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Świadomie wyrażając empatię w czasie kryzysu, firmy mogą budować fundament 
dobrej woli i długotrwałych więzi emocjonalnych ze swoimi klientami.

Czas kryzysu jest bardzo trudny zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla jego klientów. Popyt 
na produkty lub usługi zaczyna spadać, przez co zmniejszają się zyski, a firmy są zmuszone 
do cięcia kosztów, a nawet zwolnień. Czy w czasie recesji gospodarczej możliwe jest efek-
tywne zdobycie nowych klientów i utrzymanie dotychczasowych? Naszym zdaniem tak! Tak 
naprawdę, potrzeba budowania relacji z klientami nigdy nie była większa. 

Temat budowania relacji z nowymi i stałymi klientami w firmie staje się niezwykle aktualny w obec-
nie panującej sytuacji. Nikt nie mógł przewidzieć, jak szybko pandemia COVID-19 rozprzestrzeni 
się na całym świecie. Światowy kryzys humanitarny i gospodarczy zmusił osoby i firmy do szybkiej 
zmiany sposobu życia i pracy. W tym kontekście budowanie relacji z klientem nabiera nowego 
znaczenia.

Jesteśmy tu dla Ciebie

Nawet w trakcie trwającego kryzysu gospodarczego nie można zapominać o najważniejszej za-
sadzie obowiązującej każdą firmę: “Jesteśmy tu dla Ciebie”. Oczywiście trudna sytuacja na rynku 
wymaga od przedsiębiorców znalezienia i wdrożenia nowych, skutecznych sposobów na pozyski-
wanie i utrzymanie klientów. Na nowo trzeba poznać i zdefiniować ich oczekiwania, preferencje i 
motywację. Warto również przeanalizować powody, dla których rezygnują z zakupu danego pro-
duktu bądź usługi. 

Definiując na nowo strategię marketingową, firmy przede wszystkim powinny uwzględnić nie tylko 
racjonalne, ale także emocjonalne podejście klientów do zakupów. Dotyczy to zarówno klientów 
B2B, jak i B2C. Innymi słowy, trzeba poznać i zrozumieć sytuację klientów oraz emocje, którymi się 
kierują, aby w sposób prawidłowy móc na nie zareagować. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
usług, które nie mają wartości materialnej. To czy klient skorzysta z usług danej firmy lub dokona 
ponownego zamówienia, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy jego potrzeby zostaną zaspokojone 
i w jaki sposób przebiega obsługa klienta. 

“
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Minimalizuj obawy klientów, postaw na komunikację

W czasach kryzysu konsumentami targają różne obawy. Obecnie klienci skupieni są na minimali-
zowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Firmy powinny być świadome obaw swoich 
klientów i podejmować działania, które nie tylko nie będą ich potęgować, ale wręcz zminimalizu-
ją je. Pandemia spowodowała, że sprzedawcy artykułów spożywczych podjęli dodatkowe środki 
ostrożności, takie jak wydłużenie godzin otwarcia dla osób starszych i pracowników służby zdro-
wia. A firmy zajmujące się handlem elektronicznym oferują nowe, bezkontaktowe opcje dostawy, 
aby wyeliminować bezpośredni kontakt fizyczny między klientami a dostawcami. 

Skuteczna reakcja na potrzeby i obawy klientów w czasie kryzysu pomoże Twojej firmie budować z 
nimi relację, nawet w trudnym czasie. Zadbaj o to, aby dotychczasowi, jak i nowi klienci zostali po-
informowani o tym, w jaki sposób firma została dostosowana do obecnych czasów. E-maile, posty 
na blogu i treści sponsorowane to dobre sposoby na przekazanie wiadomości lub przyciągnięcie 
nowych użytkowników do Twojej witryny. 

Zweryfikuj plan marketingowy

Oceń swój obecny plan marketingowy i zastanów się, czy kanały, z których obecnie korzystasz, 
sprawdzają się w czasie kryzysu. Jeżeli potencjalni klienci rzadziej przemieszczają się samocho-
dem, a więcej czasu spędzają na przeglądaniu treści w internecie, może warto przenieść fundusze 
z reklam outdoorowych na kampanie online, rozwój kont na portalach społecznościowych, albo 
modernizację strony www? Przede wszystkim jednak nie rezygnuj z celów marketingowych. Alo-
kacja budżetu, zamiast jego całkowitego ograniczenia jest dużo lepszą strategią. 

Kontynuując działania marketingowe, należy mieć na uwadze zmianę zachowań klientów. Treści, 
w których zawarte są jasne dla konsumenta komunikaty, odpowiadające na jego potrzeby i obawy 
pozwolą Ci zwrócić jego uwagę w kierunku Twojej firmy, nawet jeżeli dotychczas dokonywali zaku-
pów u konkurencji. 

Nawiązywanie trwałej relacji z klientami

W czasach kryzysu liderzy rynku przechodzą od marketingu do pomocy i od spełniania pragnień 
klientów do zaspokajania ich potrzeb. Przedsiębiorstwa z różnych sektorów na całym świecie, po-
szukują sposobów na skuteczne wspieranie swoich klientów i społeczności. Kierowanie do klien-
tów komunikatów w troskliwy i empatyczny sposób pozwala stworzyć rzeczywiste więzi, które 
przetrwają społeczne i gospodarcze skutki kryzysu.

Pozyskiwanie nowych klientów, utrzymywanie ich i budowanie z nimi relacji jest możliwe nawet w 
czasie regresu gospodarczego. Przede wszystkim jednak należy skupić się na indywidualnym po-
dejściu oraz na dbałości o wysoki poziom obsługi klienta. Pozwoli to nie tylko zwiększyć sprzedaż 
i dochody firmy, ale przede wszystkim wpłynie na jej wizerunek i pozycję na rynku. 
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