientów z Firmą 

przed zakupem, 

w trakcie zakupu 

i po zakupie 

produktu/usługi.

Zastosowana w badaniu skala 7-mio stopniowa umożliwia uzyskanie bardziej pogłębionych danych i zróżnicowanie wyników. Dzięki temu skala ta umożliwia jeszcze

dokładniejsze przyjrzenie się wynikom.

Zastosowana skala w badaniu: 1 – zdecydowanie nie zgadzam się, 2 – nie zgadzam się, 3 – raczej nie zgadzam się, 4 – ani zgadzam się / ani nie zgadzam się,

5 – raczej zgadzam się, 6 – zgadzam się, 7- zdecydowanie zgadzam się. Skala NPS jest 11-sto stopniowa: 0-10.

W ramach projektu Firma Przyjazna Klientowi na potrzeby certyfikacji badamy sześć głównych obszarów:

Program Firma Przyjazna Klientowi ma charakter badawczo-certyfikacyjny, co oznacza, że podstawą certyfikacji jest badanie opinii Klientów.



Kiedy Firma jest Przyjazna Klientowi?

Kryteria programu

Certyfikat otrzymują Firmy, które:

 w niezależnym badaniu satysfakcji osiągają oceny na poziomie minimum 70% w każdym badanym

obszarze*

 oraz osiągają zbiorczy Indeks FPK dla 6-ciu obszarów na poziomie co najmniej 75%.

*wymienione na wcześniejszym slajdzie.



Przykładowy harmonogram

Format raportowania

Raport w formacie PowerPoint będzie uwzględniał wyniki całej

Firmy oraz – dla wybranych wskaźników - wyniki w przecięciu przez

zmienne metryczkowe (np. segment Klienta, produkt).

Raport będzie zawierał benchmark do Laureatów Programu Firma

Przyjazna Klientowi.

Tabele w formacie Excel, które będą uwzględniały wyniki całej Firmy

oraz w przecięciach przez wszystkie zmienne metryczkowe.

Harmonogram badania*

Proces certyfikacji trwa 7-8 tygodni

PO PRZESŁANIU ZGŁOSZENIA

REALIZCJA BADANIA

ANALIZA

RAPORT

5 dni

5 dni

do 10 dni

Dostosowanie badania do potrzeb i specyfiki Firmy. 

Przygotowanie i akceptacja kwestionariusza. 

Przygotowanie bazy do realizacji badania.

Realizacja badania ustaloną techniką

Obliczenie Indeksu Firma Przyjazna Klientowi.

Po zakończeniu badania przekazanie pełnego raportu 

z wynikami i wnioskami.

10 dni

*w dniach roboczych.



Możliwość wystąpień merytorycznych na 

seminariach i konferencjach dotyczących obsługi 

Klienta organizowanych przez Dreamcast Sp. z o.o.

Wręczenie certyfikatu Firma Przyjazna

Klientowi podczas uroczystej Gali (jeśli

warunki epidemiologiczne na to

pozwolą).

Możliwość wykorzystywania certyfikatu

we wsparciu komunikacji Firmy.

Promocja Laureatów Programu na

stronie firmaprzyjaznaklientowi.pl oraz

funpage Programu.

Promocja Laureatów na portalach Patronów 

medialnych programu.

Zniżki na uczestnictwa w wydarzeniach 

organizowanych przez Dreamcast Sp. z o.o.

(m.in. konferencje HR i CX).

%

Dodatkowe wsparcie marketingowe Laureatów



Firma Przyjazna Klientowi jest jedynym wyróżnieniem w zakresie satysfakcji ze współpracy z Firmą, opartym na wynikach niezależnego badania

satysfakcji Klientów. Wykorzystanie certyfikatu FPK w działaniach promocyjnych wpływa pozytywnie na budowanie wizerunku Firmy Przyjaznej

Klientowi.

Badania trackingowe (NPS, zaangażowanie pracowników, świadomość marki, wizerunek marki etc.). Cykliczne badania trackingowe

kluczowych wskaźników marketingowych realizowane zarówno na bazach Klientów, jak i na panelu badawczym.

Inwestor w Kapitał Ludzki to pierwszy w Polsce program badawczo-certyfikacyjny, nagradzający przedsiębiorstwa za prowadzoną politykę

personalną. Program jest pomocny w budowaniu wysokoefektywnej strategii HR-owej, wizerunku pracodawcy z wyboru oraz wyróżnieniu firmy

na tle rynku.

Pre/post testy kampanii, czyli testy komunikacji. Sprawdzamy, jak nowa komunikacja wpłynęła na postrzeganie Frmy/marki. Badamy kluczowe

cechy marki przed i po emisji kampanii.

Walidacja ilościowa konceptów marketingowych – ocena reklam, konceptów produktowych, opakowań, porównania z konceptami

reklamowymi konkurencji. Możliwa jest również weryfikacja rekomendacji z etapu jakościowego zarówno na ogólnopolskiej próbie, jak i na

określonym segmencie Klientów/ konsumentów.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY – BADANIA ILOŚCIOWECzym się zajmujemy – badania ilościowe



Badania konsumenckie shopperowe (badania w sklepie) pozwalające zdiagnozować konsumenckie nawyki zakupowe, dostrzegane

komunikaty w sklepie, elementy wpływające na zakup (pozytywnie, negatywnie), ścieżkę decyzyjną od idei zakupu do konsumpcji produktu

/usługi.

Badania komunikacji (opakowania, reklamy telewizyjne, reklamy internetowe, komunikacja w mediach społecznościowych, reklamy

outdoorowe, strony www etc.). Diagnoza badanych materiałów w oparciu o wymiary: zaangażowanie (na ile przykuwa uwagę, na ile jest

atrakcyjne), branding (jaka marka wyłania się z komunikacji) oraz komunikacja (co badany materiał komunikuje, w jaki sposób konsument go

rozumie etc.).

Badania marki, czyli diagnoza DNA marki z punktu widzenia konsumenta, dostrzeganych wartości, benefitów, motywacji i barier, unikalnych

cech, pozycjonowania vs. konkurencja etc.

Badania UX (z możliwością wykorzystania eye-trackingu). Diagnoza atrakcyjności, użyteczności, intuicyjności produktów cyfrowych. Rewizja

dopasowania funkcji do potrzeb konsumentów.

Badania eksploracyjne, w tym badania potrzeb i nawyków konsumentów korzystających z określonej kategorii (motywacje racjonalne

i emocjonalne, czyli needstate’y). Badania mające na celu poszukiwanie nowych obszarów atrakcyjnych do zawłaszczenia przez markę;

badania segmentacyjne (typologia konsumentów, segmentacja kategorii)

Ocena konceptów NPD, czyli ocena innowacji (nowy produkt, koncept, moodboard, visuale opakowań). Diagnoza potencjału propozycji

nowych produktów i marek oraz dopracowanie konceptów od strony potrzeb konsumenckich.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY – BADANIA JAKOŚCIOWECzym się zajmujemy – badania jakościowe



Experience Institute

ul. Puławska 457

02-844 Warszawa 

ewelina.kapusta@expinstitute.pl

695 311 888

Odwiedź nas na:

blazej.malecki@expinstitute.pl

608 366 196

https://www.linkedin.com/company/inwestor-w-kapital-ludzki/?miniCompanyUrn=urn:li:fs_miniCompany:33209765
https://www.linkedin.com/company/certyfikat-firma-przyjazna-klientowi/?miniCompanyUrn=urn:li:fs_miniCompany:33227578
https://pl-pl.facebook.com/firmaprzyjaznaklientowi
https://www.facebook.com/inwestorwkapitalludzki/
https://expinstitute.pl/

