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Wyróĝnij siÚ
na tle konkurencji
Kreowanie marki zaistniaïo wraz z poczÈtkiem handlu. Marka byïa pierwotnie symbolem reprezentujÈcym osobÚ lub firmÚ, takim jak charakterystyczne logo lub chwytliwe hasïo. Rozwojowi
nowoczesnego handlu towarzyszyï jednoczeĂnie rozwój marek. Ich kreowanie przestaïo dotyczyÊ
samego wizualnego przedstawienia, a zaczÚïo obejmowaÊ sumÚ komponentów decydujÈcych
o zadowalajÈcej interakcji klienta z markÈ. UX odgrywa kluczowÈ rolÚ w zapewnieniu sukcesu
marki wïaĂnie w odniesieniu do tej sumy komponentów. W tym rozdziale omówimy kontekst,
w jakim UX oddziaïuje na te komponenty, oraz wyjaĂnimy, jak odróĝniÊ markÚ od marek konkurencyjnych. Oto krótka lista tematów poruszonych w tym rozdziale:
Q toĝsamoĂÊ a wizerunek marki;
Q wizualnoĂÊ, osobowoĂÊ i relacje marki;
Q rola UX w doskonaleniu toĝsamoĂci marki;
Q jak wyróĝniÊ siÚ na tle konkurencji;
Q róĝnice miÚdzy B2B i B2C.

Wspóïczesne kreowanie marki
Tradycyjne kreowanie marki oparte jest na osiÈgniÚciu idealnej równowagi miÚdzy toĝsamoĂciÈ
a wizerunkiem marki. ToĝsamoĂÊ marki obejmuje widoczne elementy wizualne marki, takie jak
jej nazwa, logo, typografia, kolorystyka oraz elementy graficzne wyróĝniajÈce jÈ spoĂród innych
marek w myĂlach uĝytkownika. Wizerunek marki jest natomiast poïÈczeniem takiego wyobraĝenia z doĂwiadczeniami uĝytkownika wyniesionymi z interakcji z markÈ, a takĝe z jego stosunkiem
do toĝsamoĂci i wartoĂci wyznawanych przez markÚ.
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We wspóïczesnej epoce cyfrowej liczba interakcji odbiorców z ogólnodostÚpnymi markami znaczÈco wzrosïa ze wzglÚdu na nieograniczony dostÚp do informacji cyfrowej. Po raz pierwszy
w historii uĝytkownicy majÈ tak szeroki dostÚp do róĝnorakich informacji o marce. Uĝytkownik
moĝe przejrzeÊ wszystko, od reklam, przez wpisy blogowe, recenzje produktów, po innego
rodzaju treĂci, na swoim komputerze lub telefonie. Ta rozlegïa przestrzeñ stycznoĂci uĝytkownika
z markÈ daje mu moĝliwoĂÊ formowania marek, z którymi wchodzi w interakcjÚ. Definicja
marki musi siÚ zmieniÊ odpowiednio do owych przemian, tak aby uwzglÚdniaïa wraĝenia klienta,
które stajÈ siÚ coraz istotniejszym aspektem samej marki. Oto definicja marki wedïug Nielsen
and Norman Group:
Marka jest subiektywnym postrzeganiem wartoĂci, opartym na sumie doĂwiadczeñ
jednostki z produktem lub firmÈ, ostatecznie wpïywajÈcym na jej nastawienie i decyzje
konsumenckie.
WidzÈc dojrzaïoĂÊ, z jakÈ uĝytkownik prowadzi interakcjÚ z markÈ, trzeba dojĂÊ do wniosku,
ĝe marka nie jest okreĂlana wyïÈcznie poprzez czÚĂÊ wspólnÈ swojego wizerunku i toĝsamoĂci
— tak jak sugerowaïoby tradycyjne podejĂcie — lecz obejmuje teĝ wszystkie elementy, które
skïadajÈ siÚ na wraĝenia klienta. Uĝytkownik postrzega markÚ poprzez motywy graficzne, takie
jak logo, charakterystyczna typografia itp. Ponadto uĝytkownik odnosi siÚ do marki, kierujÈc
siÚ jej osobowoĂciÈ, czyli m.in. tonem, jaki przyjmuje w komunikacji. Istotna jest teĝ relacja
pomiÚdzy uĝytkownikiem a markÈ. Jak marka traktuje uĝytkownika, kiedy ten wchodzi do sklepu
lub dzwoni na infoliniÚ?

Studium przypadku — toĝsamoĂÊ a wizerunek marki — Jeep
Wszystkie marki majÈ (lub powinny mieÊ) wytyczne dotyczÈce uĝywania marki, obejmujÈce
podstawowe zasady zwiÈzane z ksztaïtowaniem toĝsamoĂci i osobowoĂci. Wytyczne mogÈ dotyczyÊ
m.in. kolorystyki, typografii, ikonografii, ogólnego charakteru materiaïów graficznych, gïosu
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(tonu, w jakim utrzymane sÈ teksty i hasïa reklamowe) oraz wartoĂci marki (co jest dla niej waĝne).
Sformuïowanie ich pozwala zagwarantowaÊ, ĝe marka zawsze bÚdzie reprezentowana spójnie
i profesjonalnie, a ponadto sprawia, ĝe wyobraĝenie uĝytkownika o marce przystaje do jej toĝsamoĂci. Oto kilka przykïadów z wytycznych markowych Jeepa:
Q Wytyczne kolorystyczne:
Q Logo prezentowane jest wyïÈcznie w kolorach Jeep green i Jeep black;
kaĝdy z nich okreĂlony jest wartoĂciami Pantone, heksadecymalnymi i RGB.
Q Kolorystyka logo moĝe byÊ odwrócona, tj. biaïe logo na tle Jeep green lub Jeep
black.
Q Wytyczne dotyczÈce logo:
Q Logo zawsze musi byÊ prezentowane z symbolem znaku towarowego ®.
Q Logo nie moĝe byÊ prezentowane z cieniem, przezroczystoĂciÈ lub jako element
powtarzajÈcego siÚ wzoru.

Oto wartoĂÊ marki Jeep podana na witrynie internetowej firmy:
Nasze podstawowe wartoĂci sÈ zapisane w DNA kaĝdego Jeepa. WïaĂciciele Jeepów
od dawna wiedzÈ, ĝe maksyma Go Anywhere. Do Anything® („Jedě, gdzie chcesz.
Rób, co chcesz”) to nie tylko hasïo, ale sposób ĝycia.
Hasïo „Go Anywhere. Do Anything” zachÚca uĝytkownika do stawiania sobie coraz nowszych
wyzwañ i uwierzenia, ĝe nie ma ĝadnych ograniczeñ, a z Jeepem wszystko jest moĝliwe. Doskonale ilustrujÈ je towarzyszÈce mu zdjÚcia Jeepów w dzikim terenie, które sugerujÈ, ĝe Jeepem
moĝna pojechaÊ, gdzie siÚ tylko chce. Teren moĝe byÊ nieprzyjazny, ale nic nie powstrzyma klienta
przed przeĝyciem wspaniaïej przygody.
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Jasne jest, ĝe wytyczne graficzne muszÈ odzwierciedlaÊ wartoĂci marki, ale to zaledwie wierzchoïek góry lodowej. AktywnoĂÊ marki w mediach spoïecznoĂciowych i w ĝyciu spoïecznym
w ogóle teĝ musi byÊ z nimi zgodna. Przykïadowo: oferowane przez firmÚ pakiety wycieczkowe
z wyprawami offroad oraz znakomita obsïuga klienta dodatkowo ugruntowujÈ wizerunek marki
i wyobraĝenie klienta o niej.

Kreowanie marki — motywy graficzne
W ramach tworzenia wytycznych korzystania z marki naleĝy dopilnowaÊ, aby wszystkie ich
aspekty — logo, typografia, kolorystyka, ikonografia itd. — uwzglÚdniaïy wszystkie moĝliwe
media, w jakich marka bÚdzie siÚ pojawiaÊ. We wspóïczesnej epoce cyfrowej musimy mieÊ pewnoĂÊ, ĝe wytyczne bÚdÈ elastyczne i przystosowane do ciÈgle zmieniajÈcych siÚ Ărodowisk, w których marka moĝe ĝyÊ. W dziedzinie wizualnoĂci UX dÈĝy do tego, aby marka byïa wizualnie
dostosowana do wszystkich moĝliwych scenariuszy i platform, w jakich moĝe wystÈpiÊ:
Q Logo. Podstawowe wytyczne projektowania logo biorÈ pod uwagÚ róĝne media —
drukowane i cyfrowe — w których logo ma siÚ pojawiaÊ. Kolejnym czynnikiem jest
kolor. Czy logo ma wykorzystywaÊ peïnÈ paletÚ barw, czy skïadaÊ siÚ jedynie z koloru
dodatkowego? Czy powinno skïadaÊ siÚ z jednolitych kolorów, czy zawieraÊ gradienty?
Wszystkie te czynniki sÈ waĝne, ale uwzglÚdnijmy jeszcze pewne kwestie UX:
Czy logo jest wystarczajÈco proste lub moĝna je dodatkowo uproĂciÊ, aby sïuĝyïo
jako favicon? Favicon to maïe logo widoczne u góry karty w przeglÈdarce, kiedy
strona jest w niej otwarta. Favicon ma wymiary 16×16 pikseli lub 32×32 piksele,
czyli doĂÊ niewielkie. Zbyt szczegóïowe logo moĝe siÚ w takiej skali rozmywaÊ lub
byÊ wrÚcz nierozpoznawalne. Oto przykïad czterech powszechnie rozpoznawalnych
marek i ich standardowych logo:

Oto jak przeksztaïcono je w favicony do uĝycia w witrynach internetowych:
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Przyjrzyjmy siÚ im bliĝej:
Q Amazon poradziï sobie Ăwietnie, ïÈczÈc elementy wïaĂciwego logo — czarny tekst
z pomarañczowÈ strzaïkÈ — w prosty favicon, który od razu kojarzy siÚ z markÈ.
Zawarcie tych elementów w biaïym polu dodatkowo wzmacnia charakter marki.
Q Logo Microsoftu jest wystarczajÈco proste, aby moĝna go byïo uĝyÊ jako faviconu.
Idealnym rozwiÈzaniem jest umieszczenie w logo ikony lub elementu typograficznego,
którego moĝna uĝyÊ jako odrÚbnego, rozpoznawalnego elementu, tak jak w przypadku
czterech kwadratów Microsoftu.
Q Logo Starbucksa jest interesujÈce i charakterystyczne, ale zbyt skomplikowane,
aby moĝna je byïo uproĂciÊ na potrzeby niĝszych rozdzielczoĂci. Favicon jest
rozmyty i maïo rozpoznawalny, co zresztÈ widaÊ na rysunku. Moĝna natomiast
stworzyÊ uproszczonÈ wersjÚ obecnego logo na potrzeby faviconów, logo aplikacji
i innych zastosowañ, np. uĝywajÈc samej gwiazdki na zielonym polu,
tak jak na kolejnym rysunku.
Q Logo Adidasa nadaje siÚ zupeïnie dobrze do wykorzystywania w mniejszych
rozdzielczoĂciach, jednak nie zostaïo ono wïaĂciwie przystosowane do uĝytkowania
w sieci. Wystarczy uĝyÊ trzech pasków, tak charakterystycznych dla tej marki,
aby uzyskaÊ przejrzysty i rozpoznawalny favicon, tak jak na poniĝszym rysunku:

Czy logo moĝe siÚ zmieĂciÊ w kwadratowym polu? JeĂli Twoja marka ma wïasnÈ
aplikacjÚ lub moĝe takÈ mieÊ w przyszïoĂci, to logo musi byÊ skalowalne, tak aby
mogïo byÊ sensownie wyĂwietlane na urzÈdzeniach uĝywajÈcych systemów iOS
i Android, jako ĝe wszystkie aplikacje uruchamia siÚ poprzez dotkniÚcie ich ikon.
RozwiÈzanie jest jednakowe jak w przypadku faviconów, które równieĝ muszÈ byÊ
kwadratowe.
Q Typografia. Typografia jest silnie zakorzeniona w drukarstwie, wobec czego
od dawna zakïadano, ĝe litery majÈ pojawiaÊ siÚ na fizycznej powierzchni i byÊ
odpowiednio duĝe z uwagi na czytelnoĂÊ. We wspóïczesnej erze cyfrowej musimy
natomiast skoncentrowaÊ siÚ na mniejszych literach, które wyĂwietlane sÈ na
ekranach komputerów i urzÈdzeñ mobilnych. Ze wzglÚdu na czas, jaki spÚdzamy,
korzystajÈc z takich urzÈdzeñ, wspóïczesna typografia stara siÚ dopracowaÊ
czytelnoĂÊ tekstu i zadbaÊ o to, by oczy uĝytkownika nie mÚczyïy siÚ nadmiernie.
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Naleĝy uĝywaÊ prostych krojów pisma. WiÚkszoĂÊ ludzi patrzy w ekran komputera
lub telefonu 3 – 10 godzin dziennie. Czytanie tekstu z ekranu moĝe zatem nadmiernie
mÚczyÊ wzrok, jeĂli krój pisma jest zbyt szczegóïowy lub jeĂli tekst jest za maïy na
danym urzÈdzeniu. Kroje dzielÈ siÚ na dwa gïówne rodzaje: szeryfowe i bezszeryfowe.
Poniĝej widnieje jasny przykïad róĝnic pomiÚdzy tymi dwoma typami wraz z krótkim
omówieniem tego, który lepiej siÚ sprawdza w druku, a który na ekranie:

DobrÈ praktykÈ jest korzystanie z webfontów tych krojów, których uĝywasz w witrynie
internetowej. Webfont jest fontem, który nie jest zainstalowany na komputerze
uĝytkownika przeglÈdajÈcego stronÚ, lecz który zostaje pobrany z podanego odnoĂnika,
gdy uĝytkownik wchodzi na stronÚ. Stosowanie webfontów pozwala na wykorzystanie
róĝnorakich krojów pisma, innych niĝ podstawowy Arial i Verdana, które zazwyczaj
sÈ domyĂlnie dostÚpne na komputerach osobistych. ¥wietnym ěródïem niezliczonych
webfontów jest serwis Google Fonts: https://fonts.google.com.
Q Paleta barw. Paleta barw w wytycznych korzystania z marki jest prawdopodobnie
tym elementem, który najtrudniej stworzyÊ. W zaleĝnoĂci od medium, w którym
marka bÚdzie prezentowana, zastosowane kolory mogÈ mieÊ duĝy wpïyw na
komunikaty, które trafiajÈ do uĝytkownika.
Czy Twoja paleta barw uwzglÚdnia kolory przeznaczone dla powiadomieñ i ostrzeĝeñ
systemowych, takich jak komunikaty o bïÚdach, które pojawiajÈ siÚ, gdy uĝytkownik
wypeïni formularz niepoprawnie? Wydaje siÚ to proste — komunikaty o bïÚdach
zwykle wyĂwietlajÈ siÚ na czerwono. Co jednak, jeĂli jednym z gïównych kolorów
marki jest czerwony, tak jak w przypadku Virgin Atlantic? Na poniĝszym zrzucie
formularz Check in (odprawa lotnicza) znajduje siÚ w kontenerze o róĝnych odcieniach
czerwieni:
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Q Ikony i tekst komunikatu o bïÚdzie teĝ sÈ czerwone, przez co sam komunikat
nie wyróĝnia siÚ spoĂród elementów formularza.

A jeĂli paleta barw skïada siÚ z wielu kolorów, takich jak czerwony, zielony, niebieski,
pomarañczowy i ĝóïty? Czy powiadomienia mogÈ siÚ jakoĂ wyróĝniaÊ w UI? Czy
uĝytkownik z ïatwoĂciÈ zauwaĝy taki komunikat, czy zupeïnie siÚ on zgubi wĂród
wszystkich widocznych kolorów? Poniĝej widnieje przykïad formularza logowania
Taco Bell, który skïada siÚ z czarnego, niebieskiego, szarego, turkusowego, róĝowego
i czerwonego. Jak widaÊ, komunikaty o bïÚdach zupeïnie siÚ nie wyróĝniajÈ
(zobacz rysunek na nastÚpnej stronie).
Czy paleta barw sprzyja dostÚpnoĂci? Czy kolory sÈ zgodne ze standardami Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG)? Zagadnienie projektowania z myĂlÈ
o dostÚpnoĂci omówimy szczegóïowo w póěniejszych rozdziaïach.
Q Ikonografia. Czy wykorzystana ikonografia jest zrozumiaïa dla wszystkich
uĝytkowników witryny, niezaleĝnie od kompetencji kulturowych i technicznych?
Nie bÚdziemy siÚ ponownie zagïÚbiaÊ w szczegóïy, poniewaĝ omówiliĂmy juĝ ten
temat w poprzednim rozdziale.
Byïo to zaledwie kilka zwiÈzanych z wizualnoĂciÈ kwestii, które podkreĂlajÈ istotnoĂÊ UX dla
marki. Warstwa prezentacyjna marki jest waĝna, a wraĝenia uĝytkownika z interakcji z markÈ
mogÈ zdecydowaÊ o sile relacji pomiÚdzy nimi.
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Kreowanie marki — osobowoĂÊ
O marce stanowi jej esencja, czyli fundamentalne wartoĂci oraz wizja, czym ona wïaĂciwie jest
i co obiecuje zapewniÊ swoim klientom. Te cechy esencji marki sÈ w istocie toĝsame z wïaĂciwoĂciami opisanymi w propozycji wartoĂci produktu cyfrowego. O ile esencja marki dotyczy kwestii
stosunkowo ogólnych i odnosi siÚ do fundamentalnych wartoĂci osobowoĂci marki, propozycjÚ
wartoĂci moĝna sformuïowaÊ z myĂlÈ o konkretnych zakresach marki, np. obietnicy wartoĂci,
jakÈ infolinia bÈdě produkt (witryna internetowa lub aplikacja mobilna) zapewni uĝytkownikowi.
Moĝe zatem istnieÊ kilka propozycji wartoĂci, odnoszÈcych siÚ do róĝnych sposobów, w jakie
obszary te — witryna internetowa, aplikacja mobilna bÈdě infolinia — mogÈ zaspokoiÊ potrzeby
uĝytkowników. W dalszej czÚĂci ksiÈĝki szczegóïowo omówimy, jak stworzyÊ propozycjÚ wartoĂci, oraz wskaĝemy, jakie wynikajÈ z tego korzyĂci. Na razie jednak naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe esencja
marki i propozycja wartoĂci produktu cyfrowego sÈ istotne dla siebie nawzajem. Te dwa obszary
powinny obejmowaÊ moĝliwie pokrywajÈce siÚ zakresy, tak aby marka zachowaïa autentycznoĂÊ,
a wszystkie dziaïy firmy pracowaïy na rzecz osiÈgniÚcia wspólnego celu.
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Marka jest osobowoĂciÈ majÈcÈ swoje fundamentalne wartoĂci oraz wizjÚ, obietnice wartoĂci,
zdolnÈ do interakcji z uĝytkownikiem na róĝnych poziomach. Podobnie jak ludzie w róĝny sposób
komunikujÈ siÚ ze sobÈ w róĝnych warunkach, marka róĝnie zachowuje siÚ w odniesieniu do
uĝytkownika w zaleĝnoĂci od kontekstu.

Kreowanie marki — relacja
Relacja ïÈczÈca markÚ z uĝytkownikiem rozciÈga siÚ od Ăwiata cyfrowego po interakcje w rzeczywistym Ăwiecie. Zbiór punktów kontaktu, czyli wszystkich moĝliwych punktów, w których
klient bÚdzie miaï stycznoĂÊ z markÈ — np. witryny internetowej lub sklepu, w którym nabÚdzie
produkt — okreĂla ogólne wraĝenia klienta (ang. customer experience — CX), przywoïuje
emocjonalnÈ wiÚě i wspomaga budowanie lojalnej relacji. W nastÚpnym rozdziale przyjrzymy
siÚ kwestii nawiÈzywania relacji emocjonalnych z uĝytkownikami bardziej szczegóïowo. Zachowanie marki w Ăwiecie cyfrowym obejmuje interakcje z uĝytkownikami na przestrzeni witryny,
komunikacji e-mailowej i mediów spoïecznoĂciowych. Sposób, w jaki witryna dzieli siÚ informacjami poprzez wykorzystanie obrazów, wytycznych marki i animacji UI, a takĝe to, jak personalizuje e-maile, utrzymuje okreĂlony ton komunikatów i czÚstotliwoĂÊ ich wysyïania, skïadajÈ
siÚ na caïoĂciowy charakter relacji marki z klientem. DziaïalnoĂÊ w mediach spoïecznoĂciowych
jest szczególnie skutecznym sposobem na tworzenie takich relacji, poniewaĝ jest ona publiczna,
a ponadto daje uĝytkownikowi moĝliwoĂÊ bezpoĂredniego komunikowania siÚ z markÈ na
bardziej osobistym poziomie, tak jak z krewnymi i znajomymi. Zachowanie marki w rzeczywistym
Ăwiecie musi wspieraÊ internetowÈ osobowoĂÊ marki oraz jej fundamentalne wartoĂci w kaĝdym
moĝliwym punkcie kontaktu uĝytkownika z markÈ.
Apple jest zdecydowanie jednym z najlepszych przykïadów marki, która wyraěnie dba o wraĝenia
klienta i bardzo powaĝnie traktuje budowanie relacji z uĝytkownikiem. Apple wie, ĝe najmniejszy szczegóï moĝe zdecydowaÊ o dobrych wraĝeniach i zachÚciÊ uĝytkownika do utrzymywania
kontaktu. Przyjrzyjmy siÚ cyklowi towarzyszÈcemu nabyciu produktu Apple i drobnym szczegóïom, które skïadajÈ siÚ na „doĂwiadczenie Apple”:
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1. Sklepy iSpot Apple zwracajÈ na siebie uwagÚ. Ich wnÚtrza sÈ jasne, futurystyczne,
a po bliĝszym przyjrzeniu siÚ widaÊ, ĝe ich kolorystyka skïada siÚ gïównie z neutralnych
barw, takich jak biele i szaroĂci. Biel symbolizuje doskonaïoĂÊ i czystoĂÊ, co wywoïuje
u czïowieka podĂwiadome zainteresowanie. Wystrój obejmuje teĝ nieliczne niebieskie
i fioletowe elementy, które odpowiednio uspokajajÈ i kojarzÈ siÚ z luksusem. Kolory
te sÈ teĝ widoczne na standardowych obrazach tïa urzÈdzeñ. Przebywanie w iSpot
jest bardzo przyjemne.
2. AbstrahujÈc od samego wyglÈdu sklepu, personel iSpota jest pomocny i przyjazny.
Pracownicy nie muszÈ przekonywaÊ klientów do zakupu produktów Apple, poniewaĝ
i tak juĝ cieszÈ siÚ one wyjÈtkowÈ reputacjÈ. Zadaniem pracownika jest jedynie pomóc
klientowi sprawnie i przyjemnie dokonaÊ zakupu.
3. Po nabyciu urzÈdzenia „doĂwiadczenie Apple” przenosi siÚ do domu. Opakowanie
produktu jest nie tylko estetyczne, ale i bardzo praktyczne. Kaĝdy kabel, zïÈcze
i instrukcja znajdujÈ siÚ we wïasnym zagïÚbieniu lub kopercie. Juĝ samo
rozpakowywanie produktu jest przyjemne.
4. JakoĂÊ wïaĂciwego produktu jest od razu widoczna i namacalna. Jego obudowa jest
przyjemna dla oka, stworzony jest z wyraěnie trwaïych materiaïów i jest wrÚcz
aksamitny w dotyku. Ogólne wraĝenia z samej fizycznej stycznoĂci z produktem sÈ
pozytywne.
5. Wreszcie produkt jest funkcjonalny i ïatwy w uĝyciu. Kiedy uruchamiasz swojego
nowego MacBooka po raz pierwszy, instalator przeprowadza CiÚ pïynnie przez
wszystkie zwiÈzane z tym kroki. Nie potrzeba instalowaÊ niczego dodatkowo, a caïy
proces trwa mniej niĝ kwadrans. Obsïuga systemu operacyjnego jest bezproblemowa.
Jasne jest, ĝe kaĝdy punkt kontaktu wpïywa na ogólne wraĝenia i relacjÚ z markÈ. Niemniej jednak w obliczu olbrzymiej konkurencyjnoĂci w branĝy marka musi wyróĝniaÊ siÚ na tle konkurencji
nie tylko pod wzglÚdem samych produktów, które oferuje. To wïaĂnie w tym zakresie UX pomaga
markom wyróĝniÊ siÚ na tle konkurencji. Sposób, w jaki uĝytkownik wchodzi w kontakt z markÈ,
jest o wiele cenniejszy od choÊby i najlepszego produktu. Z przeglÈdu punktów stycznoĂci,
które wymieniliĂmy w cyklu zakupu produktu Apple, jasno wynika, ĝe kaĝdy z nich koncentruje
siÚ na wykorzystaniu konkretnego zmysïu lub emocji, aby wpïynÈÊ na wraĝenia klienta ze
stycznoĂci z markÈ. Co za tym idzie, dobry UX (wraĝenia uĝytkownika z interakcji z produktem)
wspiera dobry CX (wraĝenia klienta z punktów stycznoĂci w toku zakupu produktu), a to ïÈcznie
przekïada siÚ na pozytywne odczucia klienta zwiÈzane z markÈ (ang. brand experience — BX),
które mogÈ zapewniÊ marce znakomite moĝliwoĂci rozwoju i niemaïy zysk (zobacz rysunek na
nastÚpnej stronie).
ChoÊ w tej ksiÈĝce zajmujemy siÚ wyïÈcznie produktami cyfrowymi, a konkretnie UX produktów
internetowych, to zawsze naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe UX przejawia siÚ we wszystkim, co robisz dla
uĝytkownika.
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W jaki sposób UX pozwala wyróĝniÊ markÚ
na tle konkurencji?
Analiza SWOT jest tradycyjnÈ metodÈ marketingowÈ, wykorzystywanÈ w strategicznym planowaniu biznesowym w celu wskazywania zarówno wewnÚtrznych, jak i zewnÚtrznych czynników,
które mogÈ mieÊ wpïyw na cele firmy; moĝna je podzieliÊ na mocne strony (ang. strengths),
sïabe strony (ang. weaknesses), szanse (ang. opportunities) i zagroĝenia (ang. threats). Pierwsze
dwa czynniki wiÈĝÈ siÚ z wewnÚtrznymi zasobami, takimi jak finanse, pracownicy, patenty i prawa
autorskie, dziÚki którym firma moĝe rozwijaÊ swoje mocne strony i niwelowaÊ sïabe. Ostatnie
dwa czynniki wiÈĝÈ siÚ z wpïywami zewnÚtrznymi, takimi jak trendy rynkowe, demografia
czy przepisy dotyczÈce ochrony Ărodowiska i dziaïalnoĂci gospodarczej, które wpïywajÈ na
wszystkie przedsiÚbiorstwa (zobacz rysunek na nastÚpnej stronie).
Tradycyjna analiza SWOT sïuĝy za podstawÚ analizy w dziedzinie UX, gdzie odpowiednio
podstawia siÚ poszczególne komponenty. Mocne i sïabe strony mogÈ na przykïad odnosiÊ siÚ do
witryny, której funkcja wyszukiwania jest ïatwa w uĝyciu i zwraca trafne wyniki, ale która jednoczeĂnie nie jest responsywna, co wpïywa niekorzystnie na ogólne wraĝenia z jej uĝytkowania.
SïaboĂÊ konkurenta daje Ci szansÚ, aby siÚ wybiÊ i zapewniÊ lepsze wraĝenia, na przykïad
poprzez zapewnienie zgodnoĂci witryny ze standardami dostÚpnoĂci, a tym samym danie szerszej
grupie odbiorców moĝliwoĂci korzystania z niej. JednoczeĂnie mocne strony konkurencji mogÈ
byÊ dla Ciebie realnym zagroĝeniem. JeĂli na przykïad Twoja witryna ïaduje siÚ powoli, to uĝytkownicy chÚtniej przejdÈ do witryny konkurenta.
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Przeprowadzenie analizy UX konkurencji
Tradycyjna analiza konkurencji w dziedzinie marketingu koncentruje siÚ na dostosowaniu strategii marketingowej do wizji rozwoju biznesowego poprzez okreĂlenie zakresu i charakteru
branĝy, wskazanie bezpoĂrednich i poĂrednich konkurentów, a takĝe okreĂlenie, jakie najwaĝniejsze komponenty powinny byÊ porównywane. Porównania mogÈ dotyczyÊ lokalizacji
(umiejscowienia sklepów detalicznych), cen, jakoĂci produktów lub usïug bÈdě wygody korzystania z oferty. Analiza UX konkurencji róĝni siÚ od tradycyjnej analizy pod takim wzglÚdem,
ĝe nie skupia siÚ na zasobach zewnÚtrznych i wewnÚtrznych, ale raczej na ogólnym porównaniu
konkurentów pod kÈtem ogólnych wraĝeñ uĝytkownika i speïniania standardów uĝytecznoĂci.
Nie sprowadza siÚ to jednak do samego porównywania witryn i oceniania zróĝnicowania bÈdě
przystÚpnoĂci projektów, ale raczej do okreĂlenia, w jaki sposób witryna jest uĝytkowana oraz
czy interakcja sprawia uĝytkownikowi przyjemnoĂÊ. PamiÚtaj, ĝe trzeba teĝ wziÈÊ pod uwagÚ
gïÚbsze interakcje uĝytkowników z witrynÈ, takie jak uczestnictwo w obiegu informacji zwiÈzanym z wypeïnianiem formularzy, subskrybowaniem newsletterów, korzystaniem z chatbotów
i tym podobnymi czynnoĂciami. Wszystkie te interaktywne komponenty skïadajÈ siÚ na uĝytecznoĂÊ witryny i wraĝenia zwiÈzane z korzystaniem z niej. Podczas analizy konkurencji kuszÈce
moĝe siÚ wydaÊ bezpoĂrednie skopiowanie projektu i funkcjonalnoĂci witryny konkurenta lub
jego strategii. Taka imitacja na pierwszy rzut oka wydaje siÚ nieszkodliwa, ale niezwykle waĝne
jest, aby dÈĝyÊ do zapewnienia unikatowego UX. RozwiÈzania, które sprawdzajÈ siÚ w witrynie
innej marki, mogÈ wcale nie odpowiadaÊ Twojej witrynie.
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Typowa analiza UX konkurencji obejmuje 2 – 4 konkurentów; wiÚksza ich liczba moĝe skomplikowaÊ caïy proces analityczny, co przekïada siÚ na uzyskanie niewiarygodnych wyników. Konkurentów moĝna podzieliÊ na dwie kategorie:
Q konkurenci bezpoĂredni: o takich samych produktach, usïugach lub uĝytkownikach;
Q konkurenci poĂredni: o podobnych produktach i usïugach, ale skierowanych
do innych uĝytkowników.
Kryteria wykorzystywane w analizie UX konkurencji róĝniÈ siÚ w zaleĝnoĂci od marki i poszukiwanych informacji, wobec czego niekiedy wystarczy ogólna analiza, a kiedy indziej konieczne
jest przeprowadzenie szczegóïowej analizy, skoncentrowanej na najdrobniejszych interakcjach
konkretnego komponentu.
Tak czy inaczej poniĝsza lista kryteriów powinna sïuĝyÊ za podstawÚ kaĝdej analizy UX konkurencji:
1. TreĂÊ. TreĂÊ witryny musi byÊ uĝyteczna i ustrukturyzowana tak, aby uĝytkownik
mógï z ïatwoĂciÈ znaleěÊ to, czego szuka. Dotyczy to rozmieszczenia stron w obrÚbie
witryny, ukïadu menu nawigacyjnych i nazewnictwa nagïówków oraz oznaczeñ
linków i formularzy.
2. Estetyka. Estetyka witryny musi byÊ zgodna z toĝsamoĂciÈ marki, a zarazem byÊ
nowatorska i atrakcyjna.
3. Heurystyka. DziesiÚÊ heurystyk projektowania UI Norman and Nielsen Group
odnosi siÚ do kluczowych aspektów uĝytecznoĂci, które naleĝy uwzglÚdniÊ w analizie.
SÈ to miÚdzy innymi spójnoĂÊ, widoczne powiadomienia systemowe, zapobieganie
wystÚpowaniu bïÚdów i zapewnienie uĝytkownikowi kontroli. PeïnÈ listÚ dziesiÚciu
heurystyk omówimy bardziej szczegóïowo w dalszej czÚĂci ksiÈĝki, a tymczasem
moĝesz je przejrzeÊ na stronie Norman and Nielsen Group:
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/.
4. Mikrointerakcje. Mikrointerakcjami nie nazywamy tandetnych animacji, które
niczemu w rzeczywistoĂci nie sïuĝÈ, lecz sposoby, w jakie witryna reaguje na dziaïania
uĝytkownika. Przykïadowo: czy panele nawigacyjne wysuwajÈ siÚ pïynnie?
Czy po prostu nagle pojawiajÈ siÚ na ekranie?
5. Obsïuga klienta. Jak szybko obsïuga odpowiada na wysïany przez klienta formularz
z proĂbÈ o wycenÚ usïugi? Niektóre witryny majÈ komponent chatowy w prawym
dolnym rogu ekranu. Jak bardzo pomocna jest osoba odpowiadajÈca na pytania
zadawane przez uĝytkownika tym kanaïem?
Jednym z czynników, które mogÈ znieksztaïciÊ wyniki analizy UX konkurencji, jest powierzenie
przeprowadzenia analizy osobie o ograniczonej znajomoĂci rynku lub marki. Przydzielenie wiÚcej
niĝ jednej osoby do przeprowadzenia ewaluacji pozwala na uwzglÚdnienie róĝnych punktów
widzenia i unikniÚcie wystÈpienia tendencyjnych rezultatów. Warto teĝ wziÈÊ pod uwagÚ, ĝe branĝa
ciÈgle siÚ rozwija. Marki ciÈgle doskonalÈ swoje produkty i usïugi, wymyĂlajÈ coraz to nowsze
sposoby na ich promowanie, rozpoczynajÈ kolejne kampanie reklamowe i tak dalej. Analizy UX
konkurencji trzeba zatem prowadziÊ regularnie, aby zebrane informacje pozostawaïy aktualne.
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Studium przypadku — analiza UX konkurencji w branĝy fastfoodowej
W tym studium przypadku zajmiemy siÚ branĝÈ fastfoodowÈ. ZostaïeĂ wïaĂnie zatrudniony
przez McDonald’s, aby przeprowadziÊ analizÚ UX witryny firmowej. Musisz miÚdzy innymi
okreĂliÊ, czy witryna McDonald’s moĝe siÚ mierzyÊ z witrynami konkurentów.
1. Wskaĝ konkurentów. Poniĝej widniejÈ zrzuty ekranu ze stron gïównych witryn
konkurentów uwzglÚdnionych w analizie. PamiÚtaj, ĝe od napisania tej ksiÈĝki do jej
wydania minÚïo trochÚ czasu, wiÚc przedstawione tutaj projekty mogïy ulec zmianie.

ChoÊ moglibyĂmy uwzglÚdniÊ wielu róĝnych konkurentów, postanowiliĂmy
skoncentrowaÊ siÚ na Burger Kingu jako konkurencie bezpoĂrednim i KFC jako
konkurencie poĂrednim. Burger King jest konkurentem bezpoĂrednim, poniewaĝ
zarówno Burger King, jak i McDonald’s oferujÈ praktycznie takie same dania, czyli
hamburgery woïowe i z kurczaka z frytkami i napojami.
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KFC jest konkurentem poĂrednim, poniewaĝ jest sieciÈ fastfoodowÈ z ofertÈ skierowanÈ
do tego samego klienta, ale serwuje jedynie dania z kurczaka, bez woïowiny.

2. TreĂÊ i nawigacja. Gïówna nawigacja McDonald’s obejmuje wiele stosunkowo
maïych oznaczeñ, które mogÈ byÊ dezorientujÈce dla uĝytkownika. Biaïy tekst na
czarnym tle jest maïo czytelny, wobec czego trudno odróĝniÊ od siebie poszczególne
linki. Po klikniÚciu odnoĂnika przeglÈdarka wczytuje nowÈ stronÚ, na której trzeba
poczekaÊ na wczytanie siÚ obrazków, co utrudnia poruszanie siÚ po witrynie.

Gïówna nawigacja Burger Kinga jest czytelna i przejrzysta. Typografia pasuje do
toĝsamoĂci marki, a poruszanie siÚ po witrynie nie sprawia problemów.

TreĂÊ witryny KFC jest jasno skategoryzowana, a kaĝdy produkt ma wïasnÈ stronÚ
z istotnymi informacjami. Róĝnica kolorystyczna linków w zaleĝnoĂci od ich aktywnoĂci
i nieaktywnoĂci (czarny i szary) jasno wskazuje, gdzie uĝytkownik siÚ znajduje.
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3. Estetyka i styl. Kolorystyka witryny McDonald’s nie wzmacnia wizerunku marki.
Strona gïówna jest doĂÊ bezbarwna i jedynie logo jest kolorowe. Ponadto po wejĂciu
na stronÚ uĝytkownik w pierwszej kolejnoĂci widzi napoje, a nie soczystego
hamburgera. Hero image (obrazek gïówny) mógïby byÊ bardziej zachÚcajÈcy.
Niemniej jednak produkty sÈ zaprezentowane doĂÊ apetycznie.

Promocje od razu sÈ widoczne i przedstawione nietuzinkowo.

W witrynie Burger Kinga kolorystyka jest wykorzystana znakomicie. Marka jest
widoczna, a hero image jest jasny i zachÚcajÈcy. Hamburgery sfotografowane sÈ
pod nieco innym kÈtem niĝ zwykle, aby moĝna byïo zobaczyÊ ich skïadniki. Produkty
wyĂwietlane sÈ na biaïym tle, dziÚki czemu bardziej siÚ wyróĝniajÈ.
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Promocje ukazane sÈ w tradycyjnym, „ulotkowym” stylu i przedstawiajÈ zapisanÈ
duĝym tekstem cenÚ wraz z wezwaniem do dziaïania (ang. call to action — CTA).

ToĝsamoĂÊ marki KFC wspierajÈ elementy wizualne. Paleta kolorystyczna jest trafna
i pomaga w ukazaniu peïnego wachlarza oferowanych produktów.

KFC równieĝ przedstawia swoje produkty na biaïym tle, ale promocje nie sÈ tak
wyraěnie wyeksponowane jak u konkurencji — sÈ ukryte w gïównym pasku
nawigacyjnym.
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4. Heurystyka. Walidacja formularza McDonald’s obejmuje zrozumiaïe powiadomienia,
które wskazujÈ uĝytkownikowi, co zrobiï nie tak i jakie informacje powinien podaÊ.
Niemniej jednak ukïad witryny nie jest prosty, a nadmiar elementów graficznych
moĝe odciÈgaÊ uĝytkownika od tego, czego szuka.

Witryna Burger Kinga jest prosta i w przewaĝajÈcej mierze spójna, wobec czego
uĝytkownik zawsze wie, gdzie siÚ znajduje i na co patrzy. Nie ma ĝadnych punktów,
w których uĝytkownik mógïby wyjĂÊ poza ograniczenia narzucone przez system
interakcji, wobec czego nie wyĂwietlajÈ siÚ ĝadne powiadomienia systemowe.

Interakcja z witrynÈ KFC jest doĂÊ spójna, choÊ akurat tam, gdzie pojawiajÈ siÚ
powiadomienia w rodzaju komunikatów o bïÚdach w formularzach, to ich treĂÊ
i stylizacja mogïyby byÊ jaĂniejsze. Dobrym rozwiÈzaniem byïoby wyĂwietlenie
komunikatu „Wpisz swoje imiÚ” zamiast „This is a mandatory field” („To pole jest
obowiÈzkowe”), który brzmi bardzo bezosobowo.

5. Animacje UI. W witrynie McDonald’s nie ma praktycznie ĝadnych animacji UI poza
rozszerzeniem gïównego menu nawigacyjnego. Ukïad witryny „skacze”, kiedy
uĝytkownik porusza siÚ po stronach, i brakuje pïynnych przejĂÊ pomiÚdzy nimi.
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Animacji UI nie ma teĝ w witrynie Burger Kinga, z wyjÈtkiem karuzeli na stronie
gïównej. PrzejĂcie miÚdzy stronami nastÚpuje nagle i strony w zwiÈzku z tym
„przeskakujÈ”.
KFC ma najlepsze animacje UI spoĂród wszystkich marek. Zakïadki z róĝnymi
produktami otwierajÈ siÚ w przewidywalnej kolejnoĂci, a jeĂli pobieranie obrazów
trwa nieco dïuĝej, pojawia siÚ ekran ïadowania.
Na podstawie omówionych powyĝej ogólnych kategorii moĝna sporzÈdziÊ tabelÚ, która widnieje
poniĝej. PamiÚtaj, ĝe wszystkie te kategorie moĝna omówiÊ o wiele bardziej szczegóïowo, a tutaj
mamy jedynie do czynienia ze studium przypadku, którego zadaniem jest pokazaÊ Ci, jak samodzielnie rozpoczÈÊ analizÚ konkurencji. Poniĝsza lista sïuĝy do obliczenia wyników w tabeli.
Moĝesz zatem samodzielnie rozrysowaÊ tabelÚ i okreĂliÊ wïasnÈ punktacjÚ na potrzeby osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewaluacji:
Q 1 – 3:
Q 1: ¿aden z elementów nie jest obecny u konkurenta.
Q 2: U konkurenta obecnych jest 20% wymaganych elementów, ale zostaïy sïabo
wykonane.
Q 3: U konkurenta obecnych jest 20% wymaganych elementów, które zostaïy
dobrze wykonane.
Q 4 – 7:
Q 4: U konkurenta obecnych jest 30 – 45% wymaganych elementów, których
wykonanie jest czÚĂciowo bez zarzutu, ale czÚĂciowo pozostawia nieco do
ĝyczenia.
Q 5: U konkurenta obecnych jest 45 – 60% wymaganych elementów,
których wykonanie jest czÚĂciowo bez zarzutu, ale czÚĂciowo pozostawia
nieco do ĝyczenia.
Q 6: U konkurenta obecnych jest 60 – 70% wymaganych elementów, których
wykonanie jest czÚĂciowo bez zarzutu, ale czÚĂciowo pozostawia nieco
do ĝyczenia.
Q 7: U konkurenta obecnych jest 70 – 80% wymaganych elementów, których
wykonanie jest czÚĂciowo bez zarzutu, ale czÚĂciowo pozostawia nieco
do ĝyczenia.
Q 8 – 10:
Q 8: U konkurenta obecnych jest 80% wymaganych elementów, których
wykonanie pozostawia nieco do ĝyczenia.
Q 9: U konkurenta obecnych jest 90% wymaganych elementów, które zostaïy
dobrze wykonane.
Q 10: U konkurenta obecne sÈ wszystkie wymagane elementy i zostaïy dobrze
wykonane.
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Jak widaÊ w wytycznych punktacyjnych, w tym studium przypadku dobrze wykonane elementy
ocenialiĂmy wyĝej niĝ elementy liczniejsze, ale wykonane sïabiej. W kontekĂcie UX jakoĂÊ jest
waĝniejsza od iloĂci. Lepiej wprowadziÊ mniej funkcji, ale wdroĝyÊ je poprawnie, zamiast stworzyÊ wiele funkcji, które nie dziaïajÈ wïaĂciwie i niekorzystnie wpïywajÈ na wraĝenia uĝytkownika.

B2B kontra B2C
JednÈ z pierwszych rzeczy, które naleĝy uwzglÚdniÊ podczas projektowania witryny handlu
elektronicznego, jest docelowy odbiorca. Czy oferta ma byÊ skierowana do firm, czy do indywidualnych konsumentów? Projektowanie z myĂlÈ o B2B (ang. business-to-business) róĝni siÚ od projektowania na potrzeby sprzedaĝy B2C (ang. business-to-consumer). W ostatecznym rozrachunku
obydwa rodzaje nabywców to ludzie, wobec czego i tak naleĝy przestrzegaÊ tych samych, podstawowych zasad UX. Konieczne jest natomiast dostosowanie róĝnych aspektów UX odpowiednio do tego, czy uĝytkownik jest w rzeczywistoĂci grupÈ osób (B2B), czy jednostkÈ (B2C):
Q WïaĂciwoĂci B2C:
Q W przypadku B2C jedna osoba odpowiada za podjÚcie decyzji i na ogóï nie
trwa to dïugo.
Q Zakup B2C jest zazwyczaj silnie umotywowany emocjonalnie, poniewaĝ
uĝytkownik kupuje produkt lub usïugÚ dla siebie lub dla kogoĂ znajomego.
Wizerunek marki odgrywa zatem kluczowÈ rolÚ, wpïywajÈc na emocje
uĝytkownika i jego decyzjÚ.
Q Produkt jest zazwyczaj nieskomplikowany i ïatwo dostÚpny.
Q W przypadku ïatwo dostÚpnych produktów struktura cenowa jest zazwyczaj
prosta. Ksztaïtowanie cen jest przejrzyste, a uĝytkownik wie z góry, ile dany
produkt lub usïuga bÚdzie kosztowaÊ. Dodatkowe koszty, na przykïad zwiÈzane
z dostawÈ, zawsze sÈ widoczne w sklepach internetowych, a ponadto uĝytkownik
moĝe dobraÊ do swojego zakupu dodatki, takie jak torba przy zakupie laptopa.
WiÚksze wydatki pozwalajÈ teĝ na skorzystanie z rabatów lub doïÈczenie do
programu lojalnoĂciowego. Uĝytkownik wie z wyprzedzeniem, ile dany artykuï
bÚdzie kosztowaÊ, kiedy podejmuje decyzjÚ.
Q Przebieg zakupów jest nieskomplikowany. Uĝytkownik wybiera produkt lub
usïugÚ, podaje dane osobowe, takie jak adres dostawy, i dokonuje opïaty.
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Poniewaĝ uĝytkownik B2C moĝe skorzystaÊ z róĝnorakich serwisów, na jego decyzjÚ w sprawie
dokonania zakupu w jednym konkretnym sklepie bardzo silnie wpïywajÈ czynniki takie jak
marka, ceny i UX witryny. Uĝytkownicy nie wracajÈ do serwisów z czasochïonnymi i nadmiernie
rozbudowanymi procesami potwierdzenia zakupu ani nie zamierzajÈ pïaciÊ wiÚcej za coĂ, co
mogÈ dostaÊ taniej w innym serwisie, jeĂli marka danej witryny nie jest solidna. LojalnoĂÊ wobec
marki odgrywa waĝnÈ rolÚ w procesie decyzyjnym uĝytkownika B2C i zazwyczaj idzie ramiÚ
w ramiÚ z UX.
Q WïaĂciwoĂci B2B:
Q W przypadku B2B to grupa jednostek odpowiada za podjÚcie ostatecznej
decyzji, a trwa to o wiele dïuĝej niĝ w przypadku B2C, poniewaĝ decyzja musi
przejĂÊ przez firmowe kanaïy obiegu informacji i zostaÊ zatwierdzona przez wiÚcej
niĝ jednÈ osobÚ. Ta grupa jednostek dzieli siÚ na wybierajÈcych i uĝytkowników.
Uĝytkownicy to ci pracownicy organizacji, którzy bÚdÈ korzystaÊ z produktu lub
usïugi, podczas gdy wybierajÈcy decydujÈ o tym, czy zakup rzeczywiĂcie jest
konieczny, i zatwierdzajÈ go. Na ogóï to uĝytkownik musi uzasadniÊ potrzebÚ
zakupienia produktu lub usïugi, wobec czego naleĝy dopilnowaÊ, aby w witrynie
znalazïy siÚ treĂci skierowane zarówno do uĝytkowników, jak i wybierajÈcych.
Q Zakup B2B nie jest umotywowany emocjonalnie o tyle, ĝe nie wynika z osobistych
preferencji czy impulsywnej konsumpcji, lecz opiera siÚ raczej na poczuciu
odpowiedzialnoĂci z uwzglÚdnieniem tego, w jaki sposób decyzja wpïynie
na zespóï.
Q Produkt lub usïuga zazwyczaj cechujÈ siÚ duĝÈ zïoĝonoĂciÈ. Jednym z czynników
decydujÈcych o zïoĝonoĂci takich produktów jest liczba osób, które bÚdÈ z nich
korzystaÊ, co wpïywa teĝ na cenÚ licencji. Cena jednej licencji moĝe byÊ inna
w przypadku 5 – 10 uĝytkowników, 30 uĝytkowników i nieograniczonej liczby
uĝytkowników. Innym waĝnym czynnikiem jest czas. Jak dïugo takie licencje
majÈ byÊ waĝne? MiesiÈc? Rok? Przez nieograniczony czas? W przypadku
wiÚkszoĂci produktów i usïug uĝytkownik B2B moĝe zdecydowaÊ siÚ na zakup
dodatkowej obsïugi i usïug konserwacyjnych, co komplikuje sprawy.
Q Struktura cenowa musi zatem uwzglÚdniaÊ te wszystkie komponenty produktów
i usïug, co sprawia, ĝe jest ona doĂÊ skomplikowana, pomijajÈc sam fakt, ĝe produkty
B2B sÈ z reguïy znacznie droĝsze.
Q W przypadku zïoĝonych systemów cenowych proces nabywczy musi uwzglÚdniaÊ
wszystkie kombinacje, z których uĝytkownik B2B moĝe skorzystaÊ w celu
sformuïowania odpowiedniej dla siebie oferty. Ponadto konieczne jest podanie
dodatkowych informacji, takich jak dane do faktury, numery ewidencyjne i tym
podobne, co sprawia, ĝe zatwierdzanie zakupu jest o wiele bardziej rozbudowanym
procesem niĝ w przypadku B2C.
Uĝytkownikowi B2B zaleĝy gïównie na przystÚpnych wycenach i jakoĂci produktu lub usïugi,
co oznacza, ĝe moĝliwoĂÊ sformuïowania dostosowanej do wïasnych potrzeb i zasobów finansowych oferty jest istotnym czynnikiem, wpïywajÈcym na decyzjÚ. ¿adna firma nie zgodzi siÚ zakupiÊ usïugi, z której nie bÚdzie korzystaÊ w stu procentach. LojalnoĂÊ wobec marki teĝ odgrywa
istotnÈ rolÚ w procesie decyzyjnym, lecz wyglÈda to inaczej niĝ w przypadku uĝytkownika B2C.
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Dla uĝytkownika B2B istotne jest prowadzenie interesów z markÈ, która oferuje elastycznoĂÊ
w doborze produktów i usïug, a takĝe znakomitÈ obsïugÚ klienta. Oto kilka kluczowych kwestii,
które naleĝy uwzglÚdniÊ przy zamieszczaniu w witrynie treĂci pomocnych dla zainteresowanego
zakupem klienta B2B:
Q Pomocne treĂci. Uĝytkownikowi, który dopiero zaczyna rozglÈdaÊ siÚ za
produktem lub usïugÈ, bardzo przydatne mogÈ siÚ okazaÊ opisy oferowanych
rozwiÈzañ wraz z dodatkowymi treĂciami w rodzaju studiów przypadków,
dokumentów technicznych i poradników nabywcy.
Q TreĂci analityczne. Przedstaw konkretne informacje i dane analityczne,
aby umoĝliwiÊ uĝytkownikowi porównanie Twoich produktów i usïug z ofertÈ
konkurencji.
Q Wspóïdzielenie treĂci. Poniewaĝ za podjÚcie decyzji o nabyciu odpowiada caïa
grupa decydentów, uĝytkownik prawdopodobnie bÚdzie musiaï podzieliÊ siÚ z nimi
istotnymi informacjami, aby przekonaÊ ich do korzyĂci pïynÈcych z zakupu danego
produktu lub usïugi. Daj mu moĝliwoĂÊ udostÚpnienia innym informacji o produktach,
recenzji i zawartoĂci koszyka.

Skoro juĝ wskazaliĂmy gïówne cechy uĝytkowników B2C i B2B, przyjrzyjmy siÚ podejĂciom wïaĂciwym do projektowania z myĂlÈ o ich potrzebach.
Projektowanie dla B2C:
Q Strategia treĂci powinna koncentrowaÊ siÚ na chwytliwych hasïach i braku
nadmiarowych treĂci. Uĝytkownik nie chce za duĝo czytaÊ o produktach.
JeĂli zachodzi potrzeba podania duĝych iloĂci informacji, to naleĝy je ujÈÊ
w przystÚpnej formie w UI w akordeonach.
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Q Jako ĝe produkt skierowany do uĝytkownika B2C prawdopodobnie dostÚpny jest
takĝe w innych serwisach, estetyka i uĝytecznoĂÊ witryny sÈ kluczowymi czynnikami.
Q ChoÊ proces zatwierdzania zakupu B2C jest z gruntu nieskomplikowany, ïatwo
moĝna wpaĂÊ w puïapkÚ, polegajÈcÈ na wprowadzeniu zbyt duĝej liczby
niepotrzebnych pól lub niedostarczeniu uĝytkownikowi informacji potrzebnych
do sfinalizowania transakcji. Zapewnij uĝytkownikowi moĝliwoĂÊ ïatwego
zatwierdzania zakupu poprzez utworzenie profilu online, w ramach którego
wszelkie przyszïe transakcje bÚdzie mógï zatwierdziÊ jednym klikniÚciem.
Projektowanie dla B2B:
Q Cena produktów i usïug jest wyĝsza, wobec czego uĝytkownik B2B musi mieÊ
dostÚp do jak najwiÚkszej iloĂci informacji, aby móc podjÈÊ ĂwiadomÈ decyzjÚ.
TreĂci pomocnicze, takie jak referencje, filmy, czÚsto zadawane pytania i blogi mogÈ
przekonaÊ uĝytkownika B2B, ĝe dany produkt lub usïuga zaspokoi jego potrzeby.
Q ZadowalajÈca estetycznie witryna zawsze wpïywa pozytywnie na uĝytkowników,
ale w przypadku uĝytkownika B2B zdobycie zaufania klienta i zapewnienie
dostatecznej iloĂci informacji na potrzeby podjÚcia decyzji jest najwaĝniejsze.
Q W obliczu zïoĝonego cyklu nabywczego produktu lub usïugi B2B konieczne jest
uproszczenie struktury cenowej i zadbanie o jej zrozumiaïoĂÊ. JeĂli struktura wyceny
jest zbyt skomplikowana lub niewystarczajÈco jasna, klient B2B uda siÚ raczej do
konkurenta, który moĝe mu zapewniÊ bardziej przystÚpny ukïad informacji.
Q Zaoferuj uĝytkownikowi B2B róĝne kanaïy komunikacji, takie jak numer telefonu
do centrum obsïugi lub telefon kontaktowy na wypadek wystÈpienia nagïych
problemów, formularze pytañ i próĂb o demonstracje online.

Studium przypadku — B2C i UX
W tym studium przypadku B2C przyjrzymy siÚ poïudniowoafrykañskiemu sklepowi internetowemu Yuppiechef, sprzedajÈcemu przybory kuchenne i inne artykuïy gospodarstwa domowego.
Yuppiechef jest markÈ, która cieszy siÚ w RPA renomÈ ze wzglÚdu na wysokiej klasy produkty,
estetyczne UI i spersonalizowane wraĝenia uĝytkownika. Firmowy sklep internetowy oferuje szeroki wachlarz produktów, od przecenionych towarów po ekskluzywne urzÈdzenia z wyĝszej póïki.
ChoÊ podobne rodzaje produktów moĝna zakupiÊ w innych sklepach internetowych, artykuïy Yuppiechef zawsze odznaczajÈ siÚ wysokÈ jakoĂciÈ i towarzyszy im otoczka pewnej ekskluzywnoĂci za sprawÈ charakterystycznego doboru kolorów i ksztaïtów (zobacz rysunek na nastÚpnej stronie).
UI witryny jest minimalistyczne i próĝno w nim szukaÊ barw, elementów wizualnych lub treĂci,
które odciÈgaïyby uwagÚ uĝytkownika od samych produktów. Paleta barw skïada siÚ z róĝnych
odcieni szaroĂci i bieli, przez co sïuĝy za przezroczyste tïo, na którym moĝna wyraziĂcie i stylowo
zaprezentowaÊ produkty.
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Struktura cenowa nie jest skomplikowana, ale uĝywanie koloru czerwonego w elementach
zachÚcajÈcych do zakupu moĝe wzbudzaÊ pewne wÈtpliwoĂci. ChoÊ czerwieñ kojarzy siÚ z niebezpieczeñstwem, jest to takĝe aktywny kolor, pobudzajÈcy do dziaïania. Subtelne elementy wizualne, zwracajÈce uwagÚ na istotne treĂci, takie jak dostÚpnoĂÊ czajnika w czterech kolorach,
czy piwa w zgrzewkach, pomagajÈ uĝytkownikowi B2C w podejmowaniu decyzji, podajÈc mu
informacje od razu i dajÈc mu moĝliwoĂÊ zapoznania siÚ z dodatkowymi informacjami.
Wyeksponowany baner na stronie gïównej daje uĝytkownikowi moĝliwoĂÊ przejrzenia wszystkich
produktów wedïug ogólnych kategorii, odzwierciedlajÈcych róĝne obszary zainteresowañ klienta,
zamiast przedstawiaÊ listÚ wszystkich kategorii produktów, jak to zwykle bywa w sklepach
internetowych.

Na stronie ze szczegóïami o produkcie widnieje sekcja CTA, ukazujÈca w jednym miejscu wszystkie opcje zwiÈzane z wyborem produktu. Uĝytkownik moĝe jednym klikniÚciem zmieniÊ kolorystykÚ produktu lub zamawianÈ ich liczbÚ. Przycisk Add to Cart (dodaj do koszyka) jest widoczny,
ale nie dominuje. U doïu sekcji CTA znajduje siÚ zapewnienie o bezpieczeñstwie transakcji,
które ugruntowuje wiarygodnoĂÊ serwisu; ten sam komunikat jest ciÈgle widoczny w stopce
w trakcie procesu realizacji zamówienia.
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Realizacji zamówienia towarzyszy pojawienie siÚ na ekranie górnego paska, przedstawiajÈcego
kolejne etapy tego procesu, aby uĝytkownik mógï siÚ zorientowaÊ, gdzie wïaĂciwie jest. Kiedy
uĝytkownik nie wie, ile etapów musi przejĂÊ i ile informacji podaÊ, aby dojĂÊ do celu, moĝe
wpïywaÊ to niekorzystnie na jego wraĝenia. Wyobraě sobie, ĝe idziesz ciemnym tunelem
z przewiÈzanymi oczami i musisz Ăwiadomie stawiaÊ krok za krokiem, starajÈc siÚ o nic nie przewróciÊ. OdlegïoĂÊ w takich warunkach bÚdzie wydawaÊ siÚ o wiele wiÚksza, niĝ gdybyĂ nie
miaï przewiÈzanych oczu i przynajmniej widziaï Ăwiateïko na koñcu tunelu. ¥wiadomoĂÊ wïasnego
poïoĝenia w procesie oraz oczekiwañ sprawia, ĝe taka podróĝ staje siÚ prostsza. Podobnie jest
z przebiegiem realizacji zamówienia. Innym sposobem na uïatwienie uĝytkownikowi zarzÈdzania
ĂcieĝkÈ podróĝy jest umieszczenie na stronie klikalnych wskaěników etapów, dziÚki którym zawsze
moĝe siÚ cofnÈÊ i wprowadziÊ ewentualne zmiany.

Zauwaĝ teĝ, ĝe u góry strony znajdujÈ siÚ odnoĂniki pozwalajÈce uĝytkownikowi zwróciÊ siÚ o pomoc lub przejrzeÊ dane dostawy. Te opcje i informacje sÈ dostÚpne na bieĝÈco, dziÚki czemu
uĝytkownik nie musi opuszczaÊ procesu realizacji.

Studium przypadku — B2B i UX
W studium przypadku B2B zajmiemy siÚ witrynÈ Adobe Creative Cloud. Jest to Ăwietny przykïad
serwisu obsïugujÈcego zarówno klientów B2C, jak i B2B, przy czym stworzenie takiej witryny jest
szczególnie trudne, poniewaĝ obydwa te rodzaje uĝytkowników majÈ róĝne potrzeby, wpïywajÈce
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na ich procesy decyzyjne. Ponadto oferowany produkt nie jest skierowany wyïÈcznie do klientów
indywidualnych lub do firm, lecz klienci z obydwu kategorii mogÈ wybraÊ okreĂlone aplikacje
z kolekcji Adobe Creative Cloud.
Wyobraěmy sobie, ĝe firma pracuje nad stworzeniem wïasnej gazetki firmowej. Potrzebna jest
zatem jedna licencja Adobe Photoshop na czas nieokreĂlony, trzy kwartalne licencje Adobe
InDesign i dwadzieĂcia póïrocznych licencji Adobe Acrobat. Caïy system pracowników, zespoïów
i harmonogramów zwiÈzanych z tym projektem moĝe byÊ bardzo zïoĝony, ale Adobe uïatwia
radzenie sobie ze zïoĝonoĂciÈ, zapewniajÈc uĝytkownikowi zrozumiaïy ukïad ofert.
U góry strony umieszczono cztery karty, aby uïatwiÊ uĝytkownikowi dojĂcie do sekcji, która odpowiada jego potrzebom:
Q B2C: Individuals (uĝytkownicy indywidualni) i Students and Teachers
(uczniowie, studenci, nauczyciele i wykïadowcy),
Q B2B: Business (firmy) i Schools and Universities (szkoïy i uczelnie wyĝsze).

Produkty dla klientów indywidualnych (B2C) przedstawione sÈ w kolumnie, aby moĝna byïo
z ïatwoĂciÈ porównaÊ dostÚpne oferty. Nagïówki poszczególnych ofert sÈ krótkie, a pod nimi znajdujÈ siÚ proste objaĂnienia tego, co poszczególne plany zapewniajÈ. Na przykïad w opisie planu
Photography (fotografia) podane sÈ produkty zwiÈzane wïaĂnie z tÈ dziedzinÈ. W rozwijanym
menu pod cenÈ oferty moĝna wybraÊ plan do wykupienia. ZwiÚzïa forma pozwala uĝytkownikowi
podjÈÊ decyzjÚ w jednym miejscu i nie musi on szukaÊ potrzebnych mu informacji gdziekolwiek indziej.
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Plany dla firm (B2B) — widoczne tutaj w zakïadce Business — sÈ nieco bardziej skomplikowane
niĝ w przypadku B2C, gdyĝ poza moĝliwoĂciÈ wybrania okreĂlonego produktu z caïego pakietu
oferty B2B oferujÈ takĝe moĝliwoĂci przydzielania uprawnieñ róĝnym czïonkom zespoïu, zarzÈdzania licencjami, integracji z zewnÚtrznymi aplikacjami oraz zniĝki w przypadku wiÚkszych
zakupów. Decyzja jest w tym przypadku zaleĝna od budĝetu firmy i tego, które aplikacje bÚdÈ
potrzebne okreĂlonym pracownikom w poszczególnych przedziaïach czasowych. Jasne jest, ĝe
tego rodzaju zakupy wymagajÈ gïÚbszego zastanowienia oraz przeprowadzenia audytów firmowych w celu okreĂlenia konkretnych potrzeb, jak równieĝ zatwierdzenia decyzji przez róĝnych
decydentów. Aby zmniejszyÊ zïoĝonoĂÊ procesu decyzyjnego, Adobe przedstawia wskaěnik etapów u góry strony, który sugeruje, ĝe caïa ta procedura jest ïatwa. Obok wskaěnika widniejÈ
ponadto dane kontaktowe dla osób zainteresowanych poradÈ w sprawie zakupów firmowych
(zobacz rysunek na nastÚpnej stronie).
Zakïadki Students and Teachers oraz Schools and Universities naleĝÈ do kategorii znajdujÈcej
siÚ na styku B2B i B2C, poniewaĝ dotyczÈ wykorzystania oferty w celach edukacyjnych, co
wiÈĝe siÚ z uprawnieniami do zniĝek. Dobór oferty jest w tym przypadku procesem wymagajÈcym
interakcji z pracownikiem firmy (zobacz drugi rysunek na nastÚpnej stronie).
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Podsumowanie
W tym rozdziale dowiedziaïeĂ siÚ, ĝe kreowanie marki i UX sÈ nierozïÈczne, a metodyki wykorzystywane w obydwu tych dziedzinach w niektórych przypadkach pokrywajÈ siÚ, przy czym ïÈczne
ich stosowanie pozwala na wzmocnienie marki. Esencja marki i wytyczne dotyczÈce uĝywania
marki nigdy nie powinny byÊ rozwijane bez udziaïu zespoïu UX, odpowiedzialnego za wykorzystanie platform w rodzaju witryn internetowych i aplikacji mobilnych. W nastÚpnym rozdziale
wykorzystamy zdobytÈ tutaj wiedzÚ o markach, ich interakcjach z uĝytkownikami oraz bezpoĂrednimi i poĂrednimi konkurentami, aby zacieĂniÊ wiÚzi emocjonalne z uĝytkownikiem.
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