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SAS Customer Intelligence w zarządzaniu ścieżką zakupową

Współczesny konsument komunikuje się z organizacją poprzez różnorodne kanały kontaktu i sprzedaży. Tradycyjne punkty sprzedaży, sklepy inter-
netowe, marketingowe kanały elektroniczne organizacji, Internet to typowe kroki w ramach „podróży zakupowej”. Przebieg interakcji z organizacją 
ma kluczowe znaczenie. Zaprezentowane produkty oraz forma ich prezentacji często decydują o zakupie, a także o tym, czy klient w przyszłości wróci, 
aby dokonać zakupu ponownie. 

Personalizacja doświadczenia klienta oznacza dotarcie do klienta z ofertą adekwatną do jego potrzeb w ramach przekazu dopasowanego do jego 
profilu. Dla przykładu, inna oferta i inna forma wiadomości może być skierowana do matki dwójki dzieci, inna oferta i forma wiadomości będzie 
odpowiednia dla studenta. Ważne jest, aby zachować spójność przekazu we wszystkich kanałach oraz aby dotrzeć do klienta z przekazem we 
właściwym momencie – najlepiej dokładnie wtedy, gdy poszukuje informacji na dany temat, bądź jest w trakcie podejmowania decyzji o zakupie. 

O tym jak duże znaczenie ma personalizacja świadczy badanie przeprowadzone przez SAS Institute1 , według którego 57% respondentów oczekuje, 
iż organizacja, z której usług lub produktów korzystają będzie rozumieć ich potrzeby. Świadomość konsumentów odnośnie możliwości, które daje 
im personalizacja będzie rosnąć razem z ich oczekiwaniami w tym zakresie.

Personalizacja doświadczenia klienta
SAS Customer Intelligence dla branży Retail

1 Źródło: SAS, „Finding the Right Balance Between Personalization and Privacy”



E-mail ze spersonalizowaną ofertą  
i statusem Programu Lojalnościowego 

Będąc w pracy Jan otrzymuje wiadomość 
e-mail ze spersonalizowaną ofertą 

sezonową z akcesoriami w kategorii 
Podróż. Dodatkowo zareklamowane są 

akcesoria technologiczne (których Jan nie 
kupował do tej pory) oraz zaprezento-

wany jest status Jana w programie 
lojalnościowym.

Zdarzeniowy mobile push 
Następnego dnia wiadomość mobile 

push zostaje wysłana do Jana. Wiado-
mość informuje o dostępnym rabacie 

w programie lojalnościowym.

Mobile Push po wejściu do sklepu 
2 dni później Jan przyjeżdża do sklepu. 

Otrzymuje wiadomość mobile push przy-
pominającą mu o przeskanowaniu 

w kasie swojej karty lojalnościowej. Jan 
otwiera w aplikacji mobilnej za pomocą 
wiadomości mobile push kod paskowy 

karty lojalnościowej.

Wizyta w aplikacji mobilnej 
Jan otwiera aplikację mobilną za pomocą 
wiadomości mobile push. Wyświetlona 
zostaje strona ze statusem Jana 
w programie lojalnościowym. Banner 
Power Bank z porzuconego koszyka jest 
wyświetlony na tej samej stronie. Jan klika 
w reklamę i ogląda stronę produktu Power 
Bank. Ktoś dzwoni do Jana. Jan opuszcza 
mobilną aplikację i odbiera telefon.

Mobile Push w dziale sklepu 
Podczas tej samej wizyty Jan otrzymuje 
push message reklamujący “Power Bank”. 
Jan dokonuje zakupu i skanuje kartę lojal-
nościową w kasie.

Porzucony koszyk  
w sklepie internetowym 
Jan klika w link z wiadomości e-mail 
nawigujący do oferty sezonowej. Sper-
sonalizowana reklama z akcesoriami 
technologicznymi jest zaprezentowana 
na stronie z ofertą sezonową. Jan klika 
w reklamę i przechodzi do strony 
produktu Power Bank. Dodaje produkt 
do koszyka. Zaczyna się spotkanie 
w biurze Jana. Jan nie finalizuje zakupu.

Jan jest klientem SAS Store. Do tej pory 
kupował głównie akcesoria z kategorii 
Podróż. Jest zarejestrowany w programie 
lojalnościowym SAS Store. Dokonywał 
zakupy w sklepach stacjonarnych z użyciem 
mobilnej karty lojalnościowej. Jest 
zarejestrowany w sklepie internetowym.

SAS Store sprzedaje odzież i akcesoria w 
różnych kategoriach np.: Podróż, Akcesoria 
Sportowe, Akcesoria Biznesowe, Akcesoria 
Technologiczne, Odzież Damska, Odzież 
Męska. SAS Store to sklep internetowy i 
mobile oraz sklepy stacjonarne.

Przykład ścieżki zakupowej klienta

Rys. 1. Przykładowa ścieżka zakupowa klienta



SAS Customer Intelligence to rozwiązanie, w ramach którego groma-
dzone są informacje o obecnych i potencjalnych klientach organizacji. 
Informacje te pochodzą z różnych źródeł i są to między innymi:

• dane dotyczące transakcji dokonywanych w tradycyjnych i elektro-
nicznych puntach sprzedaży, 

• informacje odnośnie produktów i punktów sprzedaży, 

• informacje deklaratywne z programów lojalnościowych oraz wyko-
rzystanie programu przez klienta,

• wszelkie dane o zachowaniu obecnych i potencjalnych klientów 
w  kanałach elektronicznych, na przykład odwiedzane strony, 
oglądane produkty, interakcje z koszykiem zakupowym,

• informacje o kliencie pochodzące z Internetu,

• informacje o lokalizacjach, w których pojawia się klient i o zacho-
waniu klientów w tradycyjnych punktach sprzedaży.

 
Informacje gromadzone w SAS Customer Intelligence przekształcane są 
w wiedzę – tworzony jest profil klienta i analizowane są jego potrzeby 

i preferencje. Na tej podstawie dobierana jest dopasowana oferta oraz 
podejmowana decyzja o tym kiedy, w jakim kanale kontaktu i z jakim 
komunikatem dotrzeć do klienta. 

SAS Customer Intelligence pozwala dostarczyć przekaz do klienta 
w wielu tradycyjnych i cyfrowych kanałach sprzedaży i kanałach marke-
tingowych takich jak:

• tradycyjne punkty sprzedaży (na przykład podpowiedzi dla 
handlowców w ramach systemu CRM lub komunikacja z klientem na 
urządzeniach mobilnych w trakcie zakupów w sklepie)

• sklepy internetowe

• aplikacje mobilne

• e-mail

• SMS

• Internet 

• infolinia

• poczta tradycyjna
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SAS Customer Intelligence to platforma otwarta na integrację z różnymi dodatkowymi źródłami danych oraz systemami w kanałach sprzedaży 
i kanałach marketingowych. 

Rys. 2. Rozwiązanie SAS Customer Intelligence dla handlu



Doświadczenie z wdrożeń zespołu konsultantów SAS

Z doświadczeń klientów SAS Institute wynika, iż zastosowanie rozwiązania SAS Customer Intelligence pomaga w realizacji celów 
biznesowych takich jak: 

Budowanie lojalności klientów 

„Redukcja churn z newslettera o 20%”, 
„Redukcja churn o 5-25%” 

Poprawa satysfakcji klientów (poprawa wskaźnika NPS) 

„Wzrost NPS o kilkanaście procent (do poziom przewyszającego 80%)”

Budowanie wartości klienta 

„Kilkukrotny wzrost efektywności kampanii na bazie misji zakupowych  
w porównaniu do kampanii tradycyjnych”

Wzrost sprzedaży, w tym wzrost sprzedaży  
w kanałach cyfrowych lub zainicjowanej w kanałach cyfrowych  

„Wzrost liczby wyświetlonych ofert o 150k dziennie - 15% udział produktów 
sprzedawanych tradycyjnie a zainicjowanych w kanałach cyfrowych”

Filary rozwiązania SAS Customer Intelligence

Zaawansowana analityka
Wykrywanie zdarzeń i rekomendacje 

w czasie rzeczywistym
Automatyzacja komunikacji

Zarządzanie  
kanałami elektronicznym

Integracja świata cyfrowego  
ze światem tradycyjnym

Doświadczenie z wdrożeń  
zespołu konsultantów SAS



Zarządzanie kanałami elektronicznymi

Kanały elektroniczne odgrywają coraz większą rolę w sprzedaży. Udział 
e-commerce i m-commerce w handlu wzrasta. W Polsce dynamika 
wzrostu udziału handlu elektronicznego w handlu ogółem wynosi 
około 20%2 . Kanały elektroniczne dają ponadto możliwość:

• bezpośredniego dotarcia do klienta z ofertą dopasowaną do jego 
potrzeb i spersonalizowaną treścią 

• identyfikacji klienta w tradycyjnych sklepach oraz dotarcia ze sper-
sonalizowanym przekazem do klienta w  momencie decyzji 
zakupowych

SAS Customer Intelligence wspiera zarządzanie kanałami elektronicz-
nymi. W ramach rozwiązania możliwe jest:

• Dynamiczne gromadzenie danych o  zachowaniu obecnych 
i potencjalnych klientów odwiedzających strony WWW lub apli-
kację mobilną organizacji

• Integracja danych o zachowaniu klienta na stronie z innymi danymi 
dotyczącymi klienta dostępnymi w organizacji (np. pochodzącymi 
z transakcji lub programu lojalnościowego)

• Analiza danych i raportowanie na podstawie informacji zebranych 
z kanałów elektronicznych 

• Tworzenie treści marketingowych, definiowanie kampanii oraz ich 
uruchamiane i testowanie w kanałach takich jak: strona WWW, apli-
kacja mobilna, mobile push, e-mail

• Wykorzystanie zaawansowanej analityki „gotowej do użycia” w celu 
rekomendowania produktów na stronie, automatycznego okry-
wania segmentów, analitycznego modelowania atrybucji 
marketingowej

• Integracja z  platformą DMP/DSP w  celu realizacji spójnego 
przekazu w kanałach własnych i w Internecie

SAS Customer Intelligence pozwala zaadresować następujące 
wyzwania w zarządzaniu kanałami elektronicznymi:

• Budowanie wiedzy na temat działania kanałów i ścieżek klientów 
(co w kanałach organizacji działa efektywnie a co nie)

• Identyfikacja klienta w kanale cyfrowym i tradycyjnym (powiązanie 
informacji z różnych kanałów w jeden profil klienta)

• Pomiar efektów działań marketingowych zarówno w  kanałach 
własnych, jak i w Internecie

• Pomiar wpływu marketingu cyfrowego na sprzedaż tradycyjną

• Spójny i spersonalizowany przekaz oraz oferta w kanałach własnych 
i Internecie

• Budowanie intuicyjności kanałów cyfrowych, optymalne wykorzy-
stanie „ekranu”

• Szybkie wdrażanie kampanii w kanałach cyfrowych

• Wykorzystanie informacji z kanałów cyfrowych w analityce 

 Zaawansowana analityka
Częścią rozwiązania SAS Customer Intelligence jest nowoczesny silnik 
analityczny umożliwiający wykorzystanie najnowszych algorytmów uczenia 
maszynowego. Analityka SAS pozwala analizować duże wolumeny danych 
(typowe dla handlu) oraz rozwiązywać złożone problemy analityczne 
w bardzo krótkim czasie.   
 
SAS Customer Intelligence to następujące możliwości zastosowania 
analityki:

• Segmentacja - zarówno analityczna (oparta o  transakcje, dane 
behawioralne z kanałów elektronicznych, dane geolokalizacyjne) 
jak i segmentacja RFM/ RFE. Segmentacja pozwala odkryć jakie 
profile behawioralne są wśród klientów organizacji i wykorzystać tę 
wiedzę do budowania oferty i sprofilowanego przekazu. Segmen-
tacja to wsparcie dla działań cross-sell, up-sell czy utrzymaniowych.

• Rekomendacje zakupów:

o analiza koszyków i sekwencji zakupów, które pozwalają ziden-
tyfikować misje zakupowe

o modelowanie predykcyjne na podstawie wcześniejszych trans-
akcji, zachowania na stronie, lokalizacji, itp., w celu predykcji 
prawdopodobieństwa reakcji klienta na ofertę

• Wsparcie utrzymania klientów - w  tym wykrywanie zmian we 
wzorcach zakupowych (np. na podstawie segmentacji), predykcja 
churn, predykcja reakcji na kampanię utrzymaniową

• Wsparcie pozyskania klientów - w  tym pozyskanie klientów 
w kanałach elektronicznych – predykcja reakcji na promocję

• Analiza ścieżek zakupowych i  modelowanie atrybucji - analiza 
pełnych ścieżek zakupowych z uwzględnieniem kanałów tradycyj-
nych i cyfrowych.  

Wykrywanie zdarzeń i  rekomendacje  
w czasie rzeczywistym

SAS Customer Intelligence to rozwiązanie pozwalające na wykrywanie 
w czasie rzeczywistym intencji zakupu u klienta lub wykrywanie sytuacji, 
w których prawdopodobieństwo wygenerowania takiej intencji jest bardzo 
duże. W czasie rzeczywistym (na bieżąco) analizowane są strumienie 
danych pochodzące z:

• geolokalizacji (geofencing), 

• punktów sprzedaży np. lokalizacji w punktach sprzedaży opartej 
np. o iBeacons, systemu CRM, systemu transakcyjnego,

• kanałów elektronicznych (poruszanie się klienta po stronach 
WWW lub aplikacjach mobilnych)

• platformy programu lojalnościowego 

• transakcji 

2 Źródło: IAB, „CUSTOMER JOURNEY ONLINE”, Center for Retail Research, dane za rok 2014



W ramach analizy strumieni danych może zostać ustalony kontekst, 
w jakim znajduje się klient np. jego aktualna lokalizacja czy produkty, 
których właśnie poszukuje. Kontekst jest poszerzany o wiedzę historyczną 
o kliencie. Na tej podstawie jest proponowana oferta i automatycznie 
podejmowana decyzja o kontakcie z klientem. Rekomendacje w czasie 
rzeczywistym pozwalają dopasować do bieżącej sytuacji przekaz marke-
tingowy i rekomendacje w aplikacji mobilnej, w kasie czy na stronach 
WWW organizacji. Pozwalają także w odpowiednim momencie nawiązać 
kontakt z klientem za pomocą komunikacji takiej jak mobile push czy 
e-mail - na przykład gdy znajduje się w pobliżu sklepu lub poszukuje 
produktów na stronach WWW. 

Automatyzacja komunikacji

Personalizacja doświadczenia klienta wymaga uruchamiania wielu 
kampanii celowanych w precyzyjnie wyselekcjonowane micro-grupy 
docelowe i przekaz dopasowany do ich profilu. Z doświadczeń ze współ-
pracy z naszymi klientami wynika, iż plan kampanijny może zawierać od 
kilkudziesięciu do kilkuset kampanii cyklicznych, wielokanałowych i wielo-
etapowych. Przy takim podejściu konieczna staje się automatyzacja 
kampanii – uwzględniając w tym samoczynnym procesie przestrzeganie 
polityki kontaktu, uruchamianie kampanii i zbieranie wyników ze zrealizo-
wanych komunikacji. SAS Customer Intelligence to narzędzie dla marke-
tingowców, w którym mogą oni definiować grupy docelowe, scenariusze 
komunikacji i uruchamiać je w kanałach takich jak:

• mobile push

• e-mail

• SMS

• infolinia

• poczta tradycyjna  

Dzięki SAS Customer Intelligence organizacja zyskuje:

• większą przejrzystość prowadzonych działań marketingowych, 

• możliwość szybszego definiowania kampanii i  wprowadzania 
zmian w kampaniach już uruchomionych, 

• większą kontrolę efektywności prowadzonych działań marketingo-
wych 

Integracja świata cyfrowego ze światem 
tradycyjnym

SAS Customer Intelligence to centrum wiedzy o kliencie i centrum podej-
mowania decyzji o  interakcjach z  klientem. W  ramach rozwiązania 
dostępne są:

• kompletny profil klienta 360 stopni zbudowany na podstawie infor-
macji pochodzących ze sprzedaży tradycyjnej i  kanałów 
elektronicznych

• centralna historia kontaktów podejmowanych z klientem

• centralna historia zdarzeń (np. zlokalizowanie klienta w sklepie, 
transakcje, komunikacja klienta z organizacją)  

Taka informacja o kliencie, wykorzystanie analityki i jej operacjonalizacja 
w  jednym miejscu pozwala na precyzyjne spersonalizowanie oferty 
i przekazu do klienta. To również możliwość zmierzenia, jaki wpływ mają na 
siebie świat tradycyjny i cyfrowy:

• odkrywanie prawdziwych ścieżek zakupowych klientów organizacji 
i ocena istotności efektu ROPO (research on-line, purchase off-line)

• wpływ marketingu podejmowanego w kanałach elektronicznych 
ma na sprzedaż tradycyjną   

oraz możliwość:  

• efektywnego wykorzystania kanałów elektronicznych w  zarzą-
dzeniu doświadczeniem klienta w tradycyjnych punktach sprze-
daży oraz w stymulowaniu sprzedaży tradycyjnej.

Aby skontaktować się z lokalnym biurem SAS, odwiedź stronę: sas.com/poland
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