
Myśl od końca: co jest ostatnią “płytką domina”?

JERZY Z SUPRAŚLA
zdefiniowany jako “idealny klient”
właśnie kupił towar w sklepie stacjonarnym.. Chwali się swoim 
“łupem” Marysi i przesyła jej adres strony www z adresem sklepu.

Jerzy przeczytał artykuł o nowym 
sklepie, który ma wyjątkową misję. 
“Miło, że ludziom się chce.” - pomyślał.

Jerzy zobaczył post 
na facebooku - sklep, o którym 
wcześniej słyszał ma produkt, 
którego potrzebuje!  “Dobrze 
wiedzieć!”

Jerzemu wyświetliła się reklama - 
dziś, w sklepie, który ostatnio 
odkrył, produkt, którego 
potrzebuje jest o 20% tańszy. 

Sklep podobał się Jerzemu. 
Potwierdził obietnicę z reklam. 
Pomocna obsługa rozwiała jego 
wątpliwości.

Podjął decyzję: 
po pracy zajedzie do sklepu. 
Adres i godziny otwarcia znajduje w 
nawigacji.

Jerzy sprawdził na stronie www ile 
kosztuje ten pro- dukt, przejrzał 
informacje o sklepie (“Fajnie to 
wygląda.”), porównał ofertę z 
konkurencją.

Kiedy szperał w internecie - 
wyszukiwarka często podpowiadała 
mu nowo odkryty sklep. Zapamiętał 
jego nazwę już bardzo dobrze.
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