
Marketingowcu, czy wiesz co jedzą osobniki z działu IT? 
Czyli lekko i z dystansem o współpracy między działem marketingu a Informatykami. 
 
Obecna sytuacja nie należy do najłatwiejszych. Wielu z nas już oberwało boleśnie od             
wirusa. W ten lub inny sposób. Wszyscy jednak wiemy, że w którymś momencie to              
się skończy. Najdzie też ten moment, gdy wrócimy do zwykłego trybu pracy i             
ponownie zanurzymy się w tym, na czym znamy się najlepiej. Budżety na marketing             
ponownie wywindują w górę i będzie można zająć się tym, co tygryski lubią             
najbardziej - czyli przyciąganiem Klientów ;) 

 
Przy okazji jednego z moich (nielicznych na razie) wystąpień, spytałam          
marketingowców zajmujących się e-commerce, jak często rozmawiają z działami IT          
w swoich firmach. Nastała krępująca cisza, więc z uśmiechem dopytałam: a czy            
znacie w ogóle ich twarze i imiona? 
 
Ciszę przerwały nieliczne chichoty i kilka wyszeptanych no nie. 
 
Była to oczywiście niewielka grupa osób z branży, ale gdzieś w środku przeczuwam,             
że to nie jedyni marketingowcy, którzy omijają drzwi teamu IT szerokim łukiem. No,             
może czasem poczęstują się frytką od jakiegoś Juniora, który codziennie zamawia           
fast-food. Bo przecież Informatycy nie umieją gotować:nic, tylko klepią całymi          
dniami w te klawiatury, poprawiając bryle i mrucząc do siebie w niezrozumiałym            
języku ludzi jaskini. Co oni tam robią, to już nikt nie wie, poza nielicznymi wybranymi,               
którzy kiedyś zawitali do ich pokoju. Niektórzy z nich już nigdy nie będą tacy sami... 
 
DevOps, SysAdmin, Deweloper, Tester, Informatyk, Facet od Komputerów to         
przecież jedno i to samo, tylko różnie się nazywa. Jeszcze McBooka chce i to tego               
grafitowego, bo srebrny niefajny. Nie wiadomo, za co im płacimy, bo przecież działa!             
No, chyba, że nie działa… to wtedy już w ogóle nie wiadomo, na co te miliony monet                 
poszły. Można było kupić za to baniak Prosecco dla działu Smarketingowego i co             
najmniej kilka dobrych telefonów dla Handlowców. Zdecydowanie poprawiłoby to         
morale. 
 
A gdyby tak… gdyby tak zebrać się na odwagę i do nich zagadać? 
A gdyby tak… poprosić ich o poradę zanim coś się zepsuje? 
A gdyby tak… wdrożyć regularne spotkania z działem IT? 
 
Może jednak robią coś dobrego dla tej firmy? 
 

 
 



 
 

O czym wtedy z nimi rozmawiać? 
 

Chcąc przełamać lody, może chwycicie paczkę frytek w dłoń i wchodząc do            
technologicznej Narnii doznacie niemałego szoku, gdy okaże się, że część z tych            
mrocznych, niedostępnych istot wsuwa właśnie domowej roboty burrito lub tartę na           
kruchym spodzie. Jeden z nich rzeczywiście jakiś taki blady i wyciszony, ale ten             
drugi śmieje się tubalnie i ma… jeansy z najnowszej kolekcji Hugo Bossa?! 
 
To będzie pierwszy i zaraz potem drugi wstrząs. Ale to nic. Nie jesteście przecież z               
kruchego wafelka. Przetrwaliście pandemię, cholera! Nie pękniecie.  
 
Gdy już okaże się, że ludzie z działu IT nie tylko jedzą normalne jedzenie, ale               
również posiadają poczucie humoru, wyczucie stylu, hodują rośliny, projektują         
meble, dekorują wnętrza, oglądają seriale, które oglądają też inni i są... po prostu             
ludźmi, możecie przejść do meritum.  
 
Jeżeli planujecie wielkie kampanie marketingowe, dobrze będzie zacząć właśnie od          
tego. Na pewno posiadacie dane z przebiegu ostatnich takich akcji. Mieliście też            
wystarczająco dużo czasu podczas ostatnich tygodni na skrupulatne        
przeanalizowanie ich.  
 
Wiecie, jak duży był ruch i co nie poszło po Waszej myśli. Możliwe, że COVID-19               
zrobił Waszej firmie przysługę i Klientów nagle przybyło. Czy serwery dały radę?            
Porozmawiajcie o tym, jakiego ruchu spodziewacie się w nadchodzących         
tygodniach. To właśnie chłopaki (i dziewczyny) z działu IT najlepiej wiedzą, czy            
Wasz serwis wytrzyma takie natężenie. Jeżeli nie, dacie im odpowiednią ilość czasu            
na dokonanie zmian. Nie chcecie przecież, żeby Wasz e-commerce padł trupem w            
połowie świetnej, udanej akcji, którą tak skrzętnie zaplanowaliście.  
 
Opowiedzcie również o problemach, na które natknęliście się do tej pory. Może            
produkty wyszukiwały się za wolno? Może obrazki nie wyświetlały tak jak trzeba? A             
może coś było nie tak z koszykiem? Brakowało jakiejś opcji, która powinna tam być?              
Informacja o otrzymaniu zamówienia nie dotarła do klienta?  
 
Jeśli do tego momentu tylko rzucaliście ostrymi uwagami między sobą, zapominając,           
że Informatycy mogą nawet nie wiedzieć, że coś się dzieje i czego Wy tak naprawdę                
chcecie… to teraz warto spokojnie opowiedzieć im o Waszych oczekiwaniach.          
Moment, gdy się nie pali, to najlepszy moment. Ponownie, dajecie im czas, aby na              
spokojnie zajęli się ważnymi dla Was sprawami.  
 



Jeżeli sprawy bieżące są pod kontrolą, dobrze będzie również nakreślić Waszym           
kolegom, jak widzicie nadchodzące miesiące. Czy oczekujecie, że ilość klientów          
wzrośnie? Czy będziecie wysyłać dużo maili? Czy potrzebujecie pięknie         
skrojonego Landing Page’a, który wytrzyma fale zainteresowanych? Czy w jakiś          
konkretny dzień naprawdę nie chcecie fack upów i zmiany w aplikacji nie powinny             
być wtedy wdrażane? Czy planujecie optymalizację w zakresie SEO i mogliby           
pomóc Wam w od strony serwerowej (oj, Google wiedzą, kiedy Wasza strona ładuje             
się za długo).  
 
W skrócie: opowiedzcie o Waszych marzeniach, oczekiwaniach i planach względem          
rozwoju serwisu. Dzięki temu, unikniecie nieprzyjemnych sytuacji z rodzaju tych “nie           
do uniknięcia” np. stali klienci nie dostali wiadomości z kodem rabatowym, zapłacili            
pełną cenę i teraz są bardzo, bardzo, ale to bardzo źli.  
 
Warto oczywiście ustalić kiedy będziecie się spotykać. Niezapowiedziane wpadanie         
do działu IT może nie być dobrym pomysłem, gdy zespół nad czymś właśnie             
pracuje. Zdecydowanie warto jednak, żeby marketingowcy mieli możliwość        
przeprowadzania takich rozmów. Przyniosą one wiele pożytku. 
 
A na koniec: uśmiechnijcie się ładnie, podziękujcie za dotychczasową pracę (którą           
ignorowaliście) i zaproście tych osławionych nerdów na piwo. Nawet jeśli odmówią           
(co jest wielce prawdopodobne), będzie im miło :) 


