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Experience Design Consultants
We help companies to shape value proposition and grow through experience 

design based on customer research, analytics and business metrics.

1



Experience Design jako przewaga na rynku 
płatności mobilnych
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Sprzedawanie w dzisiejszych czasach nie należy 
do najłatwiejszych zadań
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Najpierw trzeba znaleźć odpowiedniego klienta.
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Następnie trzeba zaprezentować mu w odpowiedni sposób produkt czy usługę...
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Często trzeba przeprowadzić go przez formalności jak wypełnianie 
formularzy czy różnego rodzaju zgody...
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Żeby na końcu dojść do momentu pobierania płatności. Ten moment 
jest często tym najbardziej ryzykownym, a zarazem najistotniejszym. 
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Płatności, szczególnie płatności mobilne są obecnie maksymalnie 
upraszczane, ale zarazem funkcjonują w realiach w których najmniejszy 
problem, najmniejsze tarcie rośnie w oczach potencjalnego płacącego 
do rangi przeszkody.



9

Żyjemy w czasach w których chcemy wszystkiego doświadczać tu i teraz. 
Wszystko musi być instant - w związku z tym przy płatności może się 
bardzo wiele wydarzyć...
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Nasza uwaga jest ciągle wystawiana na próbę
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Experience Design
Projektowanie doświadczeń polega na bardzo świadomym przygotowywaniu 
rozwiązań w taki sposób, aby osiągnąć pożądany cel, często biznesowy, 
poprzez budowanie pozytywnych doświadczeń użytkownika.
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Przy projektowaniu związanym z płatnościami mobilnymi, czyli z aplikacjami służącymi do 
przesyłania pieniędzy, płacenia itd. najczęściej chodzi o uzyskanie poczucia 
bezpieczeństwa, niezawodności czy wręcz poczucia zadowolenia. 
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Największym wyzwaniem będzie wytworzenie w użytkowniku nawyku korzystania z danej 
aplikacji czy rozwiązania codziennie.
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Venmo Samsung Pay Pay Pal Xoom Zelle

Tempo wzrostu jest porażające
Rynek płatności mobilnych, szczególnie ten w USA jest bardzo zatłoczony. 
Zakupy przez smartphone i tablety stanowią 25% wszystkich transakcji 
e-commercowych w stanach. 

Apple Pay Circle Pay Google Pay Square CashGoogle Pay
Send
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Ilości dokonanych płatności przy użyciu urządzenia mobilnego jest 4 razy 
wyższa od tempa wzrostu ilości transakcji zawieranych przez desktop i 10 
razy wyższa od tempa wzrostu standardowych transakcji.

W chinach aż 80% transakcji e-commercowych dzieje się przy użyciu 
urządzeń mobilnych
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Nie wszystko jednak jest ok. 
Pomimo tego że użycie Apple Pay, Google Pay i Samsung Pay wzrosło do 34 

procent. To wśród ankietowanych w Q1 2018 a Q1 2017, ilość osób 
polecających usługę maleje!
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42% użytkowników wielkiej trójki (apple pay, google pay, samsung pay) nie 
poleciłoby usługi. To wzrost o 11 punktów w porównaniu do zeszłego roku 
(31%).

Aż 87% użytkowników jest bardzo nieaktywnych. 
Tylko 6% jest bardzo aktywnych.
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Największym wyzwaniem będzie wytworzenie w użytkowniku nawyku korzystania z 
danej aplikacji czy rozwiązania codziennie.
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Na czym polega problem?
Użytkownicy trafiają na różnego rodzaju painpoint’y w trakcie korzystania z 

rozwiązań płatności mobilnych. Experience nie jest wystarczająco dobry.



22

Około 25% użytkowników którzy mają dostęp do płatności mobilnych 
nie korzysta z nich ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem
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Korzystanie z portfela mobilnego wiąże się z brakiem możliwości 
odbierania benefitów związanych z płaceniem odpowiednią kartą 
płatniczą. Chodzi o zbieranie punktów lojalnościowych. Aż 10% 
użytkowników postrzega to jako problem
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Około 40% użytkowników twierdzi, że jest zadowolona z obecnego 
sposobu płacenia. Większość użytkowników nie widzi powodu aby 
używać “digital wallets”. Nie jest to wystarczające ułatwienie i nie 
dodaje to żadnej wartości
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Jennifer Bailey, wiceprezes  Apple Pay ogłosiła że dostępność 
usługi Apple Pay wzrosła wzrosła do 50% sklepów w USA. Kiedy 
usługa startowała w 2014 było to tylko 3%. 
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Dla wielu użytkowników zbyt “mała” dostępność płatności 
mobilnych jest przeszkodą, która blokuje zmianę przyzwyczajenia. 
Nawet 50% Apple Pay nie wystarczy. Użytkownicy nie tolerują tego 
typu przeszkód. 



27

Siła  dobrego 
“Experience Design”
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Poranek. Śpieszysz się do pracy. Kolejka po kawę w Starbucks… 

Ehh dużo bym dał gdybym tylko mógł ją ominąć. 
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Aplikacja Starbucks wyprzedziła, w ilości płatności 
mobilnych, wielką trójkę.

STARBUCKS → Lider płatności mobilnych w US
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Jak to się stało?
Okazuje się, że na koniec dnia chodzi właśnie o 

experience design, o unique value proposition - o to że 

wychodzą z domu John może powiedz tak ostatnio 

popularne  “Hey Alexa” zamów mi kawę w starbucks - 

będę za 5 min!

Skip the line połączone z płatnością mobilną daje 

wystarczające duże added value, aby użytkownicy 

zmienili swoje przyzwczajenia płatnicze.



31

Siła niesamowicie dobrego 
“Experience Design”
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Na rynku chińskim dominują dwie aplikację 

które pokonały wcześniej wymieniane 

problemy których doświadczają 

użytkownicy na zachodzie. Alipay i WeChat 

Stały się hegemonami.
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Właściwie oba rozwiązania są utopią dla 

zachodnich konkurentów. 8/10 osób w Chinach 

korzysta z którejś z tych aplikacji wykonując 

ogromną ilość płatności mobilnych. 

Powód? Możliwość płacenia w restauracjach, 

kinach, bookowanie Airbnb, zamawianie Ubera, 

biletów lotniczych, biletów na pociąg, umawianie 

wizyt u lekarzy, płacenie rachunków, sprawdzanie 

danych urzędowych, płacenie i rozliczenie się z 

podaktów, płacenie mandatów, przesyłanie 

pieniędzy znajomym itd. itd.
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Na podstawie pokazanych przykładów widzimy że projektowanie 
doświadczeń może dać przewagę na rynku płatności mobilnych!
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Odpowiednie value proposition, user experience i pięknie 
zaprojektowany user interface może pozwolić wbić się klinem 

w niesamowicie zatłoczony rynek.
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Nikolay Storonsky, założyciel Revolut's i CEO powiedział: "Zamiast próbowania zostać 
bankiem od dnia numer 1 , postanowiliśmy skupić się na rozwoju naszego produktu i 
wartości jaką dostarczamy użytkownikom.
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Pamiętacie o rybce i 
o 8 sekundach? 
“Better than your bank account” - świetne Call to 
Action, które powoduje natychmiastowe 
zainteresowanie Revolut’em
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Chase - produkt JP Morgan Revolut
• Dużo elementów 
• Klasyczny dizajn

• Nowoczesna prostota 
• Minimalistyczny dizajn
• Powoduje poczucie profesjonalizmu i 

buduje zaufanie
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Kolor ma również bardzo duże znaczenie przy budowaniu doświadczenia.
• Kolory Revoluta to “Niebieski” i “Fuksja”
• fuksja: innowacja i kreatywność
• niebieski: poczucie bezpieczeństwa ( bardzo dużo instytucji finansowych używa tego 

koloru )
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Animacje na stronie pokazują jak dużą dbałość do szczegółów przywiązuje revolut. Jest to 
szczególnie istotne w komunikowaniu się bardzo konkretnej grupy docelowej - tech-savvy 
podróżników i osób zarządzającymi firmami.

https://drive.google.com/open?id=1KS0kSkvUYZQWyVxQTB-WXKiUpE36suN9


43

Standardowy proces pobierania aplikacji
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Uproszczony proces pobierania aplikacji
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Krzywa wzrostu wartości Revoluta 
zdradza bardzo ciekawą rzecz...



 

Od początku istnienia Revolut posiadał odpowiednie Value proposition w 
postaci karty do bezpłatnego przewalutowania… ale dopiero w połączaniu z ...
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… odpowiednim re-designem strony głównej i samej aplikacji.
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Krzywa wzrostu poszybowała w górę
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Aplikacja BeamUp jest szczególnie bliska mojemu sercu bo mieliśmy przyjemność 
zajmować się designem

• Gdzie wyjść, co robić, jak wspólnie za to zapłacić. 
• Dzielenie się rachunkiem, wspólne zbieranie pieniędzy
• Szybkie przesyłanie pieniędzy
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Świetny UX i UI były priorytetowe. Łatwość nawigowania itp musiały być przewagą w 
porówaniau do innych podobnych rozwiązań. W szerszej perspektywie miało to służyć jako 
coś co przywiąże użytkownika i odciągnie od tradycyjnych aplikacji bankowych i innych e-
walletów
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https://drive.google.com/open?id=1Bfz6SK_abj2H0SjLxiXyjyREVRhhtkrl
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https://drive.google.com/open?id=1C9WsuZNShjy9E-vnNQe0qWjgLml3AzR7
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www.flyingbisons.com

http://www.linkedin.com/in/lukasz-kowalski-fb

lukasz@flyingbisons.com


