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Co zazwyczaj wiemy o kliencie

Numer 
klienta

Imię i 
nazwisko

Adres 
zamieszkania 

E-mail

Numer 
telefonu



Jak wzbogacić dane

adres kod 
pocztowy

współrzędne 
geograficzne

współrzędne 
POS

imię i 
nazwisko

imię płeć

+ odległość od POS
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Ciągle mało 
danych do 
modeli…
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Co kryje paragon?
W

ym
ia

r 
in

fo
rm

ac
yj

n
y Ile zamówień złożył?

Jaka była wartość 
zamówień?

Ile produktów ogółem?

O ile więcej/mniej kupił 
rok do roku?

Jaka była maksymalna 
wartość zamówienia?

Jaka jest całkowita wartość 
przyznanych rabatów?

Ile produktów zwrócił?

W
ym

ia
r 

m
ie

js
ca Online

Sklep stacjonarny

Total

Sklep Warszawa Arkadia

Sklepy w woj. 
mazowieckim

Sklepy typu premium

Sklepy nowo otwarte

W
ym

ia
r 

cz
as

u …

w ostatnim tygodniu

…

w ostatnim miesiącu

…

w ostatnich 3 miesiącach

…

w ostatnim roku

…

od początku istnienia 
konta

W
ym

ia
r 

ka
te

go
ri

i/
p

ro
d

u
kt

u Obuwie sportowe

Odzież letnia

Artykuły do kuchni

Sport

Pościel

Kawa mielona

T-shirt męski rozmiar M

Meble powyżej 1000 zł

Gorąca czekolada

…



Integracja innych źródeł
In

te
gr

ac
ja

 z
e

 s
tr

o
n

ą 
w

w
w Kiedy ostatnio 

odwiedził stronę?

Jak często odwiedza 
stronę?

Ile średnio podstron 
ogląda?

Ile produktów wrzucił 
do koszyka?

Wartość produktów w 
koszyku

Całkowity czas 
spędzony na stronie w 
ostatnim tygodniu

In
te

gr
ac

ja
 z

 C
u

st
o

m
e

r
Se

rv
ic

e Ile razy kontaktował się 
z call centre?

W jakiej sprawie 
dzwonił ostatnio?

Czy eskalował jakiś 
problem związany z 
naszą firmą w mediach 
społecznościowych?

In
te

gr
ac

ja
 z

 b
e

ac
o

n
am

i Jak często odwiedza 
sklepy stacjonarne?

W którym sklepie był 
ostatnio?

Który sklep odwiedza 
najczęściej?

Średni czas wizyty w 
sklepie

In
te

gr
ac

ja
 z

 lo
gi

st
yk

ą Czy otrzymał już swoje 
ostatnie zamówienie?

Średni czas dostawy

Najczęściej wybierana 
forma dostawy





Optymalizacja kampanii direct mailingowej

O kosztach
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Od problemu do rozwiązania



Zwodnicza logika





Model scoringowy

Modele scoringowe to taki typ 
modeli, który dla każdego 

rekordu wylicza jakiś score, 
który najczęściej mieści się w 

zakresie 
od 0 do 1 

Score może oznaczać prawdopodobieństwo:

- zakupu w ciągu najbliższego tygodnia

- rezygnacji z oferty w ciągu następnego 
miesiąca

- zakupu konkretnego produktu w 
konkretnym dniu

Pozwalają uszeregować 
klientów/produkty wg jakiegoś 

kryterium

Dzięki możliwości 
uszeregowania klientów, 

kampanie marketingowe można 
kierować tylko do pewnego 
podzbioru, co pozwala na 

zwiększenie ich efektywności



Problem: wysyłka SMS z ofertą promocyjną

• Zwiększenie zasięgu kampanii

• Zwiększenie konwersji zakupowej klientówCel

• Baza klientów ze zgodami marketingowymi i 
prawidłowym numerem telefonuZasoby

• Koszt wysłania SMS to 5,5 gr

• Otrzymanie SMS może być frustrująceKoszty



Rozwiązanie: budowa modelu scoringowego

Znalezienie kampanii 
bazowej z przeszłości

Przygotowanie zbioru 
treningowego –

przeliczenie ABT na 
dzień przed promocją

Zebranie „response” –
0-1 zmienna czy klient 
skorzystał z promocji

Budowa modelu 
przewidującego 

prawdopodobieństwo 
zakupu

Wykorzystanie 
współczynników modelu 
na aktualnej tabeli ABT 

celem wyliczenia 
score’ów dla klientów

Posortowanie klientów 
wg score’a oraz wybór 

odcięć dla rodzajów 
komunikacji/braku 

komunikacji



Rozwiązanie: budowa modelu scoringowego

model.base <- glm(
if_bought_WS ~ TNDO.ON.2Y + TNFPP.ON.1M + TNDP.3M + TNFPO.2Y + 

TNFPO.ON.6M + TGDR.OF.1Y + IF.RTRN.3M + TGRTRNDV.6M, 
data = ABT.train, 
na.action = na.exclude, 
family=binomial(link='logit')
)

prediction <- predict(model.base, ABT, type = "response")



Efekty

• Koszt wysyłki zmalał z 30.000 do 9.000 zł.Koszty

• Konwersja wzrosła z 1,6% do 4,9%Konwersja

• Zrealizowano 92% maksymalnego przychodu

• Wykorzystano 30% budżetuPotencjał

• Pozostałe 21.000zł wykorzystane w kolejnych 
kampaniachBonus



Segmentacja & silniki rekomendacyjne jako narzędzie 
personalizacyjne

O analizach
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Segmentacja w 3 krokach

Metody Hierarchiczne:
▸Average linkage
▸Complete linkage
▸Metoda centroidów
▸Wariancji Warda
▸…

▪ Niehierarchiczne
▸ K-średnich

▪ Bazujące na gęstości, rozkładzie
▸ EM, dbscan

Ile segmentów?
▪Maksimum lokalne CCC (>2-3)
▪Maksimum lokalne pseudo-F 
oraz niska wartość pseudo-t

Dodatkowo:
▪ Maks. CCC (0;2) -> uwaga
▪ <0 -> rozkład unimodalny
▪ <<0 -> outliers
▪ Użytkowość

Dobra tabela ABT1

Standaryzacja zmiennych2

Eksploracja danych3

Niska korelacja zmiennych4



Efekt segmentacji

Płeć 1
Wiek 33

Liczba zamówień 12M 33

Średnia wartość zam. 
przed rabatem

33 zł

Średnia wartość zam. 
po rabacie

23 zł

Zniżkowość 33%
Okno zakupowe 33 dni
Dni od ost. zam 33 dni

% zamówień online 33%
% zamówień weekend 33%

Duże miasto 1
Newsletter 1

Karta lojalnościowa 1





Płeć 1

Wiek 33,1 lat

Liczba zamówień 12M 33

Średnia wartość zam. przed 
rabatem

33 zł

Średnia wartość zam. po 
rabacie

23 zł

Zniżkowość 33%

Okno zakupowe 33 dni

Dni od ost. zam 33 dni

% zamówień online 33%

% zamówień weekend 33%

Duże miasto 100%

Newsletter 100%

Karta lojalnościowa 100%

Analityk Marketing

•Ma na imię Ryan

•Ma 33 lata

•Gra w filmach

• Codziennie o 6 rano pije filiżankę 
kawy

•Uwielbia podróże

• Prowadzi zdrowy tryb życia

•Nie ma dzieci, którymi musiałby 
się zajmować, ale..

•… i tak nie ma czasu przeglądać 
produktów online

• Lubi być zaskakiwany

• Słucha tylko „Odkryj w tym 
tygodniu” na Spotify



Użyteczne segmentacje

▪ Segmentacje klienta
▹Demograficzna
▹Transakcyjna
▹Preferencje zakupowe

▪ Segmentacja klienta sklepowego
▹(j.w) + Geografia

▪ Segmentacja NL
▹Niskopoziomowe asocjacje kategorii/produktów
▹Poziom „zniżkowości” (vide: modelowanie upliftowe)

▪ Facebook
▹Mikrosegmenty, 
▹Custom audiences
▹Look-alike



Newsletter personalizowany

• Nie wszyscy klienci chcą otrzymywać 
oferty o wszystkim

• Optymalna częstotliwość różni się w 
zależności od segmentu (klienta)

• Optymalny dzień i pora wysyłki
• Jak odpowiedzieć na potrzeby 

klienta? 

v v

Cel: maksymalizacja przychodu
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Rekomendacje



Na podstawie czego rekomendujemy

Dane transakcyjne

• Dokładne dane z CRM – Customer id, Order id, product id, timestamp

• Szczegółowe dane dotyczące zarówno klientów jak i produktów

Clickstream

• Cała historia kliknięć ciasteczek (klientów) odwiedzających stronę

• Jak połączyć ciasteczko z mailem klienta ?

• Jak rekomendować bez dostępu do kodu strony? 



Webscraping

Drzewa kategorii o 
różnej głębokości

Zbiór od kilku do 
ponad 1000 
produktów

Dywan produktowy

Drzewa kategorii o różnej 
głębokości – ładowane 
dynamicznie



RSelenium

• Selenium automatyzuje prace przeglądarki internetowej

• Selenium wspiera Chrome, Firefox, IE, Safari + phantomjs

• Umożliwia nawigację („wstecz”, „odśwież”, „usuń ciastka”, „scrolluj”), interakcje DOM, js i wiele innych 



Od klików do rekomendacji

• Nie wszyscy wchodzą bezpośrednio na strony produktowe
• Proste product affinity
• Paczka Recommenderlabrats

• Gotowe algorytmy
• Prosta implementacja własnych

𝐴𝑓𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑦𝑈𝑠𝑒𝑟,𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖 =
1

𝐷𝑛𝑖_𝑑𝑜_𝑑𝑧𝑖ś
∗

𝑗=1

4



𝑖=1

𝑛

𝑤𝑗𝑓𝑖



Algorytmy rekomendacyjne

Random

Popular

Content filtering

Collaborative filtering

• User based

• Item based

Matrix factorization

Modele hybrydowe



Faktoryzacja macierzy

• Collaborative filtering -> Grupa modeli zmiennych ukrytych
• Macierz ocen dzielimy na dwie macierze: „gustów użytkowników”  i „cech produktów”
• Bardzo wydajne (vs. UBCF, IBCF)
• Świetne wyniki (+ implicite feedback, temporal dynamics)
• Paczka NNLM



Porównanie modeli



Do’s & Dont’s

Pamiętaj o celu
• Dobra analiza/model nie jest celem samym w 

sobie (tylko w dziale analiz ☺)
• Zazwyczaj model „good enough” wystarczy, żeby 

dużo zmienić. Wysublimowane metody nie 
zwiększają wartości biznesowej.

Interpretuj
• Standaryzacja jest często niezbędna, ale i 

nierzadko niezrozumiała
• Nie wybieraj sam zmiennych
• Nie patrz tylko na statystyczne własności

Warsztatuj
• Uwzględnij osoby nieanalityczne (biznes) w 

procesie analitycznym
• Uczestnicz w procesie operacjonalizacji analizy

Prezentuj
• Nie kończ analizy na kodzie, dąż do prezentacji 

własnych wyników
• Nie skupiaj się na tym „jak” to zrobiłeś, 2 slajdy 

analityczne to zazwyczaj strawne maksimum
• Nie rób brzydkich prezentacji, pełnych liczb i 

niezrozumiałych tabel
• Skup się na użyteczności, wnioskach, aplikacji



Dziękuję za uwagę
l.siemaszko@amainstitute.pl


