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czas na biznes call center

Trend outsourcingu, czyli zlecania zewn!trznym 
firmom realizacji ró"nych obszarów dzia#alno$ci, 
coraz bardziej zadomawia si! w $wiadomo$ci 
podmiotów, funkcjonuj%cych na polskim rynku. 
Jednym z dzia#a&, które z powodzeniem mo"-
na przekaza' na zewn%trz, s% wszelkie kontakty 
z obecnymi i potencjalnymi klientami. Prowadze-
niem infolinii czy telefoniczn% akwizycj% na rzecz 
zleceniodawcy coraz cz!$ciej zajmuj% si! wyspe-
cjalizowane firmy call center. Sprawdzimy zatem, 
jak wygl%da rynek tych us#ug i czy jest na nim 
miejsce dla nowych podmiotów.

Za#o"enie i prowadzenie firmy typu call center wi%"e si! z ogromnymi kosz-
tami. Jednak przy dobrej strategii dzia#ania zyski tak"e mog% by' znaczne. 
Jakie? Spróbujemy to policzy', uwzgl!dniaj%c wcze$niej ró"ne aspekty zwi%-
zane z tym przedsi!wzi!ciem.

Charakterystyka rynku

Specjali$ci szacuj%, i" rynek call center wart jest ok. 860 mln z#. Dalszy jego 
rozwój powinien utrzyma' si! na poziomie ok. 16% rocznie, przy rentowno-
$ci ok. 6%. W regionie Europy (rodkowo-Wschodniej Polska wyró"nia si! 
trzecim wynikiem, je"eli chodzi o wzrost rynku call center. Niestety, zajmu-
jemy tak"e niekorzystne trzecie miejsce od ko&ca pod wzgl!dem dojrza#o-
$ci tego sektora. Co jednak najwa"niejsze, w Europie (rodkowo-Wschodniej 
nale"ymy do czo#ówki zarówno na rynku wewn!trznym, jak i rynku us#ug 
obcoj!zycznych.



3

czas na biznes call center

Jakie jest zapotrzebowanie na us!ugi contact center i call center? Szacu-
je si", #e spo$ród wszystkich firm, co czwarta zleca firmom zewn"trznym 
kontakty z klientami w ramach infolinii, marketingu i sprzeda#y, umawiania 
spotka% czy windykacji. Jest to wci&# niewiele i $wiadczy o s!abym nasyce-
niu rynku. To pozwala z kolei na optymistyczne prognozy co do zapotrzebo-
wania, które z ka#dym rokiem b"dzie rosn&'. Firmy traktuj& te us!ugi wci&# 
jeszcze jako jedn& z form wsparcia sprzeda#y, a nie jako strategiczny kana!.

W$ród firm-klientów, korzystaj&cych z call center, zmieniaj& si" oczekiwa-
nia wobec us!ugi. Coraz mniejsz& uwag" skupiaj& one na klasycznym mar-
ketingu na rzecz konkretnych efektów za pomoc& sprzeda#y i profesjonal-
nej obs!ugi klientów. Pomimo ci&g!ego wzrostu rynku, $wiadomo$' poj"cia 
call center w$ród klientów jest wci&# s!aba. Klientami najcz"$ciej s& firmy 
z bran#y finansowej i us!ug telekomunikacyjnych. Us!ugi typu back-office 
najcz"$ciej zleca sektor finansowy (73%) oraz motoryzacyjny (64%).

Natomiast firmy call center czeka w niedalekiej przysz!o$ci ewolucja. Ju# 
teraz zauwa#alne s& dwa trendy. Pierwszym jest wzrost ogólnego zainte-
resowania us!ugami, drugim natomiast przechodzenie do coraz bardziej 
zaawansowanych narz"dzi tych us!ug. Wed!ug Mi"dzynarodowej Unii Te-
lekomunikacyjnej, z internetu korzysta jedna trzecia mieszka%ców globu – 
dwa miliardy ludzi. Badania wykazuj& tak#e, #e a# 90% ludzi korzysta z wielu 
kana!ów komunikacyjnych, a ponad 50% rozpoczyna komunikacj" w inter-
necie zanim przejdzie na kontakt telefoniczny. W $lad za tymi tendencjami 
id& firmy z sektora call center. Aby by' na bie#&co, poza podstawowym ka-
na!em, jakim jest telefon, wykorzystuj& tak#e wideorozmowy, komunikacj" 
na czatach oraz telefoni" internetow& VoIP.


