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Wywiad pogłębiony IDI (ang. In-depth interview) to rozmowa, którą przeprowadzamy indywidualnie z daną 

osobą np. z klientem. Jest ona zaplanowana i ustrukturyzowana, ma określone cele. Mimo to nadal jest 

elastyczna i ukierunkowana na dogłębne poznanie potrzeb czy opinii rozmówcy. Dlatego powinna być 

przeprowadzana przez osoby o wysokich kompetencjach - będące z jednej strony dobrymi słuchaczami, z 

drugiej pamiętające o celach rozmowy i przez to zadających właściwe pytania kierunkujące. Warto ją 

rzetelnie przećwiczyć przed przystąpieniem do realizacji badania. 

Kiedy warto sięgnąć po IDI? 

Narzędzie indywidualnego wywiadu pogłębionego wspomoże nas w takich potrzebach, jak: 

 Poznanie oczekiwań klienta względem naszych produktów i usług 

 Ocena satysfakcji klienta i pozyskanie informacji o miejscach wymagających zmiany 

 Poznanie zwyczajów nabywczych klienta 

To także narzędzie idealne, gdy poruszana tematyka wymaga intymności i skupienia na indywidualnym 

kliencie. 

Przygotowanie wywiadu 

Pierwszym etapem jest przygotowanie scenariusza rozmowy. Tu przyda się bardzo znajomość branży, 

produktu ale i charakterystyki klientów. Taka wiedza może wypływać zarówno z naszych osobistych 

doświadczeń, jak i z informacji płynących z samego rynku. Warto przed przystąpieniem do skonstruowania 

wywiadu przejrzeć raporty rynkowe, fora internetowe, wyniki badań itp. 

Scenariusz wywiadu należy przygotować tak, by pomógł nam osiągnąć określone cele. Trzeba zatem być 

świadomym tych celów. Co chcemy dowiedzieć się o kliencie? Jak dokonuje decyzji zakupowych? Jak 

postrzega naszą firmę? Czego brakuje mu w naszym produkcie? Ważne, by nie próbować za pomocą 

jednego wywiadu uzyskać odpowiedzi na wiele odmiennych pytań. W końcu celem badania jest wejście w 

głąb problemu a nie przeskakiwanie z kwestii na kwestię. 

Jeśli przygotowujemy typowe badanie, na początku scenariusza należy umieścić informację w jakim celu 

prosimy klienta o wypowiedź. Może się jednak zdarzyć, że okazja do badania pojawi się spontanicznie w 

czasie obsługi – wtedy nie przerywajmy rozmowy taką formułką, tylko korzystajmy od razu z całego zestawu 

pytań właściwych. 

No właśnie – pytania to główny zasób tego badania. Pytania odpowiednie, czyli dające klientowi szansę na 

indywidualną odpowiedź poprzedzoną przemyśleniem sprawy. 

 



Rozmowa w scenariuszu IDI opiera się zatem w dużej mierze o pytania otwarte, zaczynające się od:  "Co...", 

"Kto...", "Jak...", "W jaki sposób...", "Skąd...", "Czym..." "Gdyby..." i najważniejsze z pytań "Dlaczego...".  

W przypadku obsługi klienta, który chce naszej firmie zlecić projekt opakowania swojego produktu, taki 

wywiad mógłby przebiegać w następujący sposób: 

Pracownik: Cieszę się, że chciałby pan powierzyć 

nam to zadanie. Jakie powinno być takie 

opakowanie, żeby był pan zadowolony? 

Klient: Chodzi mi o coś atrakcyjnego. Żeby się 

wyróżniało na półce, bo będzie leżeć pomiędzy 

produktami konkurencji. 

Pracownik: Rozumiem. Kto ma być odbiorcą tego 

produktu? Wobec kogo opakowanie ma być 

atrakcyjne? 

Klient: W pudełku będą słuchawki bezprzewodowe. 

Dla nas klientem jest młody człowiek. Mniej więcej 

w wieku koniec studiów, początek pracy. Taki, który 

lubi wydawać pieniądze na siebie i błyszczeć w 

towarzystwie.  Raczej facet. 

Pracownik: Co pana zdaniem może być dla nich 

atrakcją? 

Klient: No nie wiem, mieliśmy już mocne kolory i 

przez chwilę to działało. Ale teraz konkurencja też 

ma mocne kolory. Z drugiej strony nie chcemy 

czarnego, bo czarny kolor już się ograł. Nie wiem 

zupełnie, co wymyśleć. 

Pracownik: Zajmiemy się tym. Przygotujemy kilka 

propozycji, a wcześniej przyjrzymy się konkurencji. 

Mam jednak pytanie – czy możemy szukać 

rozwiązań nie tylko w kolorystyce? Co by pan 

powiedział na pudełko o nietypowym kształcie lub z 

nietypowego materiału? 

Klient: Kształt? Brzmi to fajnie. Podoba mi się też 

pomysł o nietypowym materiale. Nie chciałbym 

jednak, żeby pudełko podrożyło kosz produktu. 

Pracownik: Ile byłby pan gotów wydać na takie 

pojedyncze pudełko wiedząc, że zwiększy ono 

zainteresowanie produkt?  

Klient: Myślę, że sześć złotych za sztukę 

maksymalnie. 

Pracownik: Ja to się ma w stosunku do obecnych 

kosztów? 

Klient: Teraz płacę około cztery i pół złotego. Ale nie 

jestem zadowolony z tych pudełek, które mam. 

Pracownik: O! To ważna informacja. A proszę mi 

powiedzieć, co w obecnych pudełkach pana 

zawiodło… 

 

 

 Pracownik świadomy tematyki oraz znający cel swojego badania będzie potrafił tak zadawać pytania, by 

dotrzeć do kluczowych informacji. Co więcej, dostrzeże też szansę na podpytanie w kwestiach, które się na 

bieżąco pojawiały w rozmowie. Tak, jak w przytoczonym tu przykładzie, udało mu się dowiedzieć jakie były 

ceny konkurencji a także zacząć rozmowę o przyczynach niezadowolenia  z wyrobów konkurencji. 

Aktywne słuchanie, skupienie na potrzebach rozmówcy i umiejętny dobór pytań to kluczowe czynniki 

sukcesu w poznawaniu naszych klientów! 


