
Konsument 2020— 

szuka sensu, znaczenia i swoich własnych wartości
misja i wizja, one page — https://minnak.pl/

 

oczekuje relacji — uwaga odbiorcy jest cenną walutą, trzeba sobie na nią zasłużyć
relacja i żywa komunikacja z odbiorcami — https://malawielkafirma.pl/

 

ma mało czasu,  jest zmęczony nadmiarem informacji
one page — https://minnak.pl/ | https://miloszbrzezinski.pl/ (w stylu retro)

 

lubi rytm, powtarzalność, jest przyzwyczajony do subskrybcji na wzór platform
rozrywkowych

modele subskrypcyjne w wirtualu: https://klubpsc.pl/ |
https://treningnabosaka.pl/zapisy/ | https://labls.pl/

 

nie ma czasu czytać — planujemy informacje, aby utrzymać uwagę

klient potrzebuje:
�. znać markę (kilka kontaktów), 
�. lubić markę (zachwycić się nią, otrzymać więcej niż się spodziewa) 
�. ufać marce (social proof: opinie innych klientów, studia przypadków, certyfikaty,

liczniki, statystyki), aby zdecydował się na zakup
Landing page — strona www + leadmagnet + automatyzacja maili + żywe
social media + landing page— https://www.shablon.pl/dla-graficzek-i-
webdesignerek/ | https://www.instagram.com/nieszablonowyshablon/ |
https://butik.shablon.pl/produkt/dochodowe-studio-graficzne 
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grupa � grupa �
nie ma czasu biegać po sklepach
wygodny
oswojone w trendach, polskich
markach — szukają konkretnych
rzeczy / produktów
nie boją się nowości w systemach
płatności
wymagający — szuka produktu
idealnego
w sieci jesteśmy mniej zobowiązani
do zakupu, mogę przez kilka dni
szukać — w realu częściej idziemy
na kompromis zakupowy
dłużej trwa proces decyzyjny —
więcej sklepów, cen do sprawdzenia,
kosztów przesyłki
bardziej analizujemy, porównujemy,
korzystamy z porównywarek

leniwy
wymagający — wybiera z obfitości
wygodny — pod drzwi / paczkomat
odwleka zakupy — wrzuca do
koszyka i potem myśli, czasami
dostaje kody zniżkowe
mobilny — robi zakupy przez
internet, poznaje marki przez sieć
otwarty na nowe usługi — kupujemy
produkty spożywcze online
szuka najlepszej oferty — tańszej / z
gratisami / czyta opinie
lubi modele subskrypcyjne — woli
zapłacić �� zł / miesiąc niż za
pojedynczy film
świadomy — instaluje wtyczki
monitorujące cenę produktu  —
weryfikuje sztuczne podbijanie cen
kupuje globalnie
woli zapłacić więcej za produkt, ale
nie płacić kosztów przesyłki
szybkość wysyłki — paczkomaty,
dostawa następnego dnia
przyciągają go zniżki, promocje
unikatowe, policzalne, wyjątkowe,
limitowane, kończą się
klient premium


