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O autorce
Anita Kijanka - właścicielka Come Creations Group, z wy-

kształcenia doktor nauk społecznych. Pracowała jako 

dziennikarka, wykładała na uczelniach AGH i WSE w Kra-

kowie oraz przez kilka lat uczyła umiejętności miękkich. 

Od 11 lat zajmuje się komunikacją firm z branży nowych 

technologii. O rzeczach skomplikowanych mówi przystęp-

nie i w kreatywny sposób.

Jako właścicielka zajmuje się przede wszystkim tworze-

niem strategii komunikacji dla podmiotów rozwijających 

hi-tech. Come Creations Group specjalizuje się w tema-

tach  z zakresu fin-tech, robotyki i automatyzacji, med-

-tech oraz promocji kobiet w branży nowych technologii. 

Dotychczas agencja realizowała kampanie dla klientów 

w 11 krajach Europy. 

Anita wspólnie z Agnieszką Maciejowską i Pawłem Widawskim wprowadzała do Polski 

Founder Institute - największy na świecie akcelerator biznesu. 

Prowadzi bloga anitakijanka.pl, uczestniczy jako prelegentka na wielu polskich i między-

narodowych konferencjach, jest także felietonistką forbes.pl oraz autorką licznych publi-

kacji w prasie branżowej.

W latach 2014-2017 prowadziła projekt Wenusjanki, w którym rocznie brało udział po-

nad 2 500 kobiet. Za jego realizację otrzymała prestiżowe wyróżnienia Człowiek Roku 

Brief, Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet, Przedsiębiorcza Kobieta Roku Miasta 

Kielce, Przedsiębiorcza Kobieta Roku Województwa Świętokrzyskiego, Lwica Biznesu 

za wspieranie kobiecej przedsiębiorczości. Obecnie wspólnie z zespołem Come Cre-

ations Group rozwija projekt Strong Women in IT, promujący kobiety na wysokich stano-

wiskach  w firmach technologicznych. Prowadzi webinary Strong Women in IT,  w których 

udział biorą liderki branży innowacji, opowiadające o swojej pracy, rozwoju technologii  

i największych wyzwaniach. 

Fitness oraz wspinaczka górska to sporty, w których Anita zatraca się bez reszty.  

 W wolnym czasie pasjonatka życia, rozmów z ludźmi i sztuki. Jej serce skradł Cloude Mo-

net i Auguste Rodin. Marzy o domu we Włoszech. Kocha tworzyć i tą emocją kieruje się 

w życiu, zarażając wszystkich wokół pozytywną energią.
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Dla kogo jest ten e-book?

Co rozumiem pod pojęciem
komunikacja?

E-book, który właśnie czytasz, ma na celu usystematyzowanie wiedzy o tym, w jaki spo-

sób rozpocząć komunikację innowacji. Dlatego, jeżeli już od jakiegoś czasu dbasz o wi-

zerunek marek, może się okazać, że publikacja ta będzie zbiorem materiałów dobrze 

Ci już znanych.

Jeżeli Twoja przygoda z komunikacją dopiero się zaczyna, myślę, że odkryjesz tutaj kilka 

nowych podejść i przeczytasz o wyzwaniach, przed jakimi staje każda spółka technolo-

giczna.

Publikację tę adresuję również do osób, które chciałyby wiedzieć, czym jest komunikacja 

innowacji i jakie korzyści przynosi.

Komunikacja to wszystkie aktywności, które firma podejmuje, aby inni dowiedzieli 

się o jej działalności, celach, kierunkach rozwoju, osiągnięciach. 

Komunikację zwykle dzielimy na wewnętrzną i zewnętrzną. Na potrzeby tego e-booka 

omawiać będę przede wszystkim zewnętrzną.



www.comecreationsgroup.pl kontakt@comecreationsgroup.pl +48 606 691 708

Public
Relations
Creation

Social
Media
Creation

Event
Creation

Video
Creation

Personal
Branding
Creation

Konsultacje
Come Creations Group

Chcesz porozmawiać
o komunikacji firmy?

Porozmawiajmy o tym razem!
Umów się z nami na konsultacje online/offline.

kontakt@comecreationsgroup.pl

Kiedy ją rozpocząć, w którą stronę ją rozwijać? Pytań 

pewnie masz mnóstwo. Umów się na konsultacje 

 z komunikacji!

Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie 

 i kierunek działania.



Największe 
wyzwania 
w komunikacji 
nowych 
technologii
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Twórcy firm z obszaru nowych technologii plasują się obecnie w czołówce 
najbogatszych ludzi świata1 - i nie ustają w realizacji kolejnych pomysłów, 
ułatwiających nam codzienne funkcjonowanie. Innowacyjne rozwiązania 
powoli zdobywają coraz to nowe obszary naszego życia i trudno myśleć, 
jak świat mógłby wyglądać bez nich.

Prawo Moore’a twierdzi, że technologia rozwija się w trybie wykładniczym2, a wydarze-

nia z wiosny 2020, czyli lockdown i rozwój pandemii koronawirusa na świecie, sprawiły, 

że przetrwanie wielu biznesów zależy w duży stopniu od tego, na ile szybko i skutecznie 

rozpoczną swoją działalności online3.

I wszystko wydawałoby się takie proste i oczywiste. Wystarczy znaleźć kolejną potrze-

bę, na którą może odpowiedzieć technologia, zatrudnić ludzi, czasem pozyskać kapitał 

finansowy i gotowe. Mamy szansę na stworzenie świetnego biznesu, który, być może, 

pozwoli firmie znaleźć się na liście jednorożców4.

Wyobrażenie o prostocie i szybkości rozwoju przedsiębiorstwa z branży nowych tech-

nologii jest jednak pozorne i niedługo po starcie możemy zderzyć się z bardziej wyma-

gającą rzeczywistością. Tylko 3% startupów może pochwalić się przychodami powyżej 

125 tys. € miesięcznie5. Co więcej, żywot aż 25% startupów nie przekracza roku, a 40% 

kończy działalność w ciągu dwóch lat6.

Na potrzeby tej publikacji skupię się wyłącznie na wyzwaniach związanych z komunikacją 

nowych technologii. Pominę kwestie rozwoju produktu, zasobów ludzkich, finansowania 

i sprzedaży czy aspektów formalno-prawnych.

Zacznę od omówienia niektórych wyzwań, które napotykają twórcy nowych rozwiązań 

technologicznych. Na kolejnych stronach tego e-booka odpowiem, jak radzić sobie 

z ich częścią.
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Jednym z pierwszych wyzwań, na które natrafiają twórcy rozwiązań innowacyjnych, jest 

brak zrozumienia tworzonych przez nich technologii przez szerszą grupę osób. Poten-

cjalnych klientów, potencjalnych partnerów biznesowych czy potencjalnych inwestorów. 

Szczególnie, jeżeli jest to nowe rozwiązanie, które dotychczas nie było powszechne 

w użyciu. W takiej sytuacji musimy podjąć wysiłek i opracować aktywności, które pozwolą 

innym zrozumieć jego działanie. Z tym wyzwaniem wiąże się bezpośrednio Wyzwanie 

Nr 2 i konieczność znalezienia, a następnie nauczenia się sposobu mówienia o naszym 

produkcie.

Nowa usługa lub produkt wymaga jasnego i precyzyjnego wyjaśnienia, w jaki sposób 

działa. Z doświadczenia wiem, że nasi klienci to często pasjonaci, całkowicie oddani pra-

cy nad swoją firmą i oferowanymi produktami.

Są tak bardzo skupieni na dbaniu o rozwój produktu, dopieszczaniu każdej linijki kodu 

czy grafik na stronę www, że nieraz, kiedy produkt jest już dostępny na rynku, widzą, 

że nie tak łatwo jest wytłumaczyć jego działanie.

Przedstawiają parametry, szybkość działania, techniczne aspekty są mocno podkreśla-

ne – bo to w oczach twórców przesądza o tym, czy inni zdecydują się na użytkowanie 

danego rozwiązania.

Często słyszę, że to „poważna technologia i takiej też komunikacji wymaga”.

Według mnie nie jest to właściwe podejście.

Tworząc nowy produkt, trzeba mieć świadomość, że odpowiednie zakomunikowanie 

jego pojawienia się na rynku zwiększa szansę na sukces. Co przyciągnie klientów? Czy-

telny opis na stronie www, przedstawiający korzyści i przewagi biznesowe, które oferu-

jemy. Jasna, atrakcyjna, spójna komunikacja w mediach społecznościowych. Prezentacje 

wyświetlane w trakcie konferencji czy spotkań, kiedy opowiadamy o tym, czym się zaj-

mujemy i nad jakim produktem właśnie pracujemy. To wszystko wspiera nas w procesie 

rozwoju firmy oraz edukacji potencjalnych klientów.

Niestety, im bardziej nowatorski produkt, tym większych nakładów pracy wymaga wytłu-

WYZWANIE #1

WYZWANIE #2

Inni nie rozumieją, czym się zajmujemy.

Nie wiemy, jak mówić o naszym produkcie.
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maczenie innym, jak działa. Pracy, która często polega na testowaniu, w jaki sposób opo-

wiadać o jego funkcjonalnościach i jak przedstawić zastosowanie, by zachęcić do prze-

testowania.

Ambitni, pracowici, marzący o sukcesie twórcy firm technologicznych bardzo często kon-

taktując się z nami jasno sugerują, że chcieliby być bardzo widoczni w mediach. Chcą 

być gośćmi programów śniadaniowych, udzielać wywiadów w najpoczytniejszych por-

talach i  gazetach branżowych. I wszystko to ma jak największy sens, i jest możliwe, ale 

nie zawsze od razu.

Pracując z mediami od 12 lat widzę, jak bardzo się one zmieniły i jak bardzo nabrały 

dystansu do nowopowstałych firm. Jeszcze 8-9 lat temu chętnie pisały niemal o każdej 

firmie, która deklarowała stworzenie innowacyjnego rozwiązania. Z biegiem lat zauwa-

żam, że media nie chcą już pisać tylko o nowych, innowacyjnych ideach (choć nadal jest 

to w ich przestrzeni zainteresowań), ale o biznesach, które realnie działają.

Kiedy młoda firma rozmawia z nami i od razu na początku sugeruje, że tylko duże, ma-

instreamowe media ją interesują, za każdym razem staramy się pokazać faktyczne moż-

liwości danego tematu (bo są i tematy, które od początku, ze względu na twórców, in-

westorów czy temat - mają bardzo duży potencjał na taką komunikację). Warto jednak 

na  wstępie założyć, że są konkretne warunki, których media potrzebują, aby napisać 

więcej o naszym kliencie. Przedstawię je w kolejnym rozdziale.

Warto także pamiętać, że na wszystko potrzebny jest czas. Większość firm, które są teraz 

na okładkach gazet czy zajmują pierwsze miejsca w rankingach, pracowało na swój suk-

ces latami. Zdaję sobie sprawę, jak trudno rozwijać biznes, gdzie wiele jest niepewności, 

ciągłej zmiany i konieczności konkurowania o pracowników z największymi przedsiębior-

stwami. Niestety, zarówno w rozwoju firmy, jak i w komunikacji, nie ma drogi na skróty. 

To, co mogę poradzić, to ambitne i konsekwentne podejście do kwestii budowania wi-

zerunku.

Innym z wyzwań, które nagminnie pojawia się w rozmowach z nowymi klientami, jest 

informacja o braku efektów płynących z komunikacji firmy. Rozmawiając z twórcą takiej 

organizacji nieraz słyszę, że prowadzą działania w mediach społecznościowych (mają 

swoje konto na Facebook’u, Linkedinie, Instagramie oraz YouTube), piszą bloga, stale 

WYZWANIE #3

WYZWANIE #4

Chcemy, żeby jak najwięcej osób szybko się o nas dowiedziało.

Dużo pracujemy nad wizerunkiem, ale efektów brak.
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aktualizują stronę www, ale te prace nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Analizując ich komunikację widzimy, że faktycznie nie radzą sobie najlepiej. Na każdym 

z tych portali prowadzone są konta firmowe, jednak często posty pojawiają są niere-

gularnie, a ich treść jest powielana. Nie wydaje się to być przemyślaną strategią, raczej 

przypływem chwili, związanym z nowym postem na bloga, firmową pizzą czy udziałem 

w wydarzeniu branżowym.

Największe wyzwanie, jakie tutaj obserwujemy, to przede wszystkim działanie komunika-

cyjne w postawie, którą nazywamy „aby coś było”. Czyli opublikujemy coś, by inni widzieli, 

że działamy.

Brakuje widocznego celu, do którego firma wykorzystuje wybrane medium. Zrozumie-

nia, że nie zawsze wszystkie posty powinny być tej samej treści w różnych mediach spo-

łecznościowych oraz jasnego powodu, dla którego właśnie te materiały powinny ujrzeć 

światło dzienne. 

Chaotyczność, spontaniczność, brak konkretnej wizji, ale także niezrozumiała komuni-

kacja to najczęstsze w moim odczuciu przyczyny, z powodu których praca nad wizerun-

kiem firmy nie przynosi spodziewanych rezultatów.

Schematyczna, bardzo techniczna komunikacja może przyczynić się do powstania ko-

lejnego wyzwania, jakim jest lęk przed technologią. Media pełne są wiadomości o tym, 

że robotyzacja zabierze nam prace, 5G wpłynie negatywnie na nasze zdrowie, a samo-

chody elektryczne już niebawem same wyjadą na ulice i będziemy musieli uważać, prze-

chodząc przez pasy.

Niestety, te obawy powstają w wyniku komunikacji, która nie przedstawia wszystkich 

aspektów związanych z funkcjonowaniem omawianego rozwiązania. Każda z firm, która 

rozpoczyna regularną komunikację i tym samym edukację dotyczącą swojego produktu, 

często mierzy się z lękami i obawami, które ta technologia zasiała w głowach klientów.

Zamiast udawać, że problemu nie ma, lepiej nastawić się na to, że pytania dotyczące 

nowego rozwiązania padną. Warto zawczasu przygotować na nie odpowiedzi.

WYZWANIE #5

Inni boją się tego, co robimy. Boją się, że zabieramy im pracę.



Najważniejsze
pytania,

które warto
sobie zadać

na starcie
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Dobrze poprowadzona komunikacja to jeden z czynników sukcesu firmy. Jeżeli chcesz 

podejść do jej planowania metodą najprostszą, lecz dającą najwięcej rezultatów, zadaj 

sobie serię pytań, przedstawionych poniżej. 

Pytania, które wkrótce omówimy, pozwolą Ci samodzielnie ustalić najważniejsze cele 

komunikacji, odpowiedni termin jej rozpoczęcia oraz efektywne metody mierzenia re-

zultatów.

Zachęcam, abyś analogowo (lub, jeśli wolisz, cyfrowo) rozpoczął pracę nad tymi pytania-

mi. Nie są one z pewnością dla Ciebie nowe, ale mam nadzieję, że ich kolejność i analiza 

pomoże Ci spojrzeć na komunikację firmy z nowej perspektywy.

Odpowiedź na to pytanie na początku wydaje się oczywista. Najczęściej słyszę od właści-

cieli firm „Chcę być znany”, „Chcę, aby o mojej firmie dowiedzieli się inni”, „Chcę pozyskać 

inwestora”, „Szukam nowych pracowników”. Tylko kim są ci inni i kto z nich jest w pierw-

szej kolejności dla Ciebie najważniejszy?

Czy jesteś w stanie określić teraz dwie, maksymalnie trzy osoby (tzw. persony7), do któ-

rych chcesz skierować swój komunikat?

Większa liczba grup wiąże się z dużą liczbą komunikatów i informacji, które będziesz mu-

siał przygotować, aby dotrzeć do swoich odbiorców. To z kolei wiąże się z większym ze-

społem odpowiedzialnym za komunikację i przeznaczenie na ten cel sporych nakładów 

finansowych. Brak podjęcia wyżej wymienionych działań niesie ryzyko bardzo pobieżnej, 

szczątkowej komunikacji, która może być nieskuteczna. 

Dlaczego chcę rozpocząć
komunikację i do kogo ją kieruję?

Dlaczego warto zmniejszyć
grupę docelową na początku 
komunikacji?
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gdzie celem komunikacji będzie 

wzmocnienie sprzedaży w firmie

Do kogo chcę dotrzeć poprzez 
komunikację?

Co chcę komunikować?

Zwykle wyróżniamy kilka grup docelowych:

Potencjalni klienci Potencjalni inwestorzy

Potencjalni pracownicy Konkurencja i zazna-
czenie swojej obecno-
ści na rynku

komunikacja ma zwiększyć 

szanse na dotarcie do osób, 

które będą chciały zainwestować 

w spółkę

cel w dużym stopniu będzie 

położony na tzw. employer 

branding, służący budowaniu 

pozytywnego wizerunku praco-

dawcy

dążymy do tego, aby zdobyć 

uznanie w oczach klientów 

i konkurencji, pokazujemy skalę 

naszego rozwoju

Każda z tych grup docelowych ma inne oczekiwania i czego innego będzie szukała. Ina-

czej będziemy opowiadać o firmie, która dopiero wchodzi na rynek i szuka nowych pra-

cowników, a co innego chcą usłyszeć o Twojej firmie potencjalni inwestorzy. Komunikat 

firmy wchodzącej na rynek i szukającej nowych pracowników będzie różnił się od infor-

macji, która ma na celu zainteresowanie inwestorów stabilną i już rozwiniętą spółką.

Zdaję sobie sprawę, że czasami trudno jest w pierwszej kolejności zdecydować się 

na dwie grupy docelowe. W naszej głowie wszystkie wydają się równie ważne i każda 

z nich powinna możliwie szybko się o nas dowiedzieć.

Jeżeli chcesz, aby prace nad budową wizerunku Twojej firmy przyniosły efekty szybko, 

musisz zdecydować, kto jest dla Ciebie najważniejszy, i na te osoby w pierwszej kolejno-

ści nakierować wszystkie działania i komunikaty.

Jak już wspomniałam, mamy różne grupy docelowe. W zależności od etapu rozwoju, jest 

tych grup kilka - a każda z nich ma swoje wymagania, dotyczące tego, co powinna zawie-
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rać komunikacja i gdzie powinna mieć miejsce.

Co jest najważniejsze dla każdej z grup docelowych? Poniżej znajdziesz tabelkę, którą 

przygotowałam dla Ciebie, a która, mam nadzieję, pomoże Ci w zrozumieniu najważniej-

szych komunikatów do wybranych osób.

• Co zmienia Twój produkt w ich dotychczasowym życiu biznesowym lub prywat-

nym?

• W jaki sposób dzięki Twojemu produktowi klient biznesowy może:

 a)     zarobić więcej 

 i/lub

 b)     oszczędzić więcej?

• Jak Twoje rozwiązanie pomaga zdobyć przewagę konkurencyjną?

• Pokaż case study z tego, co już zrobiliście. Przedstaw, najlepiej za pomocą liczb, 

w jaki sposób pomogliście, usprawniliście czy też pozwoliliście zwiększyć obro-

ty, zaoszczędzając czas swoich klientów. Im więcej takich materiałów firma po-

siada, tym większe budzi zaufanie.

• Czym Twój produkt różni się od tych oferowanych przez konkurencję?

W zależności od etapu rozwoju technologii i stopnia znajomości Twojego produktu, 

klienci potrzebują innego komunikatu. Powyższe pytania są dobrym startem w sa-

modzielnej pracy nad komunikacją firmy.

• Kto tworzy firmę i jakie ma doświadczenie w branży? Czy możesz już pochwalić 

się sukcesami z wcześniejszych miejsc pracy?

• Jak wygląda rynek i w jaki sposób Twoja firma rozpoznaje zapotrzebowanie 

na tworzone przez siebie produkty?

• Jak wygląda sprzedaż i rozwój produktu?

• W którą stronę chcesz rozwijać swoją firmę? Jakie masz ambicje?

• Dla jakich klientów pracujecie,, kto korzysta z oferowanych przez firmę rozwią-

zań?

• Jak wygląda życie firmy od środka?

• Na ile firma wspiera pracowników w rozwoju zawodowym i daje możliwości 

zdobywania nowego doświadczenia?

Inwestorzy

Pracownicy

Klienci

DO KOGO

MÓWISZ
CO MÓWISZ
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Strona www

20% 40% 60% 80% 100%

Ulotki

Reklama prasowa

E-mail marketing

Event marketing

Social media

Newslettery

Marketing szeptany

Reklama bannerowa w internecie - display

Sponsoring

Public relations

Reklama radiowa

Outdoor, billboard, citylight

Reklama wideo w internecie

Marketing mobilny

Telemarketing

Lokowanie produktów

Reklama telewizyjna

Inne

Narzędzia, które firmy 
wykorzystują w komunikacji 
marketingowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Nowa Rola Marketingu 2016
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Jakie potrzeby zaspokaja mój 
produkt/usługa?

Gdzie znajdę osoby, do których 
chcę dotrzeć?

W przypadku komunikacji adresowanej do klientów biznesowych, zawsze dobrze jest 

podkreślać, co dokładnie zmienia, ulepsza i wprowadza Twoje rozwiązanie. Czym różni 

się ono od dostępnych na rynku materiałów?

Nie jest najważniejszy każdy techniczny detal, ale biznesowy aspekt możliwości zdoby-

cia przewagi konkurencyjnej, usprawnienia dotychczasowego procesu wewnątrz firmy 

lub zwiększenia skali realizowanego biznesu.

W zależności od tego, jak dana osoba przyjmuje technologie (o tym w następnym roz-

dziale) coś innego będzie ją motywowało do skorzystania z Twojego produktu.

Warto jest zdefiniować sobie, na jakim etapie jest aktualnie Twoja firma i pracować 

nad komunikacją tak, aby realizować kolejne cele biznesowe.

Każda z wybranych grup docelowych ma własne zwyczaje i miejsca, gdzie szuka informa-

cji. Oczywiście mogą się one powielać i nieraz okaże się, że na tym samym portalu będą 

zupełnie różne grupy docelowe naszej firmy. Warto jednak pamiętać, że mogą one od-

wiedzać ten portal w innych celach.

Dlatego, jeżeli zależy Ci na poszukiwaniu klientów, którzy reprezentują konkretną bran-

żę, lepiej szukać możliwości zaprezentowania swojej wiedzy, doświadczenia czy dotych-

czasowych wdrożeń w miejscach, gdzie ich znajdziesz. Przykładowo - jeżeli oferujesz 

rozwiązania z obszaru IoT dla branży budowlanej, lepiej położyć duży nacisk na media 

branżowe, targi, blogi tematyczne, a nie skupiać się na mediach o nowych technologiach 

czy startupach. Oczywiście warto tam być, przedstawić co robisz, ale praca nad edukacją 

Twojego klienta Cię nie ominie i lepiej jest rozpocząć ją szybko.
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Kiedy zacząć komunikację?
To kolejne z pytań, które często pada. I niestety, jak to zwykle bywa, odpowiedź brzmi: 

to zależy.

W zależności od tego, jaki cel ma komunikacja, w innym momencie powinieneś ją rozpo-

cząć. Bardzo często odpowiedź na powód komunikacji rozwiewa wątpliwości co do ter-

minu jej startu.

Skoro jej celem jest pozyskanie pracowników, warto w miarę szybko ją rozpocząć, 

z uwzględnieniem miejsc, gdzie znajdziemy potencjalnych członków zespołu.

Jeśli zależy Ci na nowych klientach, a wdrożeń, póki co, masz niewiele, dobrze jest po-

kazywać potencjał, jaki niesie za sobą dane rozwiązanie. Co otrzyma osoba testująca 

je u siebie? Jakich rezultatów może oczekiwać? Zadbaj, aby efekty komunikacji były satys-

fakcjonujące dla obu stron.



www.comecreationsgroup.pl kontakt@comecreationsgroup.pl +48 606 691 708
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Agencja
Come Creations Group

Come - do nas
Bądźmy - Creations

Wesprzemy Twoje działania!
Umów się z nami na konsultacje online/offline.

kontakt@comecreationsgroup.pl

Potrzebujesz efektywnej komunikacji dla 

swojego biznesu?

Chcesz się wyróżnić na tle konkurencji? 



Dyfuzja
innowacji
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Co to jest dyfuzja innowacji?

Od czego zależy jej szybkość?

To końcowy etap procesu innowacji. Polega na zaakceptowaniu (przyjęciu) danej inno-

wacji do życia społecznego. Wiąże się z szerokim zastosowaniem innowacji przez firmy, 

które za sprawą udanych wdrożeń sprawiają, że wybrana technologia upowszechnia się.

Dyfuzja to etap, kiedy następuje przekazanie informacji, która powoduje rozpoczęcie 

procesu uczenia się. Biorą w tym procesie udział zarówno twórcy danego rozwiązania, 

którzy poprzez swoją aktywność ulepszają swoją technologię, jak i potencjalni klienci, 

sprawdzając je w praktyce i decydując, czy chcą z niego korzystać w przyszłości. Zalicza-

my do niej także naśladowców czyli podmioty, które wykorzystują najważniejsze cechy 

innowacji i będą chciały wytwarzać je u siebie.

To, o czym warto pamiętać, to fakt, że dyfuzja jest procesem długotrwałym i ma swoje 

cykle rozwoju. Wybrane fazy – szczególnie początkowe – bywają wolniejsza, a następnie 

cały proces nabiera tempa.

E.M Rogers twierdzi, że zarówno szybkość, jak i przyjęcie innowacji zależy od kilku czynników. 

Powinna ona gwarantować 

rozwój oraz być wygodniejsza 

w użyciu niż dotychczas znane 

rozwiązania.

Względna dogodność 
innowacji

Zgodność innowacji

Kompleksowość

Podzielność
Innowacja, aby być przyjęta, 

powinna być zgodna z obecnymi 

normami.

Rozumiana jako relatywna 

prostota w rozumieniu działania 

innowacji, rozpoczęciu i użytko-

waniu.

Wynikająca z możliwości etapo-

wego jej wprowadzania (nie mu-

simy od razu rezygnować 

w pełni z wcześniejszych rozwią-

zań i sami decydujemy o tym, 

jak wprowadzenie się rozwija).
Przystępność
Kiedy rozumiemy, w jaki sposób 

możemy wykorzystać tę innowa-

cję i jest to proces łatwy.
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E.M. Rogers zdefiniował ludzi ze względu na szybkość i otwartość względem wdrażania 

innowacji. Wyodrębnione w ten sposób grupy przedstawiam poniżej.

Kim są zatem odbiorcy na 
poszczególnych etapach 
rozwoju innowacji i jakiej 
komunikacji potrzebują?

Innowatorzy to najwięksi z fanów nowych technologii. Bardzo często wiedzą o nowych 

rozwiązaniach, zanim rozpocznie się ich komunikacja.

Chętnie testują i sprawdzają technologiczne nowinki. To oni wynajdują błędy, których ze-

społy testowe dotychczas nie zauważyły. To właśnie te osoby stanowią pierwsze źródło 

weryfikacji projektu.

Ich zamiłowanie do nowych technologii przejawia się również tym, że cena nie jest 

dla  nich najważniejsza. Najistotniejsze jest zdobycie nowy doświadczeń, odkrywanie 

nieznanego. To niezwykle wymagający odbiorcy. Chętnie pokażą, w którym miejscu na-

leży poprawić kod i gdzie czytelność powiadomień pozostawia wiele do życzenia. Chcą 

zgłaszać błędy do osób, które tak jak one widzą wagę tego, co ta technologia robi i mają 

wiedzę, by porozmawiać z nimi jak równy z równym.

To wymarzona grupa konsumentów, która, niestety, nie jest największa. Szacuje się, 

że stanowi ok. 3% interesujących nas osób.

1. Innovators

Źródło: opracowanie własne

2,5%
Innovators 13,5%

Early
Adopters

34%
Early Majority

34%
Late Majority

16%
Laggards
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Żeby do nich dotrzeć, wystarczy przedstawić produkt na swojej stronie internetowej lub 

specjalistycznych forach. Nie ma potrzeby skupiać się na reklamowych hasłach czy wy-

stylizowanych zdjęciach.

Innowatorzy są naturalnymi ambasadorami produktu. To oni sprawiają, że o danym roz-

wiązaniu dowiadują się tzw. early adopters.

Podobnie jak innowatorzy, lubią technologię, choć są zdecydowanie mniej „technicz-

ni”. Skupiają się raczej na korzyściach, jakie uzyskają dzięki wykorzystaniu nowego roz-

wiązania. Jeżeli przekonają się, że produkt wspiera ich w realizacji celów biznesowych 

- z pewnością będą z niego chętnie korzystać.

Early adopters oczekują, że technologia przyśpieszy rozwój ich biznesu. Do wypróbowa-

nia produktu motywuje ich zmniejszenie wybranych kosztów, szybsze wdrożenie na ry-

nek czy też szansa na lepszą obsługę klienta.

Jednocześnie zdają sobie sprawę, że na początku technologia może mieć swoje niedo-

ciągnięcia. W zamian za tę innowacyjność są w stanie tolerować pewne błędy. Uzyskanie 

przewagi konkurencyjnej jest dla nich najważniejsze.

Cała komunikacja adresowana do nich powinna być nastawiona na pokazanie wartości 

i korzyści płynących z użytkowania tej technologii.

Kiedy siadasz przed komputerem i patrzysz, jak liczba użytkowników Twojego rozwiąza-

nia rośnie, i zacierasz ręce na myśl o wyniku finansowym – to znak, że produktem zaczęły 

interesować się osoby z grupy Early Majority. Biznes rozwinął się do takiego stopnia, 

że staje się popularny.

Warto jednak pamiętać, że ten segment reprezentują bardzo praktyczne osoby, które 

chcą ewolucji, a nie rewolucji. Disruption nie jest tym, co stanowi podstawę ich dążeń 

w zakresie nowych technologii.

Zainteresuje ich ta innowacja i to rozwiązanie, które już od jakiegoś czasu jest dostęp-

ne na rynku. Z pewnością nie zdecydują się na komunikowanie wyskakujących błędów 

- chcą już w pełni działającego produktu. Zależy im, by usprawnić dotychczasową pracę, 

a nie zmienić ją całkowicie. 

Dopiero kiedy biznes ma już studia przypadku i jest wystarczająco dużo informacji 

o przydatnych funkcjonalnościach sprawdzą, jak to rozwiązanie zadziała u nich. Grupa 

2. Early Adopters

3. Early Majority
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ta stanowi około 1/3 osób, do których chciałbyś dotrzeć.

Aby ich przekonać, potrzebujesz dużej liczby case study. Udowodnienia, że rozwiązanie 

działa i warto zastosować je w firmie. Obietnice i prezentowanie wizji nie jest dla nich. 

Ich obawa przed ryzykiem wynikającym z możliwości straty pieniędzy przez słabo dzia-

łające rozwiązanie jest zbyt duża. Chcą kupować od liderów i zawsze robią rozeznanie 

konkurencji. Przekonasz ich do siebie, gdy zaczniesz pojawiać się na czołowych konfe-

rencjach, targach czy w mediach, które oni czytają. Potrzebują znać średnie ceny na ryn-

ku, mieć pewność, że technologia jest bezpieczna.

Z drugiej strony, kiedy już raz zdecydują się na korzystanie z Twojej technologii, nie zre-

zygnują z niej tak szybko - są bowiem bardzo lojalni.

Późną większość reprezentują osoby, które zaczynają korzystać z technologii, kiedy 

w zasadzie wszystko zostało już o niej powiedziane i sprawdzone. Dopiero w sytuacji, 

kiedy dane rozwiązanie staje się standardem w branży, zaczynają nim interesować. Biorą 

pod uwagę przede wszystkim dojrzały rynek.

Early Adopters lubią technologię i są na nią dużo bardziej otwarci niż Late Majority. 

Im prościej dana aplikacja może zostać zainstalowana, im szybciej możemy zacząć z niej 

korzystać – tym bardziej przypadnie ona do gustu właśnie temu segmentowi. Może 

się także okazać, że właśnie ten aspekt będzie kluczowy dla dalszego rozwoju technolo-

gii. Brak jego wystarczającej prostoty w użyciu może pociągnąć za sobą znaczne spowol-

nienie lub zatrzymanie na tym etapie rozwoju.

Tworząc komunikaty dla tej grupy, unikaj takich słów jak innowacja, nowość czy zmiana. 

Zastąp je wyrażeniami: tani, bezpieczny, pewny, a przede wszystkim: prosty.

Warto dbać o Late Majority. Podobnie jak Early Majority, grupa ta stanowi około 1/3 Two-

ich potencjalnych klientów. Ten segment ma ogromne znaczenie do rozwoju technologii 

i skali działania. Pozwala na znaczące zwiększenie liczby klientów.

Te osoby, gdyby mogły, najchętniej nie korzystałyby z technologii w ogóle. Zaczyna-

ją wykorzystywać nowe produkty dopiero wtedy, kiedy jest to odgórnie ustanowione 

i nie mają już innego wyjścia. Często też nie wiedzą, że w przedmiocie ich codziennego 

użytku znajduje się dana innowacja.

Ze względu na swój stosunek do technologii jest to grupa, o którą niewiele firm zabiega.

4. Late Majority

5. Laggards
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Przekroczyć przepaść
Pomiędzy każdą z tych grup znajduje się przepaść. Wynika ona z przejścia firmy w inny 

etap rozwoju i komunikacji. Największa z nich znajduje się pomiędzy Early Adopterami 

a Early Majority.

Kluczem do przebycia każdej z tych przepaści jest pokazanie wybranemu segmentowi, 

że technologia spełnia konkretne oczekiwania i jest krokiem naprzód. Sprawia, że rzeczy 

dotychczas trudne, lub wręcz niemożliwe, stają się realne. Tylko odpowiednio przedsta-

wione informacje, pokazujące korzyści płynące z jej zastosowania, będą wartościowe 

dla kolejnych z grup.

Większość innowacji przechodzi przez wymienione w tym felietonie etapy teorii dyfuzji 

innowacji. Produkty i usługi, podobnie jak ludzie, wymagają indywidualnego traktowania 

i komunikacji na kolejnych etapach rozwoju. Warto uwzględniać to w swoich planach 

komunikacyjnych. Dobrze zaplanowana i przeprowadzona strategia zwiększa prawdo-

podobieństwo szybkiego rozwoju i satysfakcji z tworzenia biznesu. Zbyt szybka, cha-

otyczna czy też szczątkowa będzie kosztować jej twórców stres, pieniądze i czas, którego 

już nie odzyskają.
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Podsumowanie
Mam nadzieję, że publikacja przypadła Ci do gustu. Dziękuję za zainteresowanie tym, 

co przygotowałam. W tworzenie „Jak rozpocząć komunikację innowacji?” zaangażowane 

były także osoby z naszej agencji Come Creations Group, które na codzień w praktyce 

realizują ją wspólnie z naszymi klientami.

Tym ebookiem rozpoczynamy też pewien rozdział w naszej pracy. Już niebawem ukaże 

się ciąg dalszy treści poświęconych komunikacji innowacji. Będzie bardziej obszerny, pe-

łen case study i wybitnych ekspertów. Inaczej, niż w tym przypadku, kolejna publikacja 

będzie płatna i wierzę, że jeżeli chcesz dowiedzieć się jak przygotować taką kampanię 

krok po kroku - zainteresuje Cię. Więcej informacji znajdziesz na stronie anitakijanka.pl.

Gdyby pojawiły się pytania, potrzeba rozmowy o Twojej strategii lub wsparcia w realiza-

cji - zapraszam. Nasz zespół specjalistów wspólnie ze mną pomogą Ci w przejściu tego 

procesu. 

Życzę Ci, byś mógł/-a zastosować informacje, które tutaj przedstawiam w praktyce, któ-

rych efekty przekroczą Twoje wyobrażenie. Powodzenia!

https://anitakijanka.pl
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