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Segmentacja Klienta - Pierwszy krok do zbudowania 

prosperującej firmy

Pracując od kilku lat z przedsiębiorcami, zauważyłam, że niezależnie 

od   tego  czy  dopiero  startują  czy  są  już  na  rynku  rok,  dwa lub  trzy 

wspólną pracę zaczynamy od porządnej segmentacji klienta (lub rynku 

jak kto woli).

Okazuje  się,  że  tak  jak  mówi  cytat  powyżej  ja  również  nie  jestem 

w stanie określić jednego czynnika będącego kluczem do sukcesu ale 

z  pewnością  zgadam się,   że  kluczem do porażki  czy  raczej  zejścia 

firmy z rynku jest chęć  obsłużenia każdego klienta i związane z tym 

startowanie z strategią  marketingową  do klienta masowego (choć  nie 

spotkałam  jeszcze  przedsiębiorcy,  który  startując  do  wielkiego  wora 

przeróżnych potencjalnych klientów miałby przemyślaną strategie czy 

koncepcję pozyskiwania takiego klienta. Posiada raczej zbitek różnych 

narzędzi marketingowych używanych dowolnie w sposób nie tworzący 

jakiegokolwiek ciągu przyczynowo – skutkowego.
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Powiedzmy sobie jasno – Według mnie i moich doświadczeń z pracy 

z właścicielami firm, kierowanie swoich usług lub produktów 

do klienta masowego jeśli twoja firma jest mikro lub małą firmą 

to pierwszy krok do zejścia z rynku.

A  zatem  co  bym  sama  zaproponowała?  Dokładną  i  precyzyjną 

segmentację klientów oraz pracę na lęku przed konsekwencjami takiej 

dokładnej segmentacji i wyboru na początek maksymalnie 3 segmentów 

klienta do obsługiwania.

Segment Klienta

Zacznijmy od tego, że osią  każdej firmy są  jej klienci. Każda firma 

obsługuje/kieruje  swoją  wartość  w  postaci  swoich  produktów/usług 

do   jednego  lub  więcej  segmentów  klienta.  Dobrze  zrobiona 

segmentacja  w  biznesie  jest  obecnie  uznawana  za  fundament, 

bez którego nie jesteśmy w stanie sprzedawać. W zasadzie nie zależnie 

od tego czy firma ma ogromny budżet na reklamę  to i  tak kierując 

ofertę  do  tzw.  klienta  masowego,  wie  dokładnie  o  jakiego  klienta 

jej chodzi.

Bez  klientów  (dodajmy  tu  rentownych  klientów)  żadna  firma 

nie  przetrwa  na   rynku  dłuższy  czas.   To  co  jest  niezwykle  ważne 

to skupienie się na dotarciu do osób – klientów, które chcą i potrzebują 

tego, co zapewnia twoja firma.
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A zatem czym jest segment klientów? 

Najprościej  rzecz  ujmując  to  osoby,  którym  pomagasz,  których 

problem  rozwiązujesz,  których  potrzebę  zaspokajasz  lub,  których 

marzenie  realizujesz.  Nazywamy  je  także  grupą  docelową  -  jest 

to  zatem konkretna grupa osób,  do której  kierujesz swoje działania 

marketingowe.  Generalnie  im  konkretniej  umiesz  ją  określić,  tym 

lepiej.

Dlaczego segmentacja jest tak ważna?

Przede wszystkim dlatego, że:

pozwala  bardzo precyzyjnie  dopracować  produkty/usługi  oraz 

formę  ich  podania  pod  konkretne  wymagania  i  oczekiwania 

konkretnego segmentu klienta

jest kluczem do zbudowania strategii marketingowej i dobrania 

w  jej  ramach  odpowiednich  narzędzi  marketingowych  oraz 

zbudowanie w ich ramach odpowiedniego komunikatu.

Jeśli jesteś producentem fantastycznych aut rodzinnych, to oczywiście 

możesz  wykorzystując  różne  narzędzia  starać  się  sprzedawać  auto 

wszystkim w tym i  młodym, bezdzietnym  singlom, nie myślącym o 

założeniu rodziny. Wątpię jednak by, do któregoś na tym etapie życia 

atrakcyjne wydały się  argumenty przemawiające za wyższością  auta 

rodzinnego nad sportowym. Szkoda więc czasu i pieniędzy!!!
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Jaką korzyść mamy z określenia segmentu klienta?

Wiesz, kim są twoi klienci. 

Jesteś  w  stanie  dokładnie  poznać  potrzeby,  problemy 

i  marzenia  swoich  klientów  oraz  na  bazie  tej  wiedzy  stworzyć 

do  nich  dobraną  wartość  na  bazie  której  zbudujesz  produktu/

usługi

Wiesz  (lub  możesz  się  dowiedzieć),  gdzie  ich  znaleźć,  gdzie 

przebywają. 

Wiesz  na  co  przeznaczyć  swoje  zasoby  marketingowe  (czas, 

pieniądze, energia). 

Masz  realną  możliwość  zaprojektowania  konkretnej  kampanii 

marketingowej, trafiającej dokładnie do twojego segmentu klienta oraz 

w ich problem i potrzeby.  

Jesteś w stanie świadomie  nawiązywać oraz utrzymywać relacje 

z  segmentem  poprzez  przemyślany  wizerunek  i  efektywne  jego 

komunikowanie

A to  wszystko  oznacza,  że  jesteś  w  stanie  sprzedawać  i  zarabiać 

w swojej firmie ☺
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Co utrudnia segmentację?

Po kilku latach pracy z przedsiębiorcami, widzę  jedną  powtarzającą 

się  przeszkodę,  która  utrudnia  im  zrobienie  a  następnie  wdrożenie 

w życie precyzyjnej segmentacji klienta. Jak się zapewne domyślacie 

taką barierą może być tylko czynnik wewnętrzny (w biznesie rzadko 

spotykam  się  z  czynnikami  zewnętrznymi,  które  by  uniemożliwiły 

działanie  czy  dalszy  rozwój  firmy,  ale  czynniki  wewnętrzne  czyli 

siedzące w głowie przekonania potrafiły doprowadzić i do zamknięcia 

firmy i wycofania się z biznesu). 

W  tym  przypadku  chodzi  mi  o  bardzo  konkretne  przekonanie 

mówiące,  że  dokonanie  segmentacji  klienta  a  następnie  wybranie 

jednego,  dwóch  maksymalnie  trzech  na  początku  segmentów 

do obsługiwania znacznie ograniczy rozwój biznesu i sprawi, że firma 

zacznie  przynosić  mniejsze  przychody.  A  ponieważ  najczęściej 

pracujemy z ludźmi,  dla  których zwiększenie przychodów w firmie 

stanowi o być  albo nie być,  to domyślacie się  co takie przekonanie 

w trakcie naszej pracy potrafi zrobić.

Oczywiście pod tym przekonaniem jest lęk. Lek o przyszłość  firmy, 

lęk przed innym czytaj nowym dla przedsiębiorcy podejściem, którego 

konsekwencji  dla  swojego  biznesu  nie  zna.  Dzięki  Bogu 

przedsiębiorcy – nasi klienci znają dalsze konsekwencje prowadzenia 
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biznesu  starającego  się  „nałapać  „  jakichkolwiek  klientów  i  jakie 

rezultaty ta strategia dotychczas przynosiła. Chyba tylko dzięki temu 

nie rezygnują z dalszej współpracy ☺ 

Błędy segmentacji

W zasadzie to występują dwa podstawowe. Pierwszy to tzw. dzielenie 

włosa  na  czworo  czyli  zbyt  wąska  segmentacja  i  związana  z  tym 

rezygnacja  z  pewnych  dodatkowych  przychodów,  jakie  generowali 

by   klienci  których  wyeliminowaliśmy.  Wyobraź  sobie,  że   twoim 

segmentem  są  pracujący  studenci  kierunków  technicznych,  a  ty 

ograniczasz ich jeszcze do studentów piątego roku choć twój produkt/

usługa nie wskazują  na taką  konieczność.  Bo produkt przeznaczony 

jest  dla  studentów,  ale  takich,  którzy  sami  byliby  wstanie  sobie 

go  sfinansować.  A drugi to za szeroka segmentacja, czyli ładowanie 

więcej niż jednego segmentu klienta do jednego worka.

Jak zabrać się do przeprowadzenia segmentacji swoich klientów

Żeby zaspokajać potrzeby klientów dobrze jest pogrupować segmenty/

grupy na podstawie pewnych wspólnych cech, czy też  podobieństw 

zachowań  lub wszelkich innych właściwości.  Oczywiście w ramach 

modelu można sobie zdefiniować kilka segmentów. Mogą być większe 

i   mniejsze,  nie  mniej  należy  podjąć  świadomie  decyzję,  które 

segmenty będziemy obsługiwać a których nie. 
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Daną  grupę  docelową  warto  uwzględnić  jako  odrębny  segment 

gdy:

Jej  potrzeby/problemy/marzenia  wymagają  stworzenia  innego 

rodzaju oferty i uzasadniają jej powstanie (tej oferty)

Gdy dociera się do niej za pomocą innych kanałów

Gdy wymaga ona nawiązywania oraz budowania relacji w inny 

sposób niż poprzednie

Mocno wyróżnia się poziomem rentowności od reszty

I gdy jest skłonna płacić za inne aspekty naszej oferty.

Podstawowe cechy  segmentu  to  pewne  wskaźniki  i  wyznaczniki 

w postaci np.:

Wyznaczników  demograficznych  (np.  płeć,  wiek,  poziom 

dochodu); 

Dziedziny/branża (np. IT, edukacja, handel towarem, gastronomia 

itd.) 

Praca/stanowisko  w  pracy  (np.  specjaliści  IT,  przedstawiciele 

handlowi, fryzjerzy, menedżerowie itd.) 

Pamiętajcie też, aby upewnić się czy wybrany segment klienta będzie 

wstanie zapłacić  Wam za wasze produkty/usługi! (często ten ostatni 

czynnik jest czynnikiem mocno zawężającym segment klienta ☺
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