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tygodniach braku kontaktu, taką organiza-
cję niełatwo będzie przywrócić z niebytu. 
Zachowując środki ostrożności wobec 
klientów oraz pracowników, należy dzia-
łać i nie pozostawać obojętnym. Przede 
wszystkim warto przełożyć na przyszłość 
planowane wydarzenia plenerowe, tj. 
dni otwarte inwestycji oraz targi miesz-
kaniowe. Wśród działań wymagających 
przebywania poza domem jest także pro-
mocja outdoorowa, z której rozsądniej bę-
dzie zrezygnować w obecnych czasach, 
zdominowanych zasadą #zostańwdomu 
oraz społeczną izolacją. Ograniczenie 
aktywności pracowników to dowód by-
cia odpowiedzialnym za swoją załogę. 
Warto natomiast poświęcić więcej uwagi 
oraz środków finansowych na promocję 
w internecie. Znaczna część społeczeń-
stwa pracuje w sieci, a rygorystyczna 
kwarantanna sprzyja przeglądaniu więk-
szej ilości stron internetowych oraz wielu 
godzinom spędzonym online. W związku 
z tym dokupienie dodatkowych miejsc re-
klamowych, współpraca z portalami infor-
macyjnymi, gdzie można wystąpić w roli 
eksperta swojej branży, to działania, na 

które właśnie teraz jest pora. Dodatko-
wo zmodyfikowanie dotychczas prowa-
dzonej komunikacji z klientem poprzez 
media społecznościowe jest doskonałym 
posunięciem. Trudno w tym okresie promo-
wać fizyczną aktywność na zewnątrz czy 
wspólne spędzanie czasu z przyjaciółmi 
na świeżym powietrzu. Owszem, warto 
zachęcić do ćwiczeń, ale w domu oraz 
do zabawy i gier, które można wdrożyć 
do codziennych zajęć z dzieckiem. Nie 
chodzi o to, by rezygnować z promocji 
opartej na kontakcie z przyjaciółmi – 
wsparcia potrzebujemy teraz bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej. Należy zatem 
pokazać, że można rozmawiać przez 
telefon czy Skype, aby druga osoba po-
czuła się lepiej i nie była samotna. Warto 
też publikować posty o charakterze edu-
kacyjnym, przygotować klienta na rozmo-
wę z handlowcem lub przypomnieć, na 
co zwrócić szczególną uwagę podczas 
wyboru mieszkania. Jeśli firma deweloper-
ska dysponuje odpowiednimi środkami 
finansowymi, można dodatkowo wdrożyć 
wirtualny spacer po lokalu, który zaintere-
sował potencjalnego klienta. W obecnej 

#ZostańWDomu i pracuj 
zdalnie

Zmiany, jakie zaszły po wybuchu pandemii 
COVID-19, zmusiły większość przedsię-
biorstw do przejścia na pracę w systemie 
zdalnym. Zarówno klienci, jak i pracownicy 
muszą wiedzieć o ograniczeniach, a także 
o możliwościach, które daje praca z domu. 
Informacje o modyfikacjach w funkcjonowa-
niu biura, sposobach realizacji zamówień, 
a także o formach kontaktu z pracownikami 
(drogą telefoniczną, mailową lub poprzez 
komunikatory) powinny być łatwo dostępne 
dla klientów i kontrahentów. Te informacje 
najlepiej przekazać w rzeczowy sposób 
na swoich kanałach komunikacji w mediach 
społecznościowych (Facebook, Instagram, 
LinkedIn) oraz na stronie internetowej. 
W określonych przypadkach warto również 
skorzystać ze współpracy z mediami trady-
cyjnymi. 

Nie bądź obojętny

Zawieszenie działań firmy na czas pande-
mii nie jest najlepszym pomysłem, gdyż po 

Pandemia COVID-19 to czas podejmowania nadzwyczajnych środków do walki z niewidzialnym wro-
giem, jakim jest wirus. Wprowadzone obostrzenia sprawiły, że większość ludzi pracuje, dba o aktywność 
fizyczną i robi zakupy, nie wychodząc z domu. Jak w tych niecodziennych czasach, przy znacznie ogra-
niczonym kontakcie twarzą w twarz, nawiązać skuteczny kontakt z klientem?

warto wiedzieć

Komunikacja z klientami 
podczas pandemii
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stało nam czekać oraz ułatwić czekanie na-
szym klientom, poprzez regularny i rzetelny 
kontakt w związku z tematami dotyczącymi 
pracy biura i aktualnej sytuacji z placów 
budowy – komentuje prezes spółki Merari, 
Witold Indrychowski. 

Mimo przestoju deweloperzy powinni 
działać cały czas, chociażby dla osób, 
które wykazywały zainteresowanie inwe-
stycją tuż przed pandemią. Nabywcy mu-
szą wiedzieć, czy prace na budowie są 
kontynuowane i jak rysuje się przyszłość. 
Klienci czują się lepiej, wiedząc, iż inwe-
stor troszczy się o ich potrzeby oraz na 
tyle, na ile to możliwe, kontroluje kryzys. 
W związku z tym warto dbać o kontakt 
z użytkownikami tak, aby nie przekreślić 
dotychczas wypracowanej relacji. Na-
wet jeśli informacje nie są optymistyczne, 
panika nie powinna dyktować podjęcia 

gwałtownych i ryzykownych działań. Na 
ten moment warto skupić się na przeka-
zywaniu świeżych wiadomości, danych 
kontaktowych do pracowników, a także 
udzielać porad i pisać o bieżących in-
formacjach. Strona www oraz portale 
społecznościowe to doskonałe miejsca, 
dzięki którym można być w stałym kontak-
cie ze swoją grupą odbiorców. Może na 
czas pandemii warto poddać rozwadze 
założenie dodatkowych kanałów, np. 
WhatsApp czy Messenger? Niezbędne 
będzie wówczas poinformowanie o tym 
swojej społeczności. Dbanie o potrzeby 
klientów, o ich komfort i bezpieczeństwo 
są teraz najważniejsze.

sytuacji użytkownicy potrzebują wspól-
nych, pozytywnych inicjatyw – zarówno 
w świecie realnym, jak i wirtualnym. To nie 
czas na Call To Action. To czas na poka-
zanie ludzkiej twarzy organizacji, warto-
ści, jakimi się kieruje oraz postawy wska-
zującej, że w walce z COVID-19 jesteśmy 
wszyscy razem.  

Twoi klienci Cię potrzebują

W tym trudnym dla ludzi czasie liczy się 
przede wszystkim zdrowie. W związku 
z tym odnotowane spadki sprzedaży 
w branży deweloperskiej nie powinny dzi-
wić. Jeśli ta nadzwyczajna sytuacja skończy 
się w ciągu kilku tygodni, rynek nieruchomo-
ści nie powinien odczuć w dużym stopniu 
jej negatywnych skutków. Materiały budow-
lane nie podrożeją, a przerwane prace 
ruszą bez większych trudności. Teraz pozo-
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„Jeśli ta nadzwyczajna sytuacja skończy się w ciągu kilku tygodni, 
rynek nieruchomości nie powinien odczuć w dużym stopniu jej ne-
gatywnych skutków. Materiały budowlane nie podrożeją, a przerwa-
ne prace ruszą bez większych trudności. Teraz pozostało nam czekać 
oraz ułatwić czekanie naszym klientom, poprzez regularny i rzetelny 
kontakt w związku z tematami dotyczącymi pracy biura i aktualnej 
sytuacji z placów budowy.”
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