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Zrozumieć marketing w handlu: Multi- czy Omni-? 
 
Dzięki postępowi technologicznemu i dostępności coraz to nowych narzędzi komunikacja 
marketingowa stale ewoluuje. O tym, czym jest strategia multi-, a czym omnichannel oraz co 
je różni mówi ekspert Cushman & Wakefield Daniel Stańczuk, Marketing & PR Senior 
Communications Specialist w Dziale Zarządzania Nieruchomościami. 
 
Komunikacja marketingowa ewoluuje wraz z postępem technologicznym, a także wraz z 
narzędziami, które służą jej egzekucji. Zależnie od tego, jaki cel chcemy osiągnąć, możemy 
korzystać z różnych strategii w komunikacji. Aby zobrazować subtelną różnicę pomiędzy strategią 
multi- oraz omnichannel, posłużę się próbą uproszczonej definicji obu terminów. 
 
Multichannel, to podejście oparte na wielokanałowości w dystrybucji komunikatu mającego 
styczność z potencjalnym konsumentem. Głównym założeniem jest umożliwienie konsumentom 
zakupu określonych produktów i usług za pośrednictwem wielu kanałów dystrybucji (sklep 
stacjonarny, sklep internetowy, zakupy poprzez media społecznościowe lub aplikację mobilną). 
Postrzegając to zagadnienie w sposób subiektywny, to forma handlu tradycyjnego bez 
wykorzystania narzędzi z zakresu automatyzacji (marketing automation). Wykorzystujemy wiele 
narzędzi, ale nie prowadzimy analizy danych, składających się na spójny profil klienta. Nie znamy 
jego historii zakupów, przewidywań dotyczących jego zachowania w sieci, stopnia zainteresowania 
marką oraz nie mamy możliwości budowania jego lojalności wobec marki w sposób efektywny. 
 
Omnichannel, to przede wszystkim wspomniana już integracja działań i narzędzi, niezależnie od 
płaszczyzny funkcjonowania oraz stopnia zaawansowania. Wymaga łączenia wszystkich 
procesów, w których punktem centralnym jest klient oraz jego zachowanie. Celem wdrażanej 
strategii omnichannel jest m.in. pozyskiwanie nowych klientów (lead generation), podnoszenie 
wskaźnika konwersji niezależnie od kanału dystrybucji, a także realizowanie i budowanie 
programów lojalnościowych. Narzędziem współistniejącym jest CRM (Zarządzanie Relacjami z 
Klientem), który jest przydatny szczególnie podczas budowania pozytywnych doświadczeń post 
zakupowych.   
 
Reasumując, omnichannel jest procesem, który na drodze ewolucji wymaga od nas wdrożenia 
zestawu różnych narzędzi informatycznych. To stworzenie środowiska (ekosystemu) oraz zaplecza 
informatycznego, umożliwiającego agregowanie zbieranych danych w celu stworzenia 
dedykowanego i spersonalizowanego przekazu nie tyle do grupy klientów, co do poszczególnej 
jednostki.   
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O Cushman & Wakefield 
 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 

nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia 

ok. 53 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 mld USD. Do 

najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w 

wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na 

stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWake. 

-KONIEC- 

 

mailto:media.poland@cushwake.pl
mailto:roza.siudaj@triplepr.pl
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.cushmanwakefield.com&esheet=51947363&newsitemid=20190227005966&lan=en-US&anchor=www.cushmanwakefield.com&index=4&md5=8f7fef2415bfb0ba14714801cf7448f7
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCushWake&esheet=51947363&newsitemid=20190227005966&lan=en-US&anchor=%40CushWake&index=5&md5=63f270bf7c1f92873f3ce5d33e1be679

