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Zaufanie jako kluczowa wartość w kształtowaniu 
trwałych relacji z klientem w erze nowoczesnych 

technologii i usług

Streszczenie
W niniejszym artykule przedstawiono zaufanie jako wartość, nabierającą 

szczególnego znaczenia w dzisiejszych realiach, zdominowanych przez ciągłe 
zmiany, niepewność jutra i nowoczesne technologie. Autorka ukazuje źródła 
i konsekwencje współwystępujących i oddziałujących na siebie – kultu piękna 
i kultury nieufności. Przybliża pojęcie zaufania oraz jego charakterystyczne 
cechy. Wskazuje na umiejscowienie względem siebie (1) potrzeby bezpie-
czeństwa (zaufania) i (2) potrzeby poznawczej czyli wiedzy (w tym przy-
padku – nowoczesnych zabiegów i technologii w kosmetologii) w piramidzie 
potrzeb człowieka, w celu podkreślenia nadrzędnej roli tej pierwszej. Autorka 
przedstawia własną koncepcją budowania trwałych relacji z klientem, od-
wołując się do modelu hierarchii potrzeb A. Maslowa. Wskazuje również na 
szereg korzyści, jakie odnosi usługodawca/firma dzięki zbudowaniu trwałej 
relacji z klientem opartej na zaufaniu.

Słowa kluczowe: zaufanie, relacje, klient, piramida potrzeb Maslowa,  
kosmetologia

Trust as a core value in developing lasting relationships with 
customers in the era of modern technologies and services

Abstract
The article presents the issue of trust as an important value, gaining a spe-

cial importance in today’s, changeable, insecure and packed with advanced 
technologies, modern world. The author shows both – causes and consequ-
ences of two phenomena the admiration of physical beauty and the culture 
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of mistrust – coexisting and interacting with each other. The article discusses 
the concept of trust and its characteristics. Moreover, it indicates the mutual 
relation to each other of (1) the sense of safety (trust), and (2) cognitive need 
or knowledge (in this case - modern treatments and technologies in cosmeto-
logy) in the pyramid of human needs, in order to highlight the key role of the 
former. The author presents own concept of building long-lasting customer 
relationships referring to the A. Maslow’s model of the hierarchy of needs. 
Additionally, the author point the benefits to the service provider (company) 
connected with building durable client relationships based on trust. 

Key words: trust, relationships, customer, Maslow’s hierarchy of needs,  
cosmetology

CEL PRACY
Celem niniejszej pracy jest zwrócenie szczególnej uwagi na wartość i rolę 

zaufania jako elementu o fundamentalnym znaczeniu dla kształtowania trwa-
łych relacji kosmetyczki, kosmetologa, lekarza medycyny estetycznej z klien-
tem, we współczesnych realiach, cechujących się coraz bardziej złożonym 
społeczeństwem, brakiem przejrzystości oraz coraz szerszych obszarach  
niepewności i dominacji ryzyka.

CZYM JEST ZAUFANIE?  
Zaufanie to wiara w prawość, charakter i zdolności drugiej osoby  

(Robbins, DeCenzo 2002).
Stanowi ono bardzo ważny element stosunków międzyludzkich, wpływa 

na ich kształt i przebieg. Specyficznym rodzajem tych relacji są stosunki wy-
miany rynkowej, które są w dużej mierze oparte na zaufaniu (Blok 2012). 
Zaufanie jest traktowane jako element systemu wartości – cenny kapitał spo-
łeczny, jeden z najistotniejszych elementów mających wpływ na satysfakcję 
z wykonywanej pracy (Walczak 2012). 

Ponieważ problematyka zaufania jest domeną wielu nauk jak np.: etyka, 
teologia, psychologia społeczna czy nauki polityczne, pojawiają się trudności 
z jednoznacznym jego zdefiniowaniem, gdyż w zależności od dyscypliny na-
ukowej bywa ono różnie rozumiane: jako pewność, nadzieja, przekonanie lub 
zbiór przekonań, predyspozycja, zmienna sytuacyjna, strukturalna lub inter-
personalna (Lewicka- Strzałecka 2003). 
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Zaufanie jest pojęciem w dużej mierze bardzo subiektywnym, odnoszącym 
się do charakteru relacji, jaka zachodzi pomiędzy poszczególnymi osobami. 
Można powiedzieć, że jest to stan z pogranicza sfer emocjonalnej i racjonal-
nej, co utrudnia jego pełną obiektywizację. Stan ten wyraża się między innymi 
w przekonaniu o możliwości polegania na danej osobie, jej oddaniu czy poczu-
ciu pewności wobec niej (Walczak 2012). 

Jednym z najbardziej znanych polskich autorów zajmujących się proble-
matyką zaufania jest P. Sztompka, który definiuje zaufanie jako mi.n. oczeki-
wanie godnego postępowania wobec nas (Sztompka 1999a). Inni autorzy jak 
np. Fukuyama (1997) wskazuje na bezpośrednie związki zaufania i systemu 
norm i wartości, traktując zaufanie jako mechanizm oparty na założeniu, że 
innych członków danej społeczności cechuje uczciwe i kooperatywne zacho-
wanie, oparte na wspólnie wyznawanych wartościach. Głuszek (2002) nato-
miast  proponuje traktowanie zaufania, jako wiary w to, że żadna strona nie 
wykorzysta słabości tej drugiej. 

Mimo wewnętrznego zróżnicowania wielu definicji istnieje ich wspólny 
element – powiązanie zjawiska zaufania z działaniami innych ludzi. W opub-
likowanym już w 1979 roku eseju, Niklas Luhmann podkreślił, że zaufanie 
jest niezbędne w życiu nowoczesnych społeczeństw z uwagi na ich rosnącą 
złożoność, nieprzejrzystość, coraz szersze obszary niepewności i dominację 
ryzyka (Luhmann 1979). W związku z dużym zainteresowaniem tym zagad-
nieniem, w kolejnych latach pojawiały się liczne interesujące prace socjolo-
giczne dotyczące w całości lub w części tej problematyki (np.: Barber 1983, 
Fukuyama 1997, Gambetta 1993, Seligmann 1997, Sztompka 1999b). 

ZAUFANIE JAKO DEFICYTOWA WARTOŚĆ W REALIACH 
KULTURY NIEUFNOŚCI

Wartość zaufania na rynku dóbr i usług nabrała szczególnego znaczenia 
ze względu na wyraźnie pogarszający się poziom zaufania uogólnionego  
(generalnego), tzn. przenikającego całą zbiorowość i traktowanego jako obo-
wiązująca reguła postępowania (Sztompka 2005). Jak wskazują badania, co-
raz więcej państw (dotyczy to także krajów wysoko rozwiniętych) możemy 
zaliczyć do grona krajów o niskim stopniu zaufania i wiarygodności (Herman, 
Konopka 2012). Warto zatem zastanowić się, co przyczyniło się do narodzin 
kultury nieufności?
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Otóż towarzyszący gospodarce rynkowej wzrost konkurencji oraz pragnie-
nie szybkiego zysku za wszelką cenę, stały się często przyczyną przekracza-
nia granic etycznych w działaniach osób zarządzających firmami jak również 
osób w nich zatrudnionych. 

Na co dzień jesteśmy bombardowani nadmiarem informacji zachęcających 
czy wręcz przymuszających nas do nabycia różnorodnych dóbr i usług. Ze wzglę-
du na ich ogromną podaż, niektórzy sprzedawcy czy usługodawcy chcąc pozy-
skać klienta, posuwają się nawet do oszustwa. Jest to najgorszy z możliwych spo-
sobów zdobycia klienta, gdyż nie uwzględnia on dalekowzrocznej perspektywy 
funkcjonowania firmy. Klient bowiem wcześniej czy później odkryje oszustwo 
i wówczas traci zaufanie nie tylko do firmy czy osoby, która dopuściła się tego 
nieetycznego zachowania, ale także staje się coraz bardziej nieufny w stosunku 
do innych uczestników ryku. Na takim właśnie gruncie wyrosła wszechobecna 
dzisiaj – kultura nieufności (Czajkowska 2008, Herman, Konopka 2012).

WARTOŚĆ ZAUFANIA W GABINECIE KOSMETOLOGICZNYM
Jednym z bardzo znaczących czynników stymulujących rynek dóbr i usług 

jest panujący czy wręcz obowiązujący we współczesnym społeczeństwie, sta-
le kreowany i wzmacniany przez mass-media – kult młodości i piękna. 

Wygląd zewnętrzny stał się swego rodzaju towarem, kapitałem, a inwesto-
wanie w niego może przynosić określone zyski zarówno w sferze prywatnej 
jak i zawodowej. Wobec powyższego uroda przestała być jedynie darem natu-
ry, lecz stała się zamierzonym efektem działań jakim poddawane jest ludzkie 
ciało, które nie jest już nam dane, lecz staje się zadane – jako obowiązek stałej 
kontroli swojego wyglądu (Majchrowska 2014).

Rozpowszechnianie idealnego kanonu piękna oddziałuje również na rynek 
pracy, na którym poszukiwane są osoby już nie tylko dobrze wykształcone, 
ale również atrakcyjne fizycznie (Kaczorowska, Gorzel 2013).

Zapotrzebowanie na młodość i piękno przyczyniło się do niezwykle inten-
sywnego rozwoju takich dziedzin nauki jak współczesna kosmetologia i me-
dycyna estetyczna, zarówno w zakresie powstawania nowoczesnych procedur 
zabiegowych, jak i wprowadzania na rynek coraz bardziej innowacyjnych 
technologii i preparatów. Osiągnięcia tych dziedzin podsuwają szereg możli-
wości doskonalenia wyglądu przybliżającego nas do obowiązującego ideału 
urody i znajdują powszechne zastosowanie wśród klientów stale wzrastającej 
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liczby podmiotów gospodarczych takich jak – gabinety odnowy biologicznej 
i medycyny estetycznej, ośrodki SPA, salony kosmetyczne i kosmetologiczne. 

Ponieważ na rynku wspomnianych usług panuje ogromna konkurencja, 
właściciele gabinetów poszerzają swoją ofertę o coraz bardziej nowoczesne, 
innowacyjne technologie, które mają przyciągnąć klienta, lecz ze względu 
na ich coraz większą dostępność stają się one niewystarczającym argumen-
tem dla jego pozyskania. Czynnikiem decydującym w odniesieniu sukcesu, 
w walce o klienta może być pozyskanie jego zaufania. Zdaniem autorki, wy-
nika to z pragnienia zaspokojenia podstawowej potrzeby człowieka, jakim 
jest poczucie bezpieczeństwa, częścią którego jest zaufanie. To właśnie panu-
jąca w dzisiejszych realiach kultura nieufności sprawia, iż zaufanie staje się  
„towarem” deficytowym.

Uczciwość osób świadczących usługi na rzecz poprawy wyglądu fizycz-
nego klienta wydaje się być nie do przecenienia ze względu na to, że decyzje 
klientów o poprawie wyglądu mogą mieć różne podłoże. Na przykład chęć 
sprostania obowiązującemu kanonowi piękna może stać się przyczyną wielu 
problemów zdrowotnych zarówno w odniesieniu do ciała, jak i psychiki czło-
wieka, a także jego funkcjonowania w społeczeństwie. Świadomość niedosko-
nałości początkowo może skutkować niską samooceną połączoną z brakiem 
pewności siebie, a następnie poczuciem braku akceptacji czy odrzuceniem 
(Kozłowicz i in. 2014). Utrzymujący się przez dłuższy czas stan dyskomfortu, 
niezadowolenia z siebie, braku akceptacji swojego wyglądu może skutkować 
schorzeniami natury psychicznej jak np. dysmorfofobią czy anoreksją (Ko-
złowicz i in. 2014). Rolą usługodawcy jest zatem trafne rozpoznanie źródła 
decyzji klienta i odpowiednie doradztwo w tym zakresie. Wykonanie usługi 
na prośbę klienta bez poznania przyczyny jego decyzji może nie tylko nie 
przynieść oczekiwanych przez niego rezultatów, ale też w konsekwencji do-
prowadzić do utraty jego zaufania, a w następstwie samego klienta. Uczciwy 
usługodawca, godny zaufania, uwzględniający na pierwszym miejscu dobro 
klienta, jest warunkiem nawiązania relacji i uzyskania jej trwałości. 

CECHY ZAUFANIA
Analiza badań różnych dyscyplin wiedzy, które za przedmiot zainteresowań 

uznały zaufanie, pozwala wyróżnić jego szczególne cechy. Maister i inni 
(2011) opisują je w następujący sposób:
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Zaufanie może narastać –  rzadko pojawia się natychmiast, w rzeczywistości 
wymaga pracy, chęci i wysiłku, zwiększa się z czasem i rodzi z nagromadze-
nia stosownych doświadczeń.

Może pojawić się instynktownie, już w chwili spotkania, jako zaufanie 
podstawowe. 

Można je łatwo zniszczyć natomiast odbudowa jest długotrwała i wymaga 
znacznych inwestycji lub może okazać się niemożliwa. 

Ma jednocześnie charakter racjonalny jak i emocjonalny – z jednej stro-
ny opiera się na bezpośrednim doświadczaniu kompetencji usługodawcy  
(umiejętności czysto techniczne, merytoryczne) z drugiej strony jesteśmy 
wdzięczni usługodawcy za wsparcie, jakiego nam udziela, za troskę oraz za 
różne inne działania o charakterze emocjonalnym. Wyjątkowe kompetencje 
stanowią konieczny, lecz niewystarczający warunek powodzenia. Zaufanie to 
coś zdecydowanie większego niż logika i stanowi istotny element sukcesu.

Opiera się na dwutorowości relacji (wzajemność) – nie można samodziel-
nie zbudować relacji opartej na zaufaniu. Niezbędny do tego jest udział klien-
ta i wzajemność po jego stronie. Zaufania nie da się wzmocnić, jeżeli podej-
mowane w tym celu wysiłki, będą miały charakter jednostronny.

Ma inne znaczenie dla klienta a inne dla usługodawcy – z faktu, że ktoś 
komuś ufa nie wynika automatycznie, że ten ktoś sam zasługuje na zaufanie. 
Zdolność do ufania drugiej osobie to warunek konieczny, ale niewystarczają-
cy dla bycia człowiekiem godnym zaufania.

Ma charakter osobisty – ufamy ludziom. Marka czy reputacja mogą spo-
wodować, ze zwrócimy się w pierwszej kolejności do niej, ale tylko człowiek 
może nas przy niej zatrzymać.

Wiąże się z potencjalnym ryzykiem – możliwość naruszenia zaufania to 
integralny czynnik relacji opartej na zaufaniu. Ma ona wyjątkowy charakter 
dlatego, że usługodawca/sprzedawca dokonuje wyboru i nie narusza zaufania, 
którym został obdarowany.

Nie można go wymusić – trzeba na nie zapracować.

POZYCJA ZAUFANIA NA TLE MODELU HIERARCHII   
POTRZEB  ABRAHAMA  MASLOWA

Abraham Maslow – amerykański psycholog, jeden z najważniejszych 
przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i transpersonalnej, 
twórca piramidy potrzeb człowieka, wyznaczył pięć głównych rodzajów  
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potrzeb. Do najbardziej podstawowych, zaliczył (1) potrzebę fizjologiczną  
(wynikającą z funkcji życiowych) oraz (2) potrzebę bezpieczeństwa (w póź-
niejszym okresie obie określił jako potrzeby niższego rzędu), oraz trzy potrzeby 
wyższego rzędu (tzw. metapotrzeby): (3) przynależności (potrzeba społeczna), (4) 
szacunku i uznania (potrzeba odbioru społecznego) oraz (5) potrzeba samoreali-
zacji (obejmująca potrzebę wiedzy i estetyki) (Maslow 2013). Potrzeby te tworzą 
układ hierarchiczny, który autor przedstawił w postaci piramidy (Ryc. 1). 

Kluczową tezą modelu Maslowa było stwierdzenie, że człowiek zaspokaja 
swoje potrzeby zaczynając od tych podstawowych, umieszczonych u podstawy 
piramidy do bardziej złożonych, pojawiających się coraz bliżej jej szczytu. Jeśli 
więc nie zaspokoimy potrzeb niższego poziomu, nie będziemy mogli zaspo-
kajać kolejnych wyższych. Im wyżej w hierarchii znajduje się dana potrzeba, 
tym później pojawia się ona w procesie rozwoju człowieka, tym mniejsze ma 
znaczenie dla jego biologicznego przetrwania (Maslow 2013, http://encyklo-
pedia.pwn.pl). Jak podaje Kulczycki (2004), potrzeby niższego rzędu służą 
uzupełnianiu naturalnych braków powstających w wyniku działalności czło-
wieka, natomiast te wyższe służą jego rozwojowi i doskonaleniu.

Z analizy modelu wynika, że zaufanie jako stan, rodzaj emocji znajdujący 
się na poziomie potrzeb niższego rzędu (potrzeba bezpieczeństwa) warunkuje 
rozwój potrzeb społecznych, do których należy m.in. prawidłowe kształto-
wanie się pozytywnych relacji międzyludzkich. Zatem, aby mogło dojść do 
nawiązania relacji usługodawcy z klientem niezbędne, jest stworzenie kli-
matu bezpieczeństwa umożliwiającego pozyskanie jego zaufania. W wyniku 
zaspokojenia wspomnianych potrzeb pojawia się możliwość samorealizacji 
(potrzeby wyższego rzędu), obejmującej min. chęć i zdolność zgłębiania wie-
dzy jak również rozwoju poczucia estetyki, co w kontekście niniejszej pracy 
odpowiada wiedzy na temat nowoczesnych technik i zabiegów stosowanych 
w kosmetologii. 

Kazimierz Obuchowski w swojej pracy „Przez galaktykę potrzeb. Psycho-
logia dążeń ludzkich” (1995) szeroko opisuje problematykę potrzeb człowieka 
przedstawianą przez wielu autorów. Celem autorki nie była jednak szczegó-
łowa analiza tych koncepcji lecz ukazanie ważności, względności potrzeb 
człowieka na tle najbardziej znanego w społeczeństwie modelu – Piramidy 
Potrzeb Człowieka, autorstwa A. Maslowa.
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AUTORSKA  KONCEPCJA  BUDOWANIA  TRWAŁEJ  RELACJI  
Z  KLIENTEM  OPARTEJ  NA  ZAUFANIU  W KONTEKŚCIE  PI-
RAMIDY  POTRZEB  A. MASLOWA

W procesie budowania trwałej relacji z drugim człowiekiem zaufanie  
stanowi jej fundament. Zgodnie z powszechnie panującą opinią jak również 
doniesieniami w literaturze uznaje się, iż zaufanie wymaga pracy, wysiłku i cza-
su oraz, że buduje się je stopniowo poprzez kolejne pozytywne doświadczenia 
(Boczkowski 2007, Maister i in. 2011). Literatura donosi, że najczęstszym i naj-
bardziej niezawodnym kryterium decydującym o udzieleniu zaufania jest repu-
tacja, czyli znana nam historia działań i dokonań wcześniejszych, danej osoby 
czy instytucji. Za bardziej zawodne kryterium uznaje się aktualne osiągnięcia 
i dokonania (Boczkowski 2007). Ponieważ jedną z cech zaufania jest moż-
liwość jego narastania, możemy poprzez nasze działania przyczyniać się do 
jego wzmacniania począwszy od impulsu zaufania czyli zaufania podstawo-
wego po dojrzałe zaufanie wzmocnione pozytywnym i stałym doświadcze-
niem klienta.

Czym jest „impuls zaufania”? Jest on określany jako zaufanie podstawowe, 
które może pojawić się między ludźmi podczas pierwszego kontaktu. Jest ono 
definiowane jako stała osobowościowa, czyli osobista skłonność do udzielenia 
lub odmowy zaufania będąca efektem doświadczeń wczesnej socjalizacji, a tak-
że późniejszych doświadczeń w obcowaniu z innymi (Boczkowski 2007).  Jest 
ono niezależne od usługodawcy. Istnieje natomiast obszar, w obrębie którego 
usługodawca może wpływać na sposób jego odbioru przez klienta. Otóż pod-
czas pierwszego spotkania dwojga ludzi, w tym pacjenta z kosmetologiem 
(kosmetyczką, lekarzem), mamy do czynienia z tzw. efektem pierwszego 
wrażenia, na który składają się wygląd i sposób zachowania (Białopiotrowicz 
2009). W tym przypadku usługodawca może sam kształtować swój wizerunek 
gdyż on sam decyduje jak wygląda – jak jest ubrany, jaką ma fryzurę, jak jest 
zadbany, jak się zachowuje i jaki poziom kultury osobistej reprezentuje. War-
to więc o tym pamiętać, że dbałość o wizerunek, wynikający z autentycznej 
potrzeby własnego doskonalenia się usługodawcy, a nie chęci manipulowania 
klientem jest bardzo ważnym elementem leżącym u podstaw tworzenia się 
trwałej relacji. 

Z przedstawionego na rycinie modelu, piramidy potrzeb człowieka wynika, 
że zaufanie, będące elementem potrzeby bezpieczeństwa, warunkuje możli-
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wość pojawienia się i realizacji potrzeby społecznej – przynależności, która 
odnosi się do relacji człowieka z otoczeniem i przejawia się nawiązywaniem  
bliższych kontaktów z ludźmi.

Okazywana klientowi akceptacja, troska i uwaga sprzyja tworzeniu 
się więzi emocjonalnej, nawet przyjaźni, które mogą pojawić się po obu  
stronach relacji. Tak zbudowana atmosfera sprawia, że klient „przywiązuje 
się” do usługodawcy i chętnie będzie do niego wracał.  

Stworzenie przez usługodawcę przyjaznego klimatu opartego na pozy-
tywnej relacji, zaufaniu i więzi emocjonalnej świadczy o jego szacunku do 
klienta, tym samym zaspokojenia kolejnej potrzeby w piramidzie Maslowa 
– potrzeby szacunku (Ryc. 1). Sposób postępowania usługodawcy wyzwala 
z kolei w zadowolonym kliencie potrzebę uznania dla wszelkich jego starań. 

Odwołując się do wspomnianego wcześniej, rozbudowanego modelu 
Maslowa, dopiero na tym etapie pojawia się możliwość zaspokojenia potrze-
by poznawczej, czyli w naszym przypadku wiedzy i umiejętności w zakresie 
nowoczesnych zabiegów i technologii w kosmetologii.  

Zaspokojenie tej potrzeby dokonuje się głównie po stronie usługowcy. 
Uznanie bowiem i szacunek kierowany ze strony klienta sprawiają, że usłu-
godawca czuje się doceniony i bardzo zmotywowany do dalszego rozwoju, 
zdobywania wiedzy i umiejętności. Doskonałe przygotowanie zawodowe 
usługodawcy umożliwia zaspokojenie potrzeby estetyki i piękna po stronie 
klienta, który osiąga poprawę wyglądu, natomiast usługodawca czuje pełnię 
satysfakcji z wykonanej pracy. 

W ten właśnie sposób usługodawca i usługobiorca wspólnie osiągają szczyt 
piramidy Maslowa, czyli zaspokojenie potrzeby samorealizacji (Ryc. 1). 
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Ryc. 1. Pozycja zaufania na tle hierarchii potrzeb A. Maslowa w kontekście budowania trwałych 
relacji z klientem – opracowanie własne

Autorka w swojej koncepcji pragnęła pokazać, że zaufanie jest filarem  
dającym oparcie dla zbudowania wyjątkowej i trwałej relacji między dwojgiem 
ludzi, będącej efektem synergii wynikającej z realizacji ich najważniejszych  
potrzeb. 
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PODSUMOWANIE
Zbudowanie trwałych relacji z klientem opartych na zaufaniu jest szczególnie 

ważne w warunkach kryzysu, kiedy trudno jest o nowych klientów. Dlatego osoby 
świadczące usługi w gabinetach kosmetycznych, kosmetologicznych czy medy-
cyny estetycznej powinny mieć na uwadze, że wiedza merytoryczna,  nowoczes-
ne zabiegi i technologie nie będą już wystarczające do pozyskania stałego klienta. 
Tym co będzie wyróżniać gabinet spośród innych i czynić go konkurencyjnym na 
rynku będzie najbardziej deficytowa „usługa” – być godnym zaufania.

Przegląd literatury pokazuje się, że zaufanie zaczyna być coraz częściej 
dostrzegane i doceniane jako cenne i przydatne narzędzie we współczesnych 
realiach społeczno-gospodarczych, których istotą jest zmiana i niepewność. 
Zaufanie to narzędzie przynoszące profity nie tylko natury etyczno-moralnej, 
ale także ekonomicznej. Zaufana kosmetyczka, kosmetolog, lekarz medycy-
ny estetycznej uzyskują szereg korzyści: częściej proszeni są przez klientów 
o poradę, usługę, zyskują większy szacunek, częściej otrzymują zapłatę bez 
kwestionowania  jej wysokości, są polecani przyjaciołom i znajomym klienta. 
Ponadto klienci chętniej rozstrzygają wątpliwości na korzyść zaufanego usłu-
godawcy, są bardziej skłonni wybaczyć jemu potknięcia, ufają jego instynkto-
wi. Łącznie przyczynia się do wzrostu zadowolenia z pracy, a w konsekwencji  
wypracowania trwałego sukcesu firmy.
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