Inspiracje
są wszędzie
Rozmowy o innowacjach

TRENDBOOK

SPIS TREŚCI
SŁOWEM WSTĘPU
ROZDZIAŁ 1.

„Innowacje w innej rzeczywistości”
– Wojciech Ławniczak, Very Human
Services
ROZDZIAŁ 2.

Globalna perspektywa
– Joanna Redmer, Fundacja GS1
ROZDZIAŁ 3.

Innowacje nas napędzają
– Zbigniew Kępiński, Grupa Raben
ROZDZIAŁ 4.

„W Otodom mamy przestrzeń na
to, żeby próbować i testować”
– Agata Polińska, Grupa OLX
ROZDZIAŁ 5.

„Doświadczenie klientów jest dla
nas kluczowe” – Katarzyna Bryze,
Julita Mańczak, Maciej Syroczyński,
VOX

słowem wstępu

W Skivak pracujemy równolegle z wieloma branżami – w naszym portfolio znajdują się marki z takich sektorów jak, FMCG, retail, bankowość,
logistyka i centra handlowe. W każdej z nich predykcja trendów jest na
wagę złota. Do zmian zachowań konsumentów, sposobu dostarczania
usług, a nawet do zmiany warty, jeśli chodzi o kolejną generację – można
się przygotować.
Z naszego punktu widzenia warto wskazać dwa dominujące, ogólnorynkowe trendy, które będą przybierać na sile. Oba mają także wpływ na
działania marketingowe, którymi się zajmujemy. Pierwszy to gospodarka cyrkularna. Zmienia ona całkowicie sposób rozumienia konsumpcji
dóbr, rewiduje ścieżki zakupowe klientów i wpływa na repozycjonowanie
marek. H&M przerabia stare ubrania na oczach klientów, Galeria Młociny
zaprasza pod swój dach nowego najemcę – second hand „Bazar Miejski”.
Swoją drogą, polecam ciekawy raport przygotowany przez KPMG „Rynek
mody w Polsce”, w którym znajdziemy porównanie modelu gospodarki
linearnej i cyrkularnej, a także analizę sharing economy w branży modowej. Mnie zainteresowały szczególnie „Biblioteki ubrań” i akcje SWAP.

Zobacz raport KPMH w Polsce
„Rynek mody w Polsce w 2019 r.”

Kształtowanie w gospodarce obiegu zamkniętego przez firmy jest dziś
spójne z oczekiwaniami społecznymi i z filozofią współdzielenia. Coraz więcej
osób nie chce posiadać, ale chce móc korzystać. Tej tendencji nie da się
zbagatelizować. Ba, nie da się jej zatrzymać. W opublikowanym przez firmę
doradczą Deloitte „Sustainability Insights” gospodarkę o obiegu zamkniętym (circular economy) wymienia się jako pierwszy z pięciu najistotniejszych
trendów nie tylko społecznej odpowiedzialności biznesu, lecz w ogóle.
Projektując więc komunikację marek i budując ich wizerunek poprzez całe
spektrum naszych działań i digitalowych, i contentowych, mamy świadomość tego, gdzie za chwilę będzie leżał punkt ciężkości, co pozwala nam
proponować lepsze rozwiązania dla naszych Klientów, a w efekcie – dla
konsumentów.
O gospodarce cyrkularnej, a także o tym, jak będzie ona wpływać na
działania marketingowe, będzie można przeczytać na naszym blogu
(www.blog.skivak.pl). Aktualnie bowiem chcemy skierować waszą uwagę na drugi – wspomniany wcześniej – trend.
Nie powinno być zaskoczeniem, że będziemy mówić o innowacjach i rozwoju technologii, które pandemia tylko przyspieszyła. Nowe technologie wkraczają coraz śmielej w każdy obszar naszego życia, także tego
mikrospołecznego. Jesteśmy świadkami hiperautomatyzacji przemysłu,
obserwujemy wzrost popularności internetu rzeczy, VR/AR, przetwarzania
Edge computing (źródło: siecotwartychinnowacji.pl). Coraz więcej mówi
się również o popularyzacji formuły Science-to-Business (S2B). To bardzo obiecujące. Innowacje kształtują nasz sposób komunikacji, robienia
zakupów, przemieszczania się. Co istotne, a na co zwraca uwagę Agencja
Rozwoju Przemysłu, w polskich przedsiębiorstwach rośnie skala wdrożeń
i testów innowacji, chociaż nadal brak dyskusji o ich wynikach. Marketing
i technologie? Tak. To niewątpliwie trend, który nas interesuje. Czy umiemy w Polsce mówić o innowacjach, tworzyć wokół nich opowieść i budować swoją przewagę konkurencyjną? Jak wygląda marketing innowacji?
Czy firmy podchodzą do nich w sposób systemowy? Na co trzeba zwrócić
uwagę przy projektowaniu innowacji w przedsiębiorstwie?
Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy przedstawicieli firm i ekspertów.
Porozmawiajmy więc o innowacjach.

Zapraszam do lektury!

Sylwia Włodarczyk
Business Growth Specialist
SKIVAK

Rozdział 1.

Innowacje
w„innej
rzeczywistości”
O tym, dlaczego warto wiedzieć, kiedy
nasz Klient kładzie się spać, i czego –
w kontekście innowacji – możemy nauczyć
się od „chińskiej kultury kopiowania”,
rozmawiamy z Wojciechem Ławniczakiem –
doradcą, strategiem i moderatorem
procesów innowacyjnych.
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Wojciech
Ławniczak
Design, Strategy & Innovation
Very Human Services

Zastanawiałam się, czy w rzeczywistości postcovidowej innowacje to dobry temat. Wiem, że
to duże uogólnienie, ale – z jednej strony – wiele
przedsiębiorstw raczej zaciska pasa i rewiduje
swoje wydatki, m.in. na rozwój, działania marketingowe, po części na innowacje. Z drugiej – to
właśnie sytuacja, z jaką mierzymy się od marca
tego roku, wymusiła niejako rozwój innowacji,
nowe myślenie o biznesie, usługach, doświadczeniu klienta.
WŁ: Jeżeli miałoby być tak, że kiedy na horyzoncie widać

kryzys to „tniemy wszystko i się chowamy”, byłby to początek końca takich firm. Koszty trzeba redukować w każdym czasie – nie tylko w kryzysie. Ale z głową. Redukować
– posłużę się metaforą – sportową – trzeba tłuszcz, a nie
mięśnie. A to właśnie innowacja i marketing budują mięśnie firmy, bo dzięki nim więcej klientów kupuje produkty
i usługi danej firmy.
Przedsiębiorstwa, które przez ostatnie lata budowały swoją
przewagę w oparciu o niską cenę i nie interesowały się
innowacjami albo myślały, że innowacja to nowe maszyny
w hali, nowe komputery i nowe samochody dla przedstawicieli handlowych, przestają się dziś liczyć i odpadają. Taka
jest naturalna kolej rzeczy. Problem widzę tylko w tym, że
lukę po nich wypełnią nie inne mniejsze firmy, lecz globalne
korporacje. Ale to chyba temat na inną rozmowę.

skivak

the publishers
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Czyli dla wielu firm jest za późno?
WŁ: Będę do bólu szczery – dla wielu takich, które się nie rozwijały –
tak. Paradoksalnie na korzyść firm przemawia fakt, że w mojej ocenie
rynek polski i polski konsument nie są tak rozwinięci i wyedukowani. Ten
rynek ma dużą inercję – zarówno względem Zachodu, jak i Dalekiego
Wschodu – i wiele zmian w produktach i usługach potrzebuje czasu,
żeby zaistnieć w głowach konsumentów. W tym właśnie upatruję szans
na zaistnienie innowacji „po polsku”. Mamy tutaj nadal ogromny potencjał do zagospodarowania.

Co to znaczy „innowacja po polsku”?
WŁ: Innowacja w polskim wydaniu działała zawsze najlepiej, kiedy za-

sobów nie było. Oczywiście, takie podejście miało dwa oblicza: ciemne,
manifestujące się w tzw. kombinowaniu, ale też jasne – owocujące setkami przykładów inwentyki, prac inżynierów, naukowców, domorosłych
wynalazców. I do powrotu do takiego myślenia oraz działania zachęcałbym firmy dziś – do wymyślania i wdrażania rozwiązań w obliczu deficytów i przypomnienia sobie, jak się działa pod ostrzałem. Jeżeli firma zda
sobie sprawę z tego, że jest pod ścianą, że nie ma innego wyjścia, jak
tylko uciekać do przodu i zacznie próbować, działać, ma szansę nie tylko
na przetrwanie, ale przede wszystkim na rozwój. Tylko trzeba zacząć
działać, a nie mówić, że się działa i wprowadzać kosmetyczne zmiany, bo
one nie kosztują tyle wysiłku.
Widzę też w firmach często niechęć do eksperymentowania, powodowaną oczekiwaniem, że znowu wróci czas prosperity i że nie trzeba będzie
tak bardzo się starać. A ja myślę, że to nie wróci. Wiele firm mówi na
swoich stronach, że „umie w innowację”, ale to jest moim zdaniem robienie dobrej miny do złej gry.

Szukam inspiracji wszędzie, gdzie
to możliwe. Od kilku lat śledzę,
co dzieje się w Azji, szczególnie
w Chinach i z mojej perspektywy
jest to w tej chwili region najbardziej
innowacyjny. To Chińczycy właśnie
działają tak, jak my powinniśmy
działać teraz. Ale jeszcze nie
działamy, a czas leci.
skivak
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wszędzie.

Czy to odnosi się także do start-upów?
WŁ: Właśnie tak! Widzę, że wiele polskich start-upów orientuje się
w myśleniu i działaniu na Zachód. Wyrastają one w środowisku, które
kieruje się jakimś poczuciem misji. Zaczynają od nowego pomysłu
czy jakiegoś idealistycznego celu i wokół tego budują produkt albo
usługę. Założenia misji są jasne i wzniosłe, ale często oderwane od
bardziej przyziemnych spraw. A tymczasem chińska kultura biznesowa, w tym start-upowa, to zupełnie inny typ myślenia i działania
– zamiast kierować się tą misją, chińskie firmy kierują się przede
wszystkim rynkiem. Ich ostatecznym celem jest zarabianie pieniędzy
i są gotowe wytworzyć jakikolwiek produkt, przyjąć jakikolwiek model, zająć się jakąkolwiek branżą, byle osiągnąć ten cel. W bardzo
ogólnym wymiarze taka mentalność wymusza wielką elastyczność.
One obserwują konsumentów, zbierają o nich mnóstwo informacji,
penetrują rynek, wpadają na pomysł albo go kopiują i rozpoznają
bojem – testując, jak rynek to przyjmie. Jeżeli nie wyjdzie, szukają gdzie indziej. I wkalkulowują ryzyko porażki. Ona jest dla nich
integralną częścią takiego podejścia, a wiele polskich firm się boi.
Nie robi nic, bo można się sparzyć. I na tym polega główna różnica
w mentalności.

A nie jest to przypadkiem związane ze specyfiką rynku czy
branży albo konsumenta?
WŁ: Wprost przeciwnie. Konkurencja tam jest gigantyczna, a rynek

bardzo wymagający, podobnie jak konsument.. Chce dostać dopasowany produkt szybko i wygodnie i… tanio. Tam też cena czyni cuda.
Produkt czy usługa nie mogą być drogie – jak u nas. Ale firmy nie
ubolewają, tylko kombinują, jak poukładać modele biznesowe, żeby
zarobić i zadowolić konsumenta. Zamiast tylko ciąć koszty próbują
różnych patentów.
Jak wiesz, z zawodu jestem między innymi księgarzem i przyjrzałem
się ostatnio sposobom sprzedawania książek w Chinach. Odkryłem
przykłady podejścia do sprzedaży, które mnie zainspirowały. Książka
może kosztować około dwóch złotych za każdy tysiąc znaków. Autor
nie potrzebuje naszego współczucia – książka ma ponad dziesięć
tysięcy rozdziałów i nadal powstaje. Możesz przeczytać za darmo połowę albo dwie trzecie, ale dostęp do zakończenia otrzymasz dopiero po zapłaceniu. Jest tam też wiele elementów społecznościowych.
Jako czytelniczka możesz sprawdzić, kto z twoich znajomych czyta
daną książkę albo sortować książki z dowolną dokładnością, na przykład sprawdzając, które zostały przeczytane od początku do końca.
To są narzędzia i taktyki nakręcające sprzedaż, spójnie poukładane
i konsekwentnie testowane, dają efekty.

skivak

the publishers
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W ogóle widzę, że chińskie platformy dostarczają czytelnikowi mnóstwo informacji, zanim ten dokona zakupu. To radykalnie zmieniło
sposób podejmowania decyzji dotyczących nabywanych książek.
Klient płynnie wchodzi do lejka zakupowego i transakcje są domykane. I wcale nie trzeba rozpaczliwych promocji w stylu „książka za pół
ceny”, jak w Polsce.
Innowacja nie bierze się z tego, że jesteś inteligentniejsza, lecz stąd,
że zamiast zastanawiać się, czy coś chwyci, czy konsument coś kupi,
zamiast narzekać, że „nasz rynek i nasza branża są specyficzne”, po
prostu mówisz „sprawdźmy” i działasz – eksperymentujesz i testujesz. Rozpoznajesz rynek bojem. Szybko i wkalkulowując ryzyko.
Bruce Lee – dla osób, które go nie znają – chiński aktor, a prywatnie jeden z moich idoli z dzieciństwa, powiedział: „Jeżeli zbyt dużo
czasu będziesz o czymś myśleć, nigdy tego nie zrealizujesz”. I to jest
cecha, która będzie konieczna do tego, żeby przetrwać w tej „nowej
normalności” i wygrywać dzięki innowacjom – odwaga do działania.
Stąd moja rekomendacja – jesteś małą firmą i masz pomysł, od razu
prototypuj i testuj. Jesteś większą firmą – zbuduj system ciągłego
wymyślania, prototypowania, testowania i wdrażania. I zakładaj od
razu, że gdy nie wyjdzie, to sprawdzisz, dlaczego nie wyszło. Wyciągniesz wnioski i spróbujesz znowu. A dokąd to cię zaniesie – nie
wiadomo. Warunek jest jeden: to ma się spinać biznesowo.

Mam wrażenie, że chcesz powiedzieć, żebyśmy otrząsnęli
się z tego myślenia, że jesteśmy Zachodem?
WŁ: No trochę się teraz uśmiechnąłem, ale coś jest w tym, co mó-

wisz. Tak. Rodzice mojego pokolenia – czterdziestolatków plus – nie
mówili nam o zmienianiu świata. Mówili raczej o przetrwaniu, o obowiązku zarabiania pieniędzy, więc moje pokolenie miało to we krwi.
I trochę tej krwi przez ostatnie dziesięć lat zeszło – nawet pomimo kryzysu, który nas po drodze spotkał. Tempo naszego rozwoju
gospodarczego nieco nas oszołomiło i wielu właścicieli firm czy
zarządzających myślało, że są mistrzami, bo Polska jest mistrzem
Europy albo świata. Dzisiaj coraz częściej okazuje się, że Polska jest
Mistrzem Polski. Uważam, że trzeba się pożegnać z myśleniem, że
będzie, jak było, należy zakasać rękawy i znowu popracować trochę
fizycznie. Pobrudzić ręce i zacząć wykorzystywać atuty – determinację, energię, ale już nie „na hurra”, lecz w sposób bardziej przemyślany, systemowy.

To jak się ma do tego innowacja, która jest zestawiana z takimi

skivak
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pojęciami jak: nowość, trend, design? Łatwo te pojęcia
pomylić, a wszystkie brzmią atrakcyjnie. Czy niekiedy ich
nie nadużywamy?
WŁ: No właśnie. Nadużywamy, bo one pięknie brzmią po
„amerykańsku” i są często postrzegane jako magiczne różdżki.
Dziwię się, kiedy słyszę, że „na targach X pokazano piękny design”. Design nie oznacza pięknych stołów i lamp. Design, czyli
po polsku „projektowanie”, to proces i tak trzeba go rozumieć
w kontekście innowacji. To takie działanie, które zamienia pomysł na produkt albo usługę w praktyczną i atrakcyjną propozycję dla klientów. Jeżeli ta propozycja wykracza ponad standard rynkowy, to mówimy o innowacji. Kluczowe słowo tutaj
to „proces”. Projektowanie innowacji nie może być jednorazową
akcją pod hasłem „wymyślmy najlepszy sposób na sprzedanie
dziesięciu kontenerów produktu, który nam zalega na stoku”.
Może ten pomysł będzie innowacyjny, ale to jakaś jednorazowa
szarża. Do projektowania trzeba podchodzić w sposób powtarzalny – przypomnę – systemowy. Sprzedanie tych dziesięciu
kontenerów jest gaszeniem pożaru, a nie innowacją. Swoją
drogą, myślę, że w prawdziwie innowacyjnej firmie ten towar
nie powinien zalegać… Innowacja może pojawić się w produkcie, usłudze, procesie dostarczania, obsługi, w marketingu,
sprzedaży – ale ta prawdziwa nie będzie efektem eureki, oświecenia w wannie, lecz uważnej, powtarzalnej pracy odkrywania
poprzez badania i odwagi w eksperymentowaniu – stawianiu
hipotez i ich testowaniu.

Innowacja może pojawić
się w produkcie, usłudze,
procesie dostarczania, obsługi,
w marketingu, sprzedaży – ale ta
prawdziwa nie będzie efektem
eureki, oświecenia w wannie,
lecz uważnej, powtarzalnej pracy
odkrywania poprzez badania
i odwagi w eksperymentowaniu –
stawianiu hipotez i ich testowaniu.

skivak

the publishers
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Druga rzecz, o którą pytasz, to trendy. Rozumienie słowa trend jest
często mylne. Trendem nie jest zielony kolor dodatków wnętrzarskich
albo sweter typu boho, który widzisz na Instagramie. Trend to coś większego, bardziej pojemnego i długofalowego. To np. zmiana zachowań
konsumentów w czasie, wymuszana między innymi, choć nie wyłącznie,
postępem technologicznym.

Jeżeli nie tylko postępem, to czym jeszcze? Jak to czytać?
WŁ: Podchodzę do trendów w zdroworozsądkowy sposób, dzieląc je

na twarde i miękkie. Twarde trendy to takie, których nie możesz powstrzymać, niezależnie od tego, czy jesteś sklepem na poznańskim
fyrtlu czy Google. I tak się wydarzą. I ty wiesz, co się wydarzy, zanim
to się wydarzy. Twardy trend to rozwój technologii. Twój iPhone ma
szybszy procesor niż iPhone 8, 7, 6 lub 3 i masz pewność, że po 4G
bezprzewodowym w kolejności wejdzie 5G, a następnie 6G. I wiesz
nawet, jak potężne będzie 5G powyżej 4G. Więc jesteś w stanie
przewidywać z dużą dozą prawdopodobieństwa, jaki będzie przebieg wydarzeń. Są też firmy, jak np. Gartner, które monitorują stan
upowszechniania się technologii i publikują swoje prognozy. Masz
więc punkt odniesienia.
Innym twardym trendem jest demografia. Liczba osób w wieku
produkcyjnym w Polsce za dziesięć lat spadnie o 10 proc., a za trzydzieści lat o nieco ponad 30 proc. w stosunku do stanu wyjściowego
z 2015 roku. Tak prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Dzieci, które się dotąd nie urodziły, już się nie urodzą. Więc znów –
możesz przewidywać. Jeszcze innym twardym trendem są zmiany
środowiskowe – i tu mamy smutny przykład tego, co dzieje się z naszą planetą. Boli nas to bardzo jako ludzi, ale jeżeli prowadzimy biznes, musimy zmierzyć się z takimi faktami jak postępująca degradacja środowiska – i jeżeli ma ona związek z naszym biznesem, podejść
do tego na trzeźwo. Zatem twardy trend jest oparty o przyszłe fakty.
Wiemy z grubsza, co się zdarzy.
W przeciwieństwie do twardych trendów, opartych o przyszłe fakty,
miękkie trendy opierają się o założenia i nie oznacza to, że się nie zdarzą. Oznacza, że nie są gwarantowane, ale istnieją solidne przesłanki
ku temu, żeby móc przewidywać ich rozwój. Zachowania konsumenckie są tego idealnym przykładem – to, w jaki sposób ludzie kupują,
mieszkają, przemieszczają się, spędzają wolny czas czy pracują. Trendy twarde zderzają się z miękkimi i tworzą pola do innowacji –
do produktów, usług, procesów itd.

skivak
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Czyli trzeba je monitorować?
WŁ: Tak. I tak, jak mówiłem, wciąż wyciągać wnioski. Przekładać te
wnioski na pomysły – hipotezy dotyczące nowych produktów, usług,
procesów – i wciąż je testować. Dlatego tak ważne jest wspomniane
przeze mnie stworzenie systemu u siebie w firmie.

Spotkałeś się z podejściem, że w dobie tak dynamicznych
zmian to, co wczoraj było innowacją, dziś może już nią nie
być? Czy w takim razie warto? Może lepiej podpatrywać
konkurencję?
WŁ: Konkurencję zawsze warto podpatrywać, bo obserwujemy

sposób, w jaki ona coś robi, i możemy uczyć się na czyichś błędach,
a następnie eliminować je u siebie. Jeżeli coś chwyci – możemy to
powtarzać i tym samym zmniejszać dystans do konkurencji. W jednym i drugim przypadku możemy coś zrobić lepiej niż konkurencja.
Nie mam złudzeń, cały świat tak działa, z tymi najbardziej „etycznymi” korporacjami na czele, więc nie widzę argumentów, dlaczego
polskie firmy nie miałyby działać inaczej. To jest biznes. Ja też – jako
strateg – jestem często wynajmowany przez klientów do procesu
rozkładania strategii konkurencji na czynniki pierwsze, żeby można
było lepiej im się przyjrzeć i zaplanować działania – jak się ustawić
i czym wygrać. Rzecz jasna, trzeba rozumieć, czym są prawa autorskie i te prawa szanować. Jednak pomysł, nawet najbardziej innowacyjny, liczy się tylko wtedy, kiedy jest wdrożony.
Zresztą mam wrażenie, że dziś nie da się inaczej. Znowu wrócę do
Chin, bo to dobry przykład. Kultura biznesowa Zachodu jakiś czas
temu zderzyła się z kulturą Dalekiego Wschodu, w tym przede wszystkim chińską. Dało się słyszeć mnóstwo narzekań na to, że Chińczycy
kopiują. Podejmowano próby walczenia z podróbkami torebek i „ajfonów” przy jednoczesnym lokowaniu inwestycji w Chinach, bo była
tam tania siła robocza, zachęty inwestycyjne i wielki rynek zbytu. Ale
mam wrażenie, że niewiele firm rozumiało, że to jest miecz obosieczny.
Kultura kopiowania w Chinach bardzo różni się od tej, którą spotykamy
na Zachodzie, gdzie istnieje poczucie, że kopiowanie jest tabu i należy
go unikać za wszelką cenę. Podejście do kopiowania ma w Chinach
podłoże wręcz filozoficzne, wywodzące się z konfucjanizmu. Kopiowanie jest postrzegane jako przejaw mistrzostwa i dlatego nie tylko nie
jest źle widziane, ale nawet jest promowane.
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Mistrzostwem jest takie rozwijanie kopii i jej udoskonalanie,
że w pewnym momencie ta kopia stanie się lepsza od oryginału. Dowody na takie podejście widzimy gołym okiem – chociażby właśnie na rynku elektroniki użytkowej. Tyle, że te
flagowce chińskie już nie kopiują rozwiązań Apple czy Samsunga. Już nie muszą, bo ich twórcy nauczyli się i robią to lepiej. Dumnie wkraczają na półki, mówią: „To nasze, przez nas
zrobione i to nie jest nasze ostatnie słowo”. I mam wrażenie,
że w każdej branży taki scenariusz może się powtórzyć.
Ale wracając do Europy i do Polski – uważam, że w kontekście innowacji warto też patrzeć dalej, poza bezpośrednią
konkurencję. Najlepiej jest wiedzieć, co robi konkurencja,
i kopiować rozwiązania z innych branż. Zawsze znajdziemy
branżę bardziej innowacyjną od nas, skąd możemy czerpać
pełnymi garściami.

A które z branż – poza motoryzacją, IT i e-commerce – są najbardziej płodne, jeśli chodzi o innowacje?
Z których możemy czerpać?
WŁ: Nie musimy od razu patrzeć na całe branże. W różnych
branżach znajdziemy rozwiązania, które nie są standardem
w naszej dziedzinie i które możemy kopiować. Dla przykładu – banking jest uważany za branżę innowacyjną, bo
chcąc nie chcąc, musi się zmieniać, żeby być wciąż ważnym
ogniwem w łańcuchu przepływów finansowych. Wciąż jest
podgryzany przez różne fintechy, więc musi rozwijać swoje
kompetencje związane z obsługą transakcji w ważnych
momentach życia klienta indywidualnego czy firmowego.
Tym samym zaczyna te momenty badać i na podstawie tych
badań tworzyć rozwiązania. Inspiruje się przy tym bardzo
mocno rozwiązaniami występującymi w handlu, między innymi przywoływanym przez ciebie e-commerce.

Handel jest również dla mnie takim sektorem, który rozwija
się najciekawiej i w którym jest najwięcej innowacji. Tu znowu muszę przywołać przykład Chińczyków, bo oni umieją
w to teraz najlepiej na świecie. Niestety – technologicznie,
koncepcyjnie, biznesowo, przyszłość jest dziś w Azji. Dzieje
się to dzięki wiedzy o potrzebach płynącej z zetabajtów
zbieranych danych, dzięki projektowanym ścieżkom klienta
i zwinnemu podejściu do wdrażanych produktów i usług
z wykorzystaniem technologii.
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Wdrażane podejście widać najwyraźniej w handlu spożywczym.
Przyglądałem się niedawno rozwiązaniom supermarketu Hama
należącego do Alibaba. Kiedy konsument wybiera się do Hama na
zakupy, za pomocą telefonu ustala listę i trasę kupowania, skanuje produkty, dostaje informacje o cenie produktu, historii marki,
pochodzeniu, otrzymuje podpowiedzi dotyczące przepisów i produktów komplementarnych, nie musi czekać w kolejce, płaci przez
aplikację bez wyciągania portfela. Wszystko dzieje się ultrapłynnie.
Zauważ jednak, co się dzieje z perspektywy backendu. Sklep w Polsce ma dziś dane na poziomie SKU dotyczące tego, co kupił dany
konsument. To jest w wielu przypadkach maksimum tego, co można
wyciągnąć. A w takim koncepcie sklep wie, co klienci gotują, umie
powiązać zakupy z innymi źródłami danych, które ich dotyczą i za
pośrednictwem aplikacji dostarczać im personalizowane informacje
lub ekskluzywne promocje. Ale to nie koniec. Poziom wyżej – przy
zastosowaniu kamer, a za chwilę inteligentnych półek z czujnikami
– sklep wie, co klient bierze, ale wie także, co odkłada na półkę.
Pomyślmy, jaki to daje potencjał – wiemy nie tylko, co każda osoba
kupiła, ale również mamy świadomość, czego nie zdecydowała się
kupić! Zastanawiała się, ale nie wzięła! Na podstawie zachowań
możemy w czasie rzeczywistym stawiać hipotezy, dlaczego zakup
nie został sfinalizowany i skuteczniej reagować. To daje ogromne
możliwości do optymalizacji i rozmów z producentami!
Kolejny przykład – dla mnie ciekawy – rynek muzyki. Tu też widać zupełnie inny sposób myślenia o biznesie. Muzyka w Chinach
zmienia się z indywidualnego doświadczenia, kiedy to wkładasz
słuchawki i słuchasz, w doświadczenie grupowe, które może mieć
charakter towarzyski, np. karaoke. Do tego dochodzi merchandising, bilety na koncerty, kupony, gry. Poza słuchaniem muzyki platformy pozwalają również użytkownikom zarabiać pieniądze. Każdy
użytkownik może np. stworzyć stację radiową online – w ramach
platformy – tak, jakby tworzył ją w ramach Spotify. Może rozmawiać
ze swoimi odbiorcami pomiędzy utworami, dodawać komentarze,
a użytkownicy mogą wysyłać mu datki. 30 proc. z tych datków zatrzymuje prezenter, a 70 proc. trafia z powrotem do platformy.
Oczywiście warto też patrzeć co ciekawego, przede wszystkim pod
kątem technologicznym, pojawia się w takich „branżach”, jak sportowa, wojskowa czy – na przykład – kosmiczna.
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Kosmiczna? Nie za wysoko? Co to może mieć wspólnego
np. z branżą spożywczą?
WŁ: A widzisz, bardzo dużo! Robiłem dzisiaj zakupy spożywcze

i kupiłem batonik z liofilizatem z malin, który bardzo lubię. Liofilizat,
czyli – przepraszam wszystkich technologów żywności – taki mrożony-suszony proszek – w tym przypadku z malin. Liofilizowana żywność
stała się głównym składnikiem racji żywnościowych dla astronautów
i wojskowych już kilkadziesiąt lat temu i potrzebowała czasu, żeby
wejść globalnie na rynek konsumenta. To, co zaczęło się dla załóg
astronautów jako posiłki w tubkach i liofilizowane przekąski, widzisz
dzisiaj na półce.

A która branża twoim zdaniem najbardziej potrzebuje innowacji i dlaczego?
WŁ: Na rynku jest cała masa branż, którym potrzeba innowacji, ale
tam ona się nie dzieje masowo. Branża budowlana jest świetnym
przykładem. W powiązanej z nią mieszkaniówce widzę przebłyski
innowacji i one jaśnieją jak gwiazdy na niebie… 30 sierpnia firma Echo
Investment opublikowała informację o uruchomieniu własnej aplikacji osiedlowej dla mieszkańców, dzięki której będzie możliwe komunikowanie się między mieszkańcami oraz zdalne otwieranie drzwi
i wind. Echo to jeden z nielicznych wyjątków. Testuje rozwiązania,
eksperymentuje, ma odwagę. Ale generalnie – sektor budowlany
i deweloperski jeszcze się nie obudziły.

Myśląc o innowacjach, możemy je skategoryzować w trzy
główne obszary: innowacje w procesie zarządzania, innowacje marketingowe i innowacje produktowe. Jak te
obszary korelują ze sobą? Czy można pracować nad innowacyjnym produktem, ale z pominięciem innowacyjnego
zarządzania organizacją?
WŁ: Innowacja to jest zmiana, która niesie wartość w każdym obszarze działania firmy: modelu zarabiania, produkcie, usłudze, procesach czy też kanałach dotarcia. Po wielu obserwacjach stawiałbym
kontrowersyjną chyba tezę, że… można pracować nad innowacyjnym
produktem z pominięciem innowacyjnego zarządzania organizacją.
Tyle, że obawiam się, że będzie to jednorazowe działanie. A wracając
do mojej mantry sprzed kilkudziesięciu minut – chodzi o stworzenie
w firmie systemu, który zasysa wiedzę z rynku i wypluwa pomysły,
a następnie je testuje i wdraża. Do tego jednak potrzebne są „ordnung” i umiejętne zarządzanie.
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Jak wygląda proces wprowadzania innowacji? Jeśli byłabym potencjalnie właścicielem jakiejś marki, jaki byłby mój
pierwszy krok? Załóżmy, że zależy mi najbardziej na zmianie doświadczenia konsumenta w kontakcie z moją marką.
WŁ: Zadałbym pytanie, dlaczego uważasz, że zależy ci na zmianie

doświadczenia. Zakładam, że masz to przemyślane i przebadane. Mówię to trochę prowokacyjnie, bo zgadzam się z tobą – wiele
trzeba innowacji pod kątem zagwarantowania utrzymania marży, np.
przez lepsze doświadczenie klienta – innowacyjne rozwiązania będą
lepiej odbierane i oceniane, klient zapłaci więcej i nie będzie szukał
dalej u konkurencji. Przyjdzie do ciebie.
Zacząłbym od twojego klienta. W wielu przypadkach dziś jest tak,
że firmy starają się projektować dla wielu różnych segmentów
od razu. Przez to idą na kompromisy i już od początku tworzą produkty czy usługi dla wszystkich – żeby kupili Ania z Wrocławia i Tomasz
z Sokołowa Podlaskiego. No i żeby sprzedać, muszą potem głośniej
krzyczeć – inwestować więcej środków w reklamę. W tym kontekście
traktowanie grup odbiorców jako opisanej stałej w oparciu o kilka
czynników traci biznesowy sens. To są realni ludzie funkcjonujący
w realnej rzeczywistości. I tak trzeba do nich podchodzić. W jednym
tradycyjnym segmencie odbiorców może pojawić się wiele bardzo
spolaryzowanych postaw reprezentowanych przez różne typy. Typy
z różnymi potrzebami, inaczej się zachowujące i inaczej podejmujące
decyzje. I jeżeli chcesz zmienić doświadczenie, musisz wiedzieć o nich
maksymalnie dużo. Potrzebne są dane! W jaki sposób się zachowują,
jakie mają nawyki, jak podejmują decyzję. W odniesieniu do twojego
pomysłu – a powiedzmy, że działasz w biznesie real state – jak dojeżdżają do pracy, co lubią jeść, kiedy i gdzie kupują jedzenie, kiedy kładą
się spać, kiedy przygotowują posiłki, jak spędzają czas wolny w mieszkaniu – te informacje są dla ciebie bezcenne, bo dzięki nim możesz
zaproponować lepszą usługę dostarczaną bardziej innowacyjnie.
Kiedy wiesz czego potrzebuje klient, możesz – po pierwsze – zaproponować rozwiązanie skuteczne dla ciebie, tzn. np. mniejszym
nakładem kosztów, a po drugie – zrozumiesz, jak i czym zwiększyć
doświadczenie klienta, jak związać go z twoim produktem, usługą,
marką. Jedno i drugie stworzy przewagę. Różnica między kiedyś
a dziś polega na tym, że wszystkie kroki klienta można już dziś liczyć
dzięki petabajtom danych, które możesz zbierać i analizować. Każdy
ruch klienta będzie za chwilę na widelcu. Wszystko będzie można
zmierzyć, zważyć i zaprojektować. Także zachowania konsumentów.
Już dziś z moim zespołem liczymy efektywność customer journeys.
Bo pozwala na to technologia.
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W dalszej kolejności testujesz i wyciągasz wnioski z tego testowania. Jak reaguje twój odbiorca? Za co płaci? Co kocha, a czego nie
lubi i przede wszystkim dlaczego? To tak w dużym uproszczeniu, ale
ja nie cierpię demonizowania innowacji. Dla mnie ona manifestuje
się w sposobie myślenia i działania – otwarcia na różne zwroty akcji
i wchodzenia w nowe, nieznane sobie obszary – jeżeli to biznes, to
rzecz jasna pod warunkiem, że zepną się finansowo. Skoro z obserwacji zachowań twoich klientów i sygnałów rynkowych wychodzi
ci, że chwyci rozwiązanie X, mówisz: „Dlaczego nie, sprawdźmy to
rozwiązanie”. I testujesz.

W wielu przypadkach dziś jest tak,
że firmy starają się projektować dla
wielu różnych segmentów od razu.
Przez to idą na kompromisy i już od
początku tworzą produkty czy usługi
dla wszystkich.
Jak innowacje wpływają na repozycjonowanie marki?
WŁ: Ludzie podążają za silnymi liderami, a innowacyjne marki są
silne. W tym kontekście patrzyłbym na dwie strony. Po pierwsze, za
marką idą konsumenci i klienci, którzy chcą się otaczać produktami i usługami innowatorów, bo to podbudowuje ich ego. Po drugie,
podążają tą drogą także potencjalni pracownicy, którzy chcą być
częścią silnej „armii”, rozpoznawalnej i szanowanej.

Praca z innowacją jest związana z perspektywicznym
myśleniem, planowaniem, analizą, narzędziami diagnostycznymi, pracą nad jej wdrożeniem. Na drugim biegunie,
niejako w kontrze, usytuowałabym improwizację. Czy te
dwa pojęcia rzeczywiście są przeciwstawne? Czy w planowaniu innowacji jest przestrzeń na działania ad hoc, spontaniczne? Czy widzisz wartość w takich improwizowanych
działaniach?
WŁ: Improwizacja musi być zaplanowana, to znaczy, że musi mieć
swoją ramę i już. Musi zakładać ryzyko, ale jest to ryzyko kontrolowane. Codzienna systematyczna obserwacja nowych przedsięwzięć

skivak

the publishers

TRENDBOOK

18

Rozmowy o innowacjach.

biznesowych, pomysłów, nowych produktów i usług, a także
zachowań konsumenckich pozwala stać się bardziej wyczulonym na zmiany, uwrażliwia i trenuje twoją czujność,
co prowadzi do tego, że po jakimś czasie możesz nauczyć
się szybciej przewidywać zmiany i na nie reagować. Jeżeli
nauczysz się lepiej wykorzystywać dane i będziesz mieć
większą odwagę w rozpoznawaniu rynku kontrolowanym
upadkiem, czyli testowaniem, improwizacja staje się elementem twojego działania.

Marketing innowacji – czy umiemy mówić o innowacjach, wspierać je i tworzyć wokół nich wartości,
komunikować?
WŁ: Przyszłości nie należy się bać. Bać się trzeba braku
przygotowania, gdy już nadejdzie. I dlatego uważam, że jako
nacja powinniśmy uczyć się i edukować innych. Pokazywać
ciekawe przykłady. Inspirować. Zacząć starać się zauważać
szanse w każdym przejawie rzeczywistości. Ja staram się
to robić. Zależy mi na tym, żebyśmy stali się nacją twórczą
i realizującą zamierzenia.

Moja córka Zuza jest teraz na drugim roku dietetyki. Postanowiła zamieszkać wspólnie z czwórką znajomych. Co chcą
tam robić prócz tego, że będą razem mieszkać? Chcą wspólnie pracować. Złożyli pięć aplikacji do tego samego centrum
usług wspólnych. Chcą pracować na telefonie, z domu.
Wymyślili, że jeden z pokoi zaaranżują na taki call center.
Zewnętrzny dział firmy we „własnym” mieszkaniu.
I co? teoretycznie banalna historia typu „hihi-hehe”. Na Facebooku najprawdopodobniej spotkałaby się z pobłażliwymi
albo złośliwymi komentarzami. I tyle. Ale spójrz na to z drugiej strony i zobacz jaki potencjał to daje nie tylko pracodawcy, lecz także np. dostawcom różnych usług i produktów! To
nie jest wizja przyszłości, to się dzieje. To jest próbka rynku.
Takie potrzeby i zachowania pojawiają się u realnych ludzi,
w realnych sytuacjach. Ci, którzy chcą wprowadzić innowacje
muszą takie sygnały śledzić całkiem serio i wyciągać wnioski
– działać.
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Jeżeli nauczysz się lepiej
wykorzystywać dane
i będziesz mieć większą
odwagę w rozpoznawaniu
rynku kontrolowanym
upadkiem, czyli testowaniem,
improwizacja staje się
elementem twojego działania.

Rozmowę przeprowadziła

Sylwia Włodarczyk
Business Growth Specialist
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Rozdział 2.

Globalna
perspektywa
Innowacje mają odpowiadać
na potrzeby konsumentów.
Ale tylko sprawdzone, globalnie
przyjęte rozwiązania mogą realnie
zmienić życie i pracę ludzi.
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Joanna
Redmer
Prezes GS1 Polska

Pani Joanno, spotykamy się w nowej, pełnej wyzwań rzeczywistości. Pełnej wyzwań pod wieloma
względami. My dziś jednak rozmawiamy o innowacjach. Czy zgodzą się państwo ze stwierdzeniem,
że pandemia wymusiła przyspieszenie rozwoju
innowacji?
JR: Zacznę od tego, że kluczowe jest rozumienie słowa
innowacja. Na rynku pojawiło się wiele jej definicji. Można
ją rozpatrywać z perspektywy technologicznej i procesowej. Standardy GS1 wspierają wdrażanie i rozwój obu
rodzajów innowacji.

Bartosz Stawski, ekspert ds. innowacji, z którym przeprowadziliśmy wywiad do ostatniego wydania naszego
magazynu „Kod Eksperta”, stwierdził, że innowacja to
koncepcja, która spełnia trzy kryteria: jest nowa, tworzy
nową wartość i przez to jest użyteczna, a jej wdrożenie
mieści się w ograniczeniach dzisiejszej rzeczywistości.
W myśl tej definicji innowacja to nie dzieło przypadku, ale
precyzyjnie zaplanowany proces poszukiwania nowych
pomysłów przy wykorzystaniu powtarzalnych wzorców.
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Pandemia zdecydowanie przyspieszyła adaptację już istniejących, innowacyjnych rozwiązań. Te, które były wcześniej używane przez tzw.
early adopters, stały się dla wielu osób codziennością.
Myślę, że część konsumentów zauważyła w czasie pandemii rolę
usprawnień i innowacji wynikających z zastosowania standardów
GS1. Przykładem mogą być kasy bezobsługowe czy technologia
RFID, które ułatwiają zakupy oraz wpływają pozytywnie na doświadczenia zakupowe w każdym czasie, zwłaszcza w tym trudnym, który
wymaga od nas ograniczenia kontaktów.

Paradoksalnie standaryzacja może wykluczać
innowacyjność. Wierzymy jednak, że szersze
spojrzenie, które zyskujemy dzięki globalnej
perspektywie i know-how z ponad 150 krajów,
pozwala nam implementować innowacyjne
i – co ważne – przetestowane już wcześniej
w innych krajach rozwiązania wspierające
uczestników GS1 Polska w cyfrowej
transformacji.
Właśnie – innowacja vs standaryzacja. Czy raczej standaryzacja to fundament innowacji? Jak wspólny język pomaga
budować innowacje?
JR: Innowacja bierze się ze wspólnego języka i zidentyfikowanych
potrzeb. Jeśli wszyscy rozumieją się nawzajem, to łatwiej i szybciej
można dokonywać kolejnych usprawnień. Naszą rolą jest dostarczenie sprawdzonych standardów w zakresie identyfikacji, gromadzenia
i współdzielenia danych. Ich wypracowywanie jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się otoczenia, rynku, konsumentów. Tylko sprawdzone, przyjęte globalne rozwiązania mogą być podstawą trwałych
zmian. Dzięki standardom, przykładom wdrożeń i zastosowań przynoszących korzyści, nasi uczestnicy (członkowie) dostrzegają możliwości
wprowadzania innowacji, usprawnień i szybciej je realizują.
Przykładem niech będą kody Data Matrix czy DataBar, które różnią się
od powszechnie stosowanego kodu kreskowego EAN-13 czy EAN-8.
Niosą one dodatkowe informacje (np. termin przydatności, numer partii), których potrzebuje wymagający, współczesny konsument. Dzięki
takim standardom można tworzyć nowe produkty i usługi, odpowiadając na potrzeby konsumenta.
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GS1 wspiera innowacje dzięki standaryzacji, także po to,
by inni z tych innowacji mogli korzystać i zmieniać oblicze
swojego biznesu. Które branże – pani zdaniem – najbardziej takich innowacji potrzebują? Jak wygląda pod tym
względem Polska na tle Europy?
JR: Współczesny klient wymusza zmiany w biznesie. Od 30 lat
wspieramy rozwój łańcuchów dostaw dóbr konsumenckich, zarówno producentów, operatorów logistycznych, jak i sieci handlowe
działające w Polsce. Wspieramy również obszar ochrony zdrowia
i TSL, a w ostatnich latach, w związku z dynamicznym rozwojem
handlu internetowego, również w szczególny sposób działamy
w obszarze e-commerce. Jednak istnieją obszary, które wymagają
jeszcze uwagi, np. branża ochrony zdrowia. Tu ważna jest sprawna
wymiana informacji o pacjencie, bez względu na to, gdzie szuka
pomocy medycznej.

Kolejny obszar, branże, w których widzimy możliwość szerszego zastosowania standardów, to przemysł (np. budownictwo). GS1 zwraca
również szczególną uwagę na zrównoważony rozwój oraz ekologistkę, identyfikację opakowań już nie tylko towarów.
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Czy polskie przedsiębiorstwa wykorzystują te same standardy GS1 i rozwiązania na nich bazujące co firmy w innych
krajach?
JR: Przed trzydziestoma laty kody kreskowe były innowacją na

polskim rynku. Dziś to już standard, który za sprawą marketplace’ów
z offline przechodzi do handlu online. Obecnie globalne platformy, jak
Amazon i Allegro, wymagają od sprzedających numeru GTIN (kodu
EAN) z GS1, który ułatwia jednoznaczną identyfikację i pomaga szybciej odnaleźć właściwy produkt. Platformy typu marketplace upowszechniły GTIN. To dlatego możemy powiedzieć, że w e-commerce
standardy GS1 są równie powszechne w Polsce i innych krajach.

Nasze usługi są odpowiedzią na potrzeby
naszych uczestników i rynku. Wynikają
także z globalnych trendów. To, czy
rozwiązania uznawane są za innowacje,
zależy od dojrzałości rynku. RFID bazujące
na standardach GS1 jest na Zachodzie
dość popularnym rozwiązaniem. W Polsce
wciąż uznawane jest za innowacyjne,
a spektakularne wdrożenia na miarę sieci
sklepów Decathlon można policzyć na
palcach jednej ręki.
Czy innowacje wpływają też na organizacje od wewnątrz,
na ich procesy?
JR: Oczywiście. Już samo podejście do tworzenia innowacji jest procesem, który zmienia organizację. Widzimy to wśród uczestników Systemu GS1. W ostatnich latach obserwujemy znaczne przyspieszenie
procesów i zmiany prowadzące do digitalizacji danych. Wpływ ma tu
np. pandemia, która wymusza m.in. ograniczenie kontaktów, promując
jednocześnie cyfrowe rozwiązania. Widzimy to w relacjach, np. producent – operator logistyczny – sieć handlowa. Partnerzy w łańcuchach
dostaw starają się ograniczyć kontakty swoich pracowników, dlatego
pracujemy aktualnie nad „bezpapierowymi” dostawami, a projekt
paperless logistics jest jednym z naszych kluczowych na ten rok.
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Fundacja GS1 Polska jest kojarzona z innowacjami. Nagradzają państwo też innowacje wprowadzane przez innych.
JR: Jesteśmy organizacją, która zrewolucjonizowała współczesny

handel i łańcuchy dostaw w każdej niemal branży. GS1 jest globalną organizacją, działającą w 150 krajach, dlatego często w łatwy
sposób możemy pozyskać informacje o innowacyjnych wdrożeniach
z krajów bardziej zaawansowanych cyfrowo. Znamy już korzyści
i wyzwania tych implementacji i dlatego uczestnikom Systemu GS1
w Polsce możemy polecić rozwiązania przetestowane już na innych,
dojrzałych rynkach.
Wpływając na obraz rynku, chcemy wybierać i wyróżniać te inicjatywy, które – czerpiąc z naszych rozwiązań – w realny sposób
zmieniają życie i pracę ludzi. Konferencja „Kod Innowacji” ma na celu
ukazanie najlepszych wdrożeń w wielu branżach, a także pokazanie
korzyści oraz wyzwań związanych z implementacją. Podczas konferencji towarzyszącej wręczeniu nagrody mówią sami wdrażający,
firmy, które przeszły proces implementacji usprawnień i innowacji,
a dziś czerpią z nich korzyści. Wśród nagrodzonych są liderzy w swoich branżach, jak Raben, PEKAES, Allegro, Makro czy Decathlon, ale
także mniejsze organizacje. To dowód na to, że korzyści z wdrożenia
standardów widoczne są niezależnie od branży i wielkości firmy.
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nas napędzają
Pandemia zmieniła wiele.
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jak Grupa Raben, ogromne wymagania.
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Zbigniew
Kępiński
manager Genius lab,
Grupa Raben

Przygotowując się do opracowywania niniejszego materiału, w moich notatkach, zaraz pod
tytułem publikacji, odnotowałam: „Raben – prośba o wypowiedź”. I zakreśliłam to grubym mazakiem. Nie dla wszystkich jednak Raben to top of
mind, jeśli chodzi o skojarzenia z innowacjami.
Tymczasem w tej materii dzieje się u państwa
naprawdę dużo.
ZK: Zgadza się, z innowacjami pracujemy w sposób ciągły. Są wpisane w nasze DNA. W tym celu właśnie już kilka lat temu został powołany nasz dział R&D, który wdraża pilotażowo innowacyjne rozwiązania. Mnie najbardziej
ucieszył fakt, że dział badań i rozwoju w Grupie Raben
został wyseparowany z działu IT i stał się niezależną
komórką. Na co dzień bezpośrednio raportuję wyniki naszych prac do naszego CEO, ale równocześnie raportuję
także na miesięcznych komitetach do członków zarządu.
Podczas tych rozmów ustalamy kierunki badań, omawiamy wspólnie wyniki aktualnych projektów i ustalamy
strategię na rozwój kolejnych obszarów. Jest to bowiem
bezpośrednio związane z naszym biznesem i świadczonymi przez nas usługami, nie tylko z elementami IT.
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Oczywiście innowacje w dużej mierze powstają na styku
z rozwiązaniami IT, natomiast ważne jest to, żeby być
skupionym na rzeczywistych potrzebach i oczekiwaniach
klientów.

Z pewnością w dużej mierze rozwój innowacji jest
wymuszony przez rynek, ale jestem ciekawa, czy
u państwa innowacje rodzą się także w wyniku
oddolnych inicjatyw pracowników?
ZK: Zdecydowanie tak. Staramy się cały czas uważnie
wsłuchiwać w to, jakie problemy zgłaszają nasi pracownicy. Warto zaznaczyć, że prowadzimy stały monitoring
tego, co dzieje się w procesach przetargowych, jakie wymagania stawiają przed nami klienci. To także jest niezwykle ciekawy zbiór elementów, które poddajemy szerszej
analizie – widzimy wówczas, jakiego typu potrzeby się
pojawiają. Część z tych oczekiwań to twarde wymagania.
Klienci pytają, czy Raben może zaoferować daną usługę
wykonaną w określony sposób, ale część zapytań określiłbym jako miękkie, gdyż dotyczą tego, czy wspólnie
możemy dojść do pewnych elementów optymalizacyjnych
lub innowacyjnych.

Tak naprawdę możemy
mówić o czterech
głównych źródłach
innowacji w naszej
firmie. Są to: oddolne
inicjatywy, rynek, własne
poszukiwania i ostatnie
– kontakt ze środowiskami
naukowymi.
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Innowacja czy standaryzacja? W rozmowie ze
Skivak pani Joanna Redmer, prezes Fundacji
GS1, wspomniała właśnie, że paradoksalnie
standaryzacja może wykluczyć innowacyjność.
ZK: Do tego tematu w Grupie Raben podchodzimy
dwuetapowo. Jeśli mówimy o innowacjach, to mówimy
najpierw o wybraniu z dziesiątek czy nawet setek pomysłów takich, które są stricte dopasowane do naszych
potrzeb, odpowiadają na pewne istotne sygnały rynkowe. Następnie musimy przejść długi proces, żeby móc
mówić o wdrożeniu danej innowacji. Musimy udowodnić
też poprzez założenia finansowe, że dana innowacja
ma sens. Dlatego mówimy tutaj o proof of concept oraz
o pilotażowych wdrożeniach, a w końcu – o precyzyjnych
wyliczeniach, jakie korzyści, w pewnej skali, możemy
ostatecznie uzyskać. A jeśli już mowa o skali, to w tym
momencie pojawia się także wątek standaryzacji. Mało
tego, musimy o niej myśleć już na etapie pilotażowym,
co oznacza też dostosowanie rozwiązania do naszych
wewnętrznych procesów, ale również do funkcjonowania
w naszych kilku spółkach. Rzadko zdarza się, że innowacja jest wprowadzana wyłącznie dla jednego klienta.
Nawet jeśli to klient jest inicjatorem takiego działania, to
staramy się, żeby była to innowacja, która poprawi nasz
proces i da się wykorzystać wielokrotnie.

Tak postrzegam standaryzację. Po zakończeniu etapu
proof of concept musimy być gotowi na zaimplementowanie tego rozwiązania w danej spółce, a później – w całej
Grupie. Jest to więc naturalna droga – od innowacyjności
do standaryzacji.

W jaki sposób innowacje wpływają na rozwój
Grupy Raben?
ZK: Innowacje to zdecydowanie jeden z najistotniejszych
kierunków rozwoju, zwłaszcza dla naszej firmy. Musimy
z uwagą obserwować to, co dzieje się w obszarze innowacji i nowych technologii.
Chociażby IoT (internet rzeczy) w powiązaniu z analityką
predykcyjną, czyli możliwościami przewidywania zjawisk
i odpowiednio wczesnej reakcji na nie. Dla przykładu:
wprowadzanie czujników i wymiana szerokiego spektrum
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informacji o transportowanych towarach czy środkach
transportowych, w powiązaniu z informacjami o ruchu
ulicznym - o korkach, wypadkach drogowych - oraz możliwością szybkiego analizowania i reagowania na uzyskane na podstawie danych informacje biznesowe, z całą
pewnością zrewolucjonizują zagadnienia analizy efektywności łańcuchów dostaw. Dodatkowo, wprowadzona
w 2020 roku sieć komórkowa 5G spowoduje lawinowy
przyrost czujników i rozwiązań IoT, wpłynie również na
możliwość przetwarzania płynących z nich danych.
Raben od wielu lat stawia na automatyzację i robotyzację procesów oraz usług na różnych płaszczyznach:
procesów fizycznych, procesów IT, a ostatnio również
na robotyzację procesów biurowych (RPA). W zakresie
automatyzacji stawiamy na zaawansowane rozwiązania IT, takie jak platformy automatycznie przekazujące
informacje dla naszych klientów, platformy prezentujące ETA (szacowany czas dostawy) itp. Z punktu
widzenia automatyki i robotyki magazynowej: wdrażamy urządzenia mierzące przesyłki, autonomiczne lub
półautomatyczne wózki widłowe, a także ramiona „cobotyczne”, sensory Internet of Things (IoT) i wiele innych rozwiązań zwiększających efektywność procesów
magazynowania i transportu. Z punktu widzenia RPA
(robotic process automation) są to wdrożenia robotów
software’owych wspomagających lub zastępujących
pracę użytkowników w poszczególnych aplikacjach
(WMS/TMS/FK) lub na styku pomiędzy systemami IT.
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Dzięki automatyce w procesach
biurowych możemy zapewnić naszej
firmie szybszy rozwój, zwiększenie
liczby obsługiwanych operacji przy
niezmiennym poziomie zatrudnienia.
Uwalniając setki, jeżeli nie tysiące
godzin roboczych poświęcanych
na żmudne, nudne, powtarzalne
zadania, pozwalamy, aby pracownicy
skupili się na rzeczach istotnych
i nietuzinkowych, zwiększając tym
samym poziom satysfakcji naszych
klientów. W przypadku procesów
magazynowych bardzo często
wdrażane rozwiązania robotyczne
opierają się na kooperacji człowiek
– maszyna, zwiększając wydajność
nowego modelu pracy. Dlatego
innowacje kształtują nasz biznes,
wyznaczają kierunek rozwoju.
Innowacje nas napędzają.
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Przyszłość należy do sztucznej inteligencji?
ZK: Zdecydowanie. Dzięki machine learning wszechotaczające nas roboty i maszyny będą w stanie same
podejmować decyzje, realizować powierzone im zadania,
a przede wszystkim uczyć się i optymalizować swoje działanie. W każdym aspekcie logistyki to sztuczna inteligencja
będzie miała decyzyjną rolę, nastawioną na optymalizację,
redukcję kosztów, ekologię i efektywność. Dzięki tak rozwiniętym systemom wspomagania decyzji człowiek w łańcuchu dostaw będzie w przyszłości w zasadzie jedynie
inicjatorem procesu, a nie jego wykonawcą. Tym zajmą się
już wyrafinowane algorytmy i systemy. Jednak rola operatora logistycznego nie zniknie, nadal będzie on wspierał
klienta w realizacji jego celów i planów biznesowych, z tą
różnicą, że do wykorzystania będzie miał całą gamę rozwiązań cyfrowych ułatwiających i udoskonalających proces
dostawy do końcowego użytkownika. Technologie cyfrowe
w ramach Industry 4.0 to już nie badania i stosunkowo
mała liczba wdrożeń pilotażowych, lecz możliwość budowania z wielu komponentów kompletnych, zintegrowanych
rozwiązań, pozwalających na transformację lub kompletną
zmianę procesów logistycznych.
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Wydaje się, że praca z innowacjami ma ustandaryzowaną
drogę. Nie jest wynikiem chwilowej eureki. Czy mimo to
nadal istnieje pewien czynnik ryzyka, że coś się nie uda, że
zainwestowane czas i pieniądze nie przyniosą efektów?
ZK: Niestety tak. Ryzyko zawsze istnieje. Ale często podkreślam, że dział R&D ma tę cechę, że część jego projektów
może się nie udać. I… zdarza się, że się nie udaje. Nie udają
się w fazie zarówno prototypowania, jak i kalkulacji – na tym
etapie często odrzucamy projekty, których finalnie stopa
zwrotu nie przekonuje już na wejściu do tego, żeby zdecydować się na dalsze inwestycje w rozwiązanie. Niekiedy
dopiero po naszych pierwszych badaniach inżynierskich,
sprawdzeniu wydajności rozwiązania, szybkości działania,
adekwatności do procesu stwierdzamy: nie, to nie jest ten
kierunek. Nie uda się nam zapewnić 89-90 proc. skuteczności tego rozwiązania, dlatego nie ma sensu dłużej nad tym
pracować. Na tym polega też nasza praca, nie boimy się
mówić: „OK, zbadaliśmy ten temat, wykonaliśmy testy.
Nie rekomendujemy tego”. Co ważne, wszystkie te testy
wraz z wnioskami są odpowiednio udokumentowane i dodatkowo współdzielone z zespołami biznesowymi. Dlatego
owszem, zdarza się, że mimo inwestycji pewne projekty
jednak nie rokują. Oczywiście, staramy się minimalizować
koszty prototypowania, ale nie da się ich całkowicie wyeliminować. W Grupie Raben zgadzamy się jednak, że właśnie na
tym polega poszukiwanie najlepszych rozwiązań. Tak rodzą
się innowacje…

Zapytam teraz o marketing innowacji. Sądzi pan, że w Polsce umiemy dziś mówić o innowacjach, tworzyć wokół nich
wartości. Jak z marketingiem innowacji pracuje Raben?
ZK: To trudne pytanie. Moim zdaniem dużo łatwiej jest producentom wprowadzać na rynek innowacje. Są one bardziej
medialne, dotyczą nowych produktów lub ulepszeń w istniejących. Łatwiej też budować wówczas przewagę konkurencyjną z wykorzystaniem innowacji i osadzać je w powszechnej świadomości odbiorców.
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U nas jest dużo trudniej, mówimy bowiem o innowacjach w usługach –
serwisach logistycznych. Oczywiście promujemy rozwiązania innowacyjne,
wprowadzane z myślą o naszych klientach, jak ETA, czyli kalkulowanie
szacunkowego czasu dostawy, czy też nasze platformy dostępowe dla
klientów jak platforma myRaben.com, gdzie w sposób bardzo innowacyjny dokonujemy kalkulacji, zapewniając niemal natychmiastową wycenę
zapytań klientów. Promujemy również serwisy covidowe, serwis PCD, czyli
picture confirmation delivery (potwierdzenie dostawy zdjęciem), które
dotyczą nadawców i odbiorców. Te wymienione przed chwilą rozwiązania
mają u nas mocne wsparcie promocyjne, natomiast promowanie wewnętrznych zmian procesowych jest trudne – głównie dlatego, że wymaga
zapoznania rynku z kontekstem. I mamy świadomość tego, że nie każdy
jest tym zainteresowany. Najczęściej jednak na etapie budowania przewagi konkurencyjnej, ale i przetargowej ten marketing innowacji wybrzmiewa
najmocniej, choć cały czas jest to promocja kierowana nie szeroko, ale
w konkretny kanał – ofertowy czy przetargowy.
Chwalimy się także innowacjami na tematycznych konferencjach, eventach,
gdzie bezpośrednio jesteśmy o te najnowsze rozwiązania bardzo często
pytani. Zdecydowanie trudniej promować innowacyjność usług.

Jak pandemia wpłynęła na branżę logistyczną?
ZK: Pandemia, jak zapewne w wielu branżach, przyspieszyła digitalizację

wielu procesów. Taka też była pilna potrzebna z rynku. Przeskoczyliśmy
bardzo szybko kilka kwartałów do przodu jeśli chodzi o wdrożenia, które czekały „na swój czas”. Pokonaliśmy nagle bariery, które były nie do
przejścia jeszcze kilka miesięcy wstecz. Mam tutaj też na myśli pewne
proste mechanizmy – jak np. redukcja papieru w procesach transportowych, ale przede wszystkim postrzegam ten czas jako eksplozję
procesów RPA (robotic process automation), czyli automatyzacji, która
redukują ręczne czynności biurowe. Tutaj zrobiliśmy ogromny postęp,
udało nam się odciążyć także pracowników, od pewnych powtarzalnych
i żmudnych czynności, uwalniając setki godzin roboczych i skierować
ich potencjał tam, gdzie daje największe efekty. Tym samym zwiększamy również zaangażowanie pracowników przez delegowanie ich do
zadań ambitnych i zgodnych z ich kompetencjami.
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Rozdział 4.

„W Otodom
mamy przestrzeń
na to, żeby
próbować
i testować”
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Agata
Polińska
Head of Marketing and C2C,
Otodom, Grupa OLX

Czy twoim zdaniem innowacje stają się obecnie
kierunkiem rozwoju?
AP: Innowacją jest rozwój produktu, usługi, technologii
albo jakichś procesów, ale innowacja nigdy nie powinna być celem samym w sobie, zawsze do czegoś służy.
Powinna odpowiadać na jakieś potrzeby. Tworzenie
innowacji wymaga odpowiedniego zidentyfikowania
tych potrzeb i zaspokojeniu ich nowym dla danej grupy
rozwiązaniem. Projektując je, trzeba zawsze zaczynać od
potrzeb – uświadomionych lub nie.

Czy jako Otodom śledzicie działania konkurencji?
AP: Tak, oczywiście. Śledzimy to, co robi konkurencja, ale
także to, co dzieje się w branży na innych rynkach. Przyglądamy się też bacznie rozwojowi technologii. W Otodom
ten ostatni aspekt jest niezmiernie ważny. Często zdarza
się, że wdrażamy jakieś rozwiązanie, które funkcjonuje
na przykład na innym rynku czy w innej branży, ale u nas
może przybrać nową formę, dostosowaną do potrzeb naszych użytkowników i charakterystyki naszego rynku.
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Innowacje według mnie wymagają planowania, predykcji, przygotowania czy analiz. Czy w taki sposób
właśnie pracujecie? Czy w waszych działaniach
marketingowych i obecności Otodom na rynku jest
przestrzeń na działania improwizacyjnie?
AP:
AP: Dla mnie innowacja i improwizacja to zdecydowanie

nie są dwa przeciwne bieguny. Oczywiście, musimy mieć
strategię, na której opierają się nasze działania. Określa ona,
do czego dążymy i jak tam chcemy dojść. Żyjemy jednak
w świecie, który szybko się zmienia, dlatego tak ważna jest
umiejętność dostosowywania się i często dopasowywania
strategii do rynkowych realiów. To od tego zależy przetrwanie na rynku, czy ktoś dalej będzie liderem lub czy się nim
stanie. Ja jestem fanką tzw. agilowego podejścia. Nie jestem
za tym, żeby miesiącami tworzyć coś, co wdrożymy dopiero
za rok, ponieważ potrzeby i rynek mogą wówczas być już
zupełnie inne. Okazuje się wtedy, że przez 12 miesięcy pracowało się nad czymś, co nie ma już racji bytu. Jeśli chodzi
o konkretne działania, to wiele z nich jest wcześniej zaplanowanych i dobrze przemyślanych, ale bardzo często dzieje
się to w drugą stronę – coś wpadnie nam do głowy, ktoś nas
zainspiruje – a ponieważ w Grupie OLX mamy przestrzeń na
to, żeby takie rozwiązania testować, często to robimy. Może
się bowiem okazać, że to realizuje nasz strategiczny cel, odpowiada na potrzeby i wówczas poświęcamy więcej czasu
na rozwijanie takiego projektu. Tak na przykład było z projektem Otodom.live – spotkaniami online, na które zapraszamy ekspertów i rozmawiamy na tematy okołonieruchomościowe. Pierwotnie wywodziły się one z projektu „Zdalny
Agent”, skierowanego tylko dla agentów nieruchomości, gdy
pojawiła się pandemia. Szybko okazało się, że te spotkania
na żywo mogą zainteresować szersze grono osób.

Nie bez przyczyny poprosiłam was o wypowiedź
w kontekście innowacji. Otodom organizuje Spotkanie Liderów Nieruchomości, którego ubiegłoroczna
edycja oscylowała właśnie wokół tego tematu. Jednym z gości był Oskar Zieta, znany innowator.
AP: Takimi działaniami, jak Spotkanie Liderów Nieruchomości, realizujemy naszą wizję wspierania dobrych i innowacyjnych praktyk na rynku nieruchomości. Pośrednicy nieruchomości to nasz główny klient biznesowy i dlatego zależy nam
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na budowaniu ich pozytywnego wizerunku. Ten wizerunek ewoluuje, ale nadal jest sporo do zrobienia. Jeszcze
na długo przed SLN-em organizowaliśmy Akademię
Rozwoju Agenta gdzie uczyliśmy agentów, jak tworzyć
dobre ogłoszenia, czy jak mierzyć efekty swoich działań
w internecie. Później, żeby docenić najlepsze biura pośrednictwa, zaczęliśmy organizować Spotkanie Liderów
Nieruchomości, którego formuła była innowacyjna w tej
branży – nie rozmawialiśmy tam o nieruchomościach,
lecz chcieliśmy naszych klientów zainspirować, poszerzać ich horyzonty. Naszym celem nadal jest promocja
dobrych praktyk na rynku nieruchomości, więc zdecydowaliśmy się stworzyć formułę konkursu „Lider
Nieruchomości”. W tym plebiscycie wyłaniamy najlepsze
agencje i agentów na podstawie obiektywnej metodologii, a następnie promujemy zwycięzców, popularyzując
również te najlepsze praktyki na rynku.

Czy w kontekście budowania innowacji w Otodom zdarzyło się, że zainwestowaliście czas,
energię i pieniądze w coś, co zupełnie się nie
udało? Bycie innowatorem wiąże się także
z dużym ryzykiem.
AP: Jesteśmy organizacją, która chce próbować,

testować, sprawdzać, oczywiście nie stawiamy wszystkiego na jedną kartę. Jeśli nawet coś się nie uda, to zawsze taki test sprawia, że jesteśmy bogatsi w pewną
wiedzę. Może w taką, że potrzeby klientów są jednak
inne niż sądziliśmy, albo że coś innego na nich działa. Uważam, że zawsze warto próbować, bo na bazie
danego pomysłu można stworzyć coś innego, pójść
w innym kierunku.

Wasza kampania „Zdalny Agent” umożliwiająca
wypożyczenia kamery, która pozwala na wirtualny spacer 3D, była dość nowatorska. Pandemia
doprowadziła do tego, że musieliśmy zostać
w domach i trzeba było wypracować nowy model pracy z klientami.
AP: Akcja „Zdalny Agent” była dla nas bardzo wymagająca. To ogromne logistyczne przedsięwzięcie,
połączenie online z offline było nowością nie tylko
dla klientów, ale także dla branży i dla nas. Musieliśmy dokładnie zrozumieć, jak praca agenta wygląda
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w zakresie operacyjnym. Mierzyliśmy się ze sprawami
logistycznymi i organizacyjnymi podczas przygotowywania tej akcji: zwykła wysyłka, rezerwacja i odesłanie
kamery – niby takie proste, ale okazuje się, że nagle
ktoś przebywa na kwarantannie, ktoś chce odesłać
sprzęt z innego adresu, ktoś ma problem z obsługą.
Jednocześnie także poszukujący mieszkań musieli się
otworzyć na zupełnie inny wymiar analizowania ofert,
poszukiwania wymarzonego domu. Oglądanie mieszkania do tej pory było przecież najważniejszym elementem całego procesu decyzyjnego. Poprzez wirtualne
spacery chcieliśmy maksymalnie zbliżyć klientów do
tych pełnych emocji doświadczeń.
Dodatkowo wprowadziliśmy w kryteriach wyboru
parametr „obsługa zdalna”. Wcześniej zupełnie o tym
nie pomyśleliśmy. Teraz w ogłoszeniu agent może ją
zaznaczyć i przejść przez proces zakupu bezkontaktowo. Klienci dostają więc i bezpieczeństwo, i oszczędność czasu.

Pandemia zmieniła sporo.
AP: Zdecydowanie. Na przykład zamiast tradycyjnych
szkoleń organizujemy webinary, a zamiast spotkań
z klientami doskonalimy social selling. To wszystko
powoduje, że też trochę reorganizujemy się wewnętrznie. Byliśmy w szoku jak szybko i sprawnie z pracy
biurowej przeszliśmy na pracę zdalną. Myślę, że nie
wrócimy już do takiej rzeczywistości, jaką znaliśmy
przed pandemią. Wiele nowych narzędzi, z których
korzystamy obecnie, okazało się nawet bardziej efektywne i spełnia nasze potrzeby. Zrobiliśmy już krok
naprzód. Trudno będzie się cofnąć...

Przez pandemię coś, co normalnie zmienialibyśmy
przez lata czy dziesięciolecia, dzieje się nagle w skondensowanym czasie, w ciągu kilku miesięcy. Przy
okazji – polecam świetny artykuł Harrariego również
na ten temat.
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Technologie dają ogromne
możliwości, ale w tym pędzie do
zmian i innowacji nie możemy
zapominać o ludziach. To oni
budują ducha organizacji, są jej
głosem. Inwestycje w innowacje
muszą iść więc – moim zdaniem –
w parze z inwestycjami w zespół.
Podtrzymanie energii i motywacji
zespołu pracującego tak długi
czas w trybie zdalnym, bez
kontaktu ze sobą, to także pole
do innowacji i ciekawe wyzwanie.
A takich wyzwań przed Otodom
w najbliższym czasie będzie więcej.
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Rozdział 5.

„DOŚWIADCZENIE
KLIENTÓW
JEST DLA NAS
KLUCZOWE”
Innowacja, obok wolności i kreatywności,
jest wpisana w DNA marki VOX. Jak zatem
wygląda proces wprowadzania innowacji?
Czy wszystkie projekty przynoszą
oczekiwane rezultaty?
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Katarzyna
Bryze

Julita
Mańczak

Maciej
Syroczyński

szefowa Działu Rozwoju,
VOX

PR & Communications
Manager, VOX

szef Działu E-commerce,
VOX

Jak VOX pracuje z innowacjami?
KB: Każdy innowacyjny projekt jest inny. Dlatego
korzystamy z różnych narzędzi, także z tych wywodzących się z metodologii design thinking. Staramy się
różnicować je w zależności od tego, nad czym w danym momencie pracujemy. Dobór narzędzi warsztatowych i procesów badawczych jest z tym ściśle związany. Aktualnie przygotowujemy się do przeprowadzenia
kolejnych badań. Z uwagi na ciekawy, aczkolwiek trudny czas, próbujemy dobrać jak najlepsze narzędzia do
sytuacji, w której się znaleźliśmy.

Czy temat innowacji jest na stałe wpisany
w strategię rozwoju VOX?
KB: Oczywiście, innowacja obok wolności czy kreatywności, jest wpisana w strategię rozwoju VOX.
W przypadku naszej firmy innowacje dotyczą różnych
obszarów działalności – nie tylko produktów czy
usług, ale także procesów. Już dawno odeszliśmy od

skivak

the publishers

TRENDBOOK

43

Rozmowy o innowacjach.

hierarchicznego zarządzania organizacją i przeszliśmy na
projektowy model pracy. Cała nasza kultura organizacyjna oparta na wolności, zachęca pracowników do myślenia
“out of the box”. Nie narzuca się nam sztywnych, ograniczających ram.
We wszystkich oferowanych przez nas kategoriach
produktów staramy się szukać innowacyjnych rozwiązań, jednak nie chodzi nam tylko o nowinki techniczne,
a głównie o rozwiązania które odpowiadają na potrzeby
użytkowników. Nasze projekty powstają we współpracy
ze znakomitymi ekspertami z branży, np. program do
aranżacji wnętrz VOXBOX powstał przy wsparciu Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, którego głównym zadaniem jest między innymi tworzenie
innowacji technologicznych. Tworząc strategię firmy kilka
lat temu korzystaliśmy z narzędzi design thinking. Dziś
stawiamy też na zwinne metodologie, żyjemy w czasach
VUCA, musimy szybko reagować na zmiany, nic nie jest
pewne, a bieżący rok jest tego najlepszym przykładem.
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Gdzie szukają Państwo inspiracji?
AP:
KB: Ze względu na zmiany, które zaszły w naszym

życiu przez pandemię, zmieniły się nie tylko miejsca,
w których szukamy inspiracji, ale też charakter tych
poszukiwań. Nie zastanawiamy się wyłącznie nad tak
powierzchownymi sprawami, jak trendy kolorystyczne
czy wzornicze, ale próbujemy znaleźć odpowiedzi na
pytanie, w jaki sposób pandemia wpłynie na nasze życie w domu, jak te wnętrza będa się zmieniały, na jakie
potrzeby będą musiały odpowiedzieć.
O predykcjach na przyszłość dowiadujemy się teraz
z webinarów, internetowych konferencji, raportów czy
stron internetowych opisujących megatrendy, wsłuchujemy się też w głosy ekspertów, takich jak Zuzanna Skalska. Ale liczymy, że w niedalekiej przyszłości
będziemy mogli wybrać się na targi, takie jak Dutch
Design Week w Eindhoven, które za każdym razem
rzucały światło na nowe trendy i wizje przyszłości.

Czy VOX ma swój dedykowany dział zajmujący
się innowacjami?
KB: Pracujemy interdyscyplinarnie, więc innowacje
rodzą się w dużych zespołach, do których należą zarówno osoby z organizacji, jak i eksperci spoza niej, co
daje nam cenną możliwość wymiany opinii.
JM: W VOX króluje praca projektowa. Na warsztat
brany jest pewien temat, a członkami zespołu nie są już
wówczas tylko osoby zajmujące się nim bezpośrednio,
ale też pracownicy z innych działów. Ważne jest dla nas
przeniesienie inspiracji z różnych ścieżek doświadczeń.

Na czym polegają innowacje w Państwa branży?
AP:
JM: Innowacje wprowadzane są w przeróżne obszary,
począwszy od produktów, przez standardy obsługi,
wdrażanie narzędzi służących poprawie doświadczeń
klienta, kończąc na szybkiej reakcji na zmiany.
KB: Nowoczesne technologie śmiało wkraczają do

procesu obsługi klienta. Przykładem takiego narzędzia jest program do aranżacji wnętrz VOXBOX, który
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fot. (2) Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

w wybranych salonach VOX wyposażony jest w technologię VR. Przy jego tworzeniu zależało nam na tym,
aby dać klientowi poczucie bezpieczeństwa podczas
projektowania wnętrza. Może on stworzyć w zaciszu
własnego domu aranżację swojego pokoju, a następnie w wybranym salonie VOX, przespacerować się
po nim wykorzystując do tego okulary do wirtualnej
rzeczywistości. W czasie rzeczywistym może wówczas sprawdzić, czy dany mebel w pełni się otworzy
w konkretnej przestrzeni, czy jest wystarczająco dużo
miejsca, aby zmieścił się w mieszkaniu. Może też na
bieżąco zmieniać jego kolorystykę tak, by dopasować
do siebie różne elementy wnętrza.
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Czy zmiana stylu życia klienta i przejście na tryb
pracy zdalnej, wpłynęła na Państwa ofertę?
MS: Zmiana stylu życia wpłynęła na wszystkich
i wszędzie; nie tylko na ofertę, ale też na sposób jej
prezentacji. Meble i artykuły wyposażenia wnętrz
to produkty, które chętniej konfrontuje się w realnej
przestrzeni. Pierwsze tygodnie lockdownu wymagały więc dużego nakładu pracy, by nauczyć klienta
doświadczać naszych kolekcji w inny sposób. Najważniejsze stało się dostarczenie narzędzia do komunikacji z naszymi salonami stacjonarnymi przez Internet.
E-commerce zapewniał dostęp do strony i do sklepu
internetowego. Dla pozostałych klientów, którzy przywykli do zakupów stacjonarnych stworzyliśmy nowe
narzędzie – Wirtualny Salon VOX, który umożliwia
cyfrową prezentację oferty dzięki wirtualnemu zwiedzaniu salonu. Daje też możliwość rozmowy z doradcą
pracującym w salonie przez wideokonferencję lub czat.

Narzędzie pozwala wybrać
produkt widziany podczas spaceru,
obejrzeć go na stronie sklepu
i finalnie kupić, bez wychodzenia
z domu. Połączyliśmy klientów nie
odnajdujących się w pełni w realiach
e-commerce z wirtualnymi
salonami.
Czy klient miał możliwość wyboru konkretnego
salonu, który chciałby odwiedzić?
AP:
MS: Narzędzie wciąż funkcjonuje i umożliwia wybór
doradcy z konkretnego miejsca, natomiast spacer
odbywa się po mapie naszego najbardziej reprezentatywnego salonu. Wszystkie działania podejmuje się
z poziomu strony internetowej. Klient może wybrać
trzy różne scenariusze.
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Pierwszy zakłada umówienie się z doradcą z wybranego salonu i rozmowę na konkretny temat. Drugim jest
wirtualny spacer. Trzecia ścieżka umożliwia stworzenie
trójwymiarowej przestrzeni w programie służącym do
aranżacji wnętrz. Istnieje także możliwość umówienia
się z doradcą w celu omówienia projektu.

Czy mimo inwestycji czasu i pieniędzy w innowacyjne produkty i projekty, niektóre z nich
nie przynoszą oczekiwanych rezultatów lub nie
wchodzą do etapu realizacji?
KB: Innowacyjne projekty są nieprzewidywalne, ale
każdy proces badawczy niesie ze sobą wiedzę, którą można wykorzystać na potrzeby innego projektu.
Lekcją dla VOX był proces badawczy dotyczący rozwoju najmłodszych dzieci, w ramach którego zostały
zaprojektowane trzy systemy mebli sensorycznych dla
najmłodszych mające na celu stymulowanie ich rozwoju. Projekty były nagradzane, nie spotkały się jednak
z sukcesem komercyjnym. Po kilku latach przeprowadziliśmy badania rynkowe, które pokazały, że rodzice
nie chcą, by przestrzeń pokoju dziecięcego była dodatkowo aktywizująca. To pozwoliło nam zrozumieć, jak
ważna jest konfrontacja produktu z rynkiem i zadanie
odpowiednich pytań badawczych.

Jak długo trwa modelowy proces wdrożenia
innowacyjnego produktu lub usługi ? Od zdefiniowania potrzeby do wdrożenia jej na rynek?
KB: Wszystko zależy od konkretnego procesu, ale
jeśli chodzi o produkt (uwzględniając badania) czas
ten wynosi średnio 1,5-2 lata. Proces zaczyna się od
zdefiniowania zagadnienia badawczego. Następnie
przeprowadzane są badania, takie jak etnografia, które
mogą trwać od kilku tygodni, do kilku miesięcy. Na
przykład gdy badaliśmy, jak Polacy urządzają wnętrza,
przez kilka miesięcy towarzyszyliśmy różnym osobom
na poszczególnych etapach urządzania – od zbierania
inspiracji, przez zakupy w sklepach, po ostateczne urządzanie domu.
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Po zakończeniu badań najczęściej
organizowane są warsztaty,
w trakcie których wypracowujemy
insighty projektowe. Na ich podstawie
tworzony jest brief dla projektantów,
którzy przez kilka kolejnych miesięcy
tworzą produkty odpowiadające na
zdefiniowane potrzeby.
W tym czasie powstaje wiele prototypów, na podstawie
których, po kilku miesiącach zmian i poprawek, powstają finalne wzory. Konfrontujemy je następnie z potencjalnymi użytkownikami w trakcie badań fokusowych.
Jeśli oprócz samych produktów tworzone są dodatkowe narzędzia wspierające proces zakupowy, np.
konfigurator danej kolekcji, to on także jest poddawany
ocenie przez użytkowników. Po uzyskaniu wyników
badań mamy do wyboru dwie ścieżki postępowania –
jeśli projekt nie spotkał się z akceptacją użytkowników,
dalsze prace zostają zarzucone, a jeśli został dobrze
przyjęty – wprowadzane są poprawki, ulepszenia, w zależności od informacji zwrotnych uzyskanych w trakcie
badań. Gdy projekt uzyskuje finalny kształt, przystępujemy do jego wdrożenia, które jest uzależnione od
stopnia skomplikowania, liczby posiadanych danych,
konieczności integracji różnych systemów.
To jest przykład wzorcowego procesu projektowego,
ale każdy z nich jest inny, co wymaga dużej elastyczności. Czasami zdarza się np. że badania etnograficzne
dostarczają tak dużej dawki inspirującej wiedzy, że
korzystamy z nich w więcej, niż jednym procesie projektowym.
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Rozumiem, że dany projekt konsultowany jest
z gremium eksperckim?
KB: Tak. W zależności od realizowanego projektu

i podejmowanego tematu zapraszamy specjalistów:
badaczy, socjologów, psychologów. Realizowaliśmy
procesy, przy których zespoły projektowe wzbogacane
były o osoby z zewnątrz. Dzięki temu nauczyliśmy się
wymieniać doświadczeniami i pracować w zespołach
nie będąc jednocześnie członkami danego działu.

Jak VOX radzi sobie z marketingiem innowacji?
JM: W naszej komunikacji rzadko stawiamy na stricte
marketingowe mówienie o nas samych i naszych dokonaniach. Koncentrujemy się przede wszystkim na dawaniu odpowiedzi i inspiracji, które są wartościowe dla
naszych użytkowników. Myślę jednak, że temat innowacji staje się w Polsce coraz popularniejszy. Wystarczy
spojrzeć na konkursy nagradzające innowacje niemal
na każdym polu - jest ich bardzo dużo i nie dotyczą one
już wyłącznie branż naturalnie kojarzonych z innowacjami, związanych, np. z technologią. W VOX natomiast
skupiamy się na tworzeniu realnych, innowacyjnych
rozwiązań i udogodnień dla naszych klientów.
Marketing innowacji w naszej firmie, w odróżnieniu od
klasycznej komunikacji, która przedstawia, opisuje,
przekonuje do czegoś, polega na przekierowaniu od
razu do etapu bezpośredniego. Skupiamy się nie na
tworzeniu przyciągających uwagę historii o tym, co
robimy, tylko na tym, aby klient od razu mógł doświadczyć naszych innowacji. Przykładem takich działań są
kampania i komunikacja programu VOXBOX, których
głównym celem było doprowadzenie użytkownika do
tego narzędzia i umożliwienie mu łatwego skorzystania z tej aplikacji. W ten sam sposób budujemy komunikację naszej kolejnej innowacyjnej oferty – systemu
Creative, który kilka tygodni temu został wprowadzony na rynek. W dobie pandemii został on poniekąd
skazany na funkcjonowanie i promocję marketingową
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tylko w obszarze online. Przygotowany przez nas konfigurator i cały model tworzenia swoich mebli z dostępnych frontów, nóżek, uchwytów, skłania użytkownika do
samodzielnego eksperymentowania. Tak zaawansowana
personalizacja to nowość na rynku mebli, zbliżająca nas
do produktów tworzonych przez stolarza na wymiar,
gdzie decydujemy zarówno o estetyce, jak i funkcjonalności. Zastanawialiśmy się, jak to innowacyjne rozwiązanie
zostanie przyjęte na masową skalę, ale z naszych obserwacji, na podstawie dotychczasowej sprzedaży i działania kanału internetowego wynika, że jest odbierane jest
przez użytkowników w naturalny, intuicyjny sposób.
KB: Rozpoczęliśmy pracę nad systemem Creative jeszcze przed pandemią, stawiając przed sobą wyzwanie
stworzenia projektu dedykowanego pod kanał e-commerce. Ważne dla nas było, aby paczki nadawały się do
przewozu za pośrednictwem kuriera, a więc by spełniały
wymagania gabarytowe przewozów kurierskich. Projektując system mebli, stworzyliśmy narzędzie do customizacji. Zależało nam, aby użytkownik mógł budować meble
od zera, koncentrując się jednocześnie na warstwie
estetycznej i funkcjonalnej. Z naszych badań wynika, że
użytkownicy podzieleni są na różne grupy – jedni chcą
stworzyć wszystko samodzielnie od zera, drudzy wolą
otrzymać gotowy projekt z możliwością dopracowania
go we własnym zakresie, ale są też tacy, którzy liczą na
pełne wsparcie od doradców.

Stworzyliśmy zatem narzędzie, które pozwala użytkownikowi na wybór gotowych propozycji, ich edycję pod
względem funkcjonalnym i estetycznym, ale również daje
możliwość rozpoczęcia od pustego pudełka, które uzupełni funkcjami wykorzystywanymi w domu.
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Jakie trendy będą najistotniejsze dla VOX
w 2021 roku?
KB: Ze względu na zmiany, które pandemia wprowadziła do naszego życia, dzisiaj skupiamy się na nowych
funkcjach, jakie zyskał dom. Obecnie spędzamy w domach dużo więcej czasu, niż jeszcze w ubiegłym roku.
Niewykluczone, że model pracy ulegnie zmianie na stałe,
co pozwoli skupić się nam na zupełnie nowym doświadczaniu przestrzeni domowych.

Dlatego w 2021 roku nadal bacznie będziemy śledzić
trendy związane z pracą w domu, ergonomią, koniecznością łączenia wielu funkcji, często na małej przestrzeni.
Nie zapominamy też o ekologii. Ten temat został przysłonięty przez wszystkie wątki związane z pandemią, ale
nie możemy pomijać tego, co się dzieje z naszą planetą,
powinniśmy postawić na zrównoważony rozwój i rozwiązania bardziej przyjazne środowisku.
JM: Ważnym elementem naszych obecnych i przyszłych
projektów będzie z pewnością kompleksowa obsługa
klienta i strategia sprzedaży omnichannel, która coraz
śmielej wchodzi także w świat wnętrzarski. W dzisiejszym
świecie wielokanałowa sprzedaż przestaje już stanowić
przewagę marki, a staje się wręcz koniecznością. Proces
zakupowy związany z remontem czy urządzaniem wnętrz
jest zwykle długotrwały, składa się z wielu etapów,
nierzadko wymaga pomocy, wiąże się ze znacznymi
nakładami finansowymi, zwiększonym poziomem stresu
– to wydłużenie procesu i różne miejsca kontaktu marki
z klientem, są dla nas dodatkowym, ciekawym wyzwaniem.

To także potencjalna przestrzeń na
wiele przełomowych innowacji. Chcemy,
żeby klienci odnajdywali w VOX nie tylko
atrakcyjne produkty, ale też inspiracje
i rozwiązania.

skivak

the publishers

We’re The Publishers.
Print LOVERS
and communication
FREAKS!
Tworzymy angażujące historie,
łączymy marki z ekspertami
i budujemy zaangażowanie.
thepublishers.skivak.pl

Chcesz wiedzieć więcej?
Masz ciekawy pomysł?
Napisz do nas
brief@skivak.pl
tel: +48 728 950 342

