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Wiedza pochodząca od klienta

Knowledge from Customer (KfC)

Wszystko to, co klient wie, potrafi 
oraz tworzy i co może mieć 

wartość dla firmy



Typy wiedzy pochodzącej od klienta

 Wiem (I know)
 Klient posiada wiedzę na temat oferty, umiejętności 

korzystania z niej i czynników, które mogą wpłynąć na 
jego relacje z firmą

 Potrafię (I use)
 Klient potrafi korzystać z oferty oraz potrafi wykonać 

działania, które mogą wpłynąć na jego relacje z firmą

 Tworzę (I create)
 Klient tworzy, współtworzy lub modyfikuje ofertę 

przedsiębiorstwa



Wiem (I know)

 wiedza na temat produktów bankowych - szybsze 
innowacje o lepszej jakości 
 Taherparvar, N., Esmaeilpour, R., & Dostar, M. (2014). Customer knowledge 

management, innovation capability and business performance: a case study of the 
banking industry. Journal of knowledge management, 18(3), 591-610.

 wiedza na temat produktów bankowych  -
efektywność operacyjna i finansowa 
 Taherparvar, N., Esmaeilpour, R., & Dostar, M. (2014). Customer knowledge 

management, innovation capability and business performance: a case study of the 
banking industry. Journal of knowledge management, 18(3), 591-610.

 wiedza na temat rozwiązań IT - efektywność 
wdrażania systemów zabezpieczeń
 Zanoon, N., & Gharaibeh, N. (2013). The impact of customer knowledge on the 

security of e-banking. International Journal of Computer Science and Security 
(IJCSS), 7(2), 81-92.



Wiem (I know)

 niski poziom wiedzy finansowej – skłonność do 
wyboru banku na podstawie lokalizacji bądź 
rekomendacji 
 Devlin, J. F. (2002). Customer knowledge and choice criteria in retail 

banking. Journal of Strategic Marketing, 10(4), 273-290.

 wysoki poziom wiedzy finansowej – skłonność do 
wyboru banku na podstawie finansowych 
atrybutów oferty
 Devlin, J. F. (2002). Customer knowledge and choice criteria in retail 

banking. Journal of Strategic Marketing, 10(4), 273-290.



Wiem (I know)

 wyższy poziom wiedzy produktowej – wyższy poziom 
satysfakcji i zaufania wobec banku/funduszu 
inwestycyjnego
 Chiou, J. S., Droge, C., & Hanvanich, S. (2002). Does customer knowledge affect 

how loyalty is formed? Journal of Service Research, 5(2), 113-124.

 wyższy poziom wiedzy na temat oferty i wiedzy na 
temat konkurencji oraz oczekiwań – wyższy poziom 
lojalności klienta
 Bell, S. J., & Eisingerich, A. B. (2007). The paradox of customer education: 

Customer expertise and loyalty in the financial services industry. European 
Journal of Marketing, 41(5/6), 466-486.



Potrafię (I use)

 umiejętność korzystania z serwisów bankowości 
internetowej - efektywność wdrażania systemów 
zabezpieczeń w bankach
 Zanoon, N., & Gharaibeh, N. (2013). The impact of customer knowledge on the 

security of e-banking. International Journal of Computer Science and Security 
(IJCSS), 7(2), 81-92.

 wyższy poziom umiejętności klienta bankowości 
elektronicznej – większa skłonność do korzystania z 
innowacyjnych rozwiązań
 Hippel, E. V., & Riggs, W. (1997). A lead user study of electronic home banking 

services: lessons from the learning curve.



Tworzę (I create)

 wyższy poziom umiejętności klienta – większa 
skłonność do tworzenia/współtworzenia nowych 
rozwiązań w bankowości
 Hippel, E. V., & Riggs, W. (1997). A lead user study of electronic home banking 

services: lessons from the learning curve.

 wyższy poziom zaangażowania klienta w 
tworzenie/współtworzenie oferty banku – większa 
dostępność usług banku i lepsza ocena ryzyka
 Mainardes, E. W., Teixeira, A., & Romano, P. C. D. S. (2017). Determinants of co-

creation in banking services. International Journal of Bank Marketing, 35(2), 187-
204



Tworzę (I create) – STUDIUM PRZYPADKU

Oliveira, P., & von Hippel, E. (2011). Users as service innovators: The case of banking 
services. Research policy, 40(6), 806-818..

 the purpose – identyfiaction of banking services 
which were led by users

 the sample consists of financial services currently 
offered by major US commercial banks at the 
time of this study – June 2009
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