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Wersja mobilna e-sklepu to nie dodatek. Dzisiaj to podstawa
Rynek e-commerce cały czas się rozrasta i to nie powinno nikogo dziwić. Jak wynika z danych
Sklepy24.pl, Parkietu i eKomercyjnie, jeszcze pięć lat temu mieliśmy zaledwie 4,2 tysiące sklepów
internetowych. Teraz mamy ponad 14 tysięcy.
To jednak nie wszystkie ciekawe dane jakie prezentujemy w najnowszym raporcie. Sprawdziliśmy na
przykład, co powinien dzisiaj mieć każdy sklep w sieci. Okazuje się, że absolutną podstawą jest jego
wersja mobile. Podpowiadamy proste triki, które wspomogą nawigację, czy też ułatwią dokonywania
płatności. W końcu prosta i szybka obsługa klienta to bardzo ważna rzecz.
Ponadto pokazujemy jakie wskaźniki powinien analizować każdy posiadacz własnego biznesu
w sieci. Wiele oczywiście zależy od charakterystyki e-commerce. Chodzi przede wszystkim o branżę
w jakiej działa sklep, czy też rodzaj zakupów.

Podziel się raportem:

Warto też przyjrzeć się rozdziałowi o zmianach w prawie, które są podyktowane wymogami UE. Tak
naprawdę pozostało niewiele czasu, aby dostosować stronę sklepu jak i regulamin do tego, co
planuje na naszym rynku wprowadzić Bruksela. Jednak niektóre zmiany z pewnością przysłużą się
konsumentom. Wydłużony zostanie na przykład czas związany ze zwrotem towaru z 10 do 14 dni.
Jak dyrektywa UE wpłynie na polski e-handel? Odpowiedź na to pytanie i nie tylko w najnowszym
raporcie e-commerce.
Robert Ocetkiewicz, redaktor prowadzący Interaktywnie.com
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WIZYTÓW

KI FIRM
Grupa Unity
Adres
ul. Przedmiejska 6-10
54-201 Wrocław
+48 71 358 41 00
ul. Conrada 55B
31-357 Kraków
+48 12 263 70 10
Dane kontaktowe
www.unity.pl
biuro@unity.pl

Opis działalności
Grupa Unity powstała z połączenia firm Empathy – Internet Software House, Contium SA oraz
Internet Designers. To obecnie największa w Polsce marka świadcząca usługi wdrożeń IT
i e-marketingu dla e-commerce, dysponująca imponującym portfolio – blisko 50 wdrożeń,
zatrudnieniem na poziomie 200 osób oraz najszerszym na rynku dostępie do technologii
e-commerce.
Klienci
RTV Euro AGD, Leroy Merlin, Nestle, Auchan, Kontri.pl, Sizeer, MEGAstore.pl, Black Red White
Motoricus.com, ES-SYSTEM

B2B Consulting Sp. z o.o.
Adres
ul. Ratuszowa 11/628
03-450 Warszawa
Dane kontaktowe
biuro@rzetelnyregulamin.pl
www.rzetelnyregulamin.pl
+48 22 390 91 05

Opis działalności
Tworzymy pro-konsumenckie regulaminy dla Sklepów i Serwisów Internetowych, Programów
Partnerskich i Lojalnościowych oraz Konkursów. Nadajemy im certyfikat Rzetelnego Regulaminu
podnosząc jednocześnie ich wiarygodność w oczach Konsumenta.
Ponadto zapewniamy bezpieczeństwo naszym Klientom gwarantując im pełną odpowiedzialność za
tworzone przez nas dokumenty wraz z ich aktualizacją w przypadku zmiany przepisów prawa.
Specjalizujemy się również w zakresie Ochrony Danych Osobowych, gdzie tworzymy i wdrażamy
Polityki Bezpieczeństwa wraz z rejestracją zbioru w GIODO.
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WIZYTÓW

KI FIRM
Bold Brand Commerce sp. z o. o.
Adres
Plac Inwalidów 7/11
30-033 Kraków
Dane kontaktowe
office@boldagency.net
www: boldagency.pl
+48 515 166 006

Opis działalności
Realizujemy pełen zakres usług związanych ze strategią, wdrożeniem, promocją i obsługą sklepu
internetowego. Pracujemy w oparciu o model Brand Commerce, skupiając się na tworzeniu silnej
marki sklepu i wyróżników w stosunku do konkurencji. Posiadamy międzynarodowe doświadczenie
we wdrażaniu Magento.
Klienci
Mennica Polska, Duhan, Mon Credo, Formaster, Skarbiec Mennicy Polskiej, Designique

Divante
Adres
ul. Kościuszki 14
50-038 Wrocław
Dane kontaktowe
info@divante.pl
www.divante.pl
+48 71 342 2406
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Opis działalności
Kompleksowo wdrażamy eCommerce. Oferujemy zarówno własną platformę (WellCommerce.pl)
jak i wdrożenia Prestashop, Magento, Gekosale oraz dedykowane rozwiązania. Case study z dużą
ilością konkretnych danych znaleźć można na www.divante.pl.
Klienci
Intersport, Praktiker, TUI Poland, Travelplanet.pl, ENERGA SA, SOLAR Company
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WIZYTÓW

KI FIRM
Paczkomaty InPost
Adres
ul. Malborska 130
30-624 Kraków
Dane kontaktowe
www.inpost.pl
bok@inpost.pl
+48 12 619 98 20

Opis działalności
Paczkomaty InPost to system skrytek pocztowych, służących do odbierania zamówień ze sklepów
internetowych. Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, dzięki czemu
klienci nie musza czekać na kuriera i paczkę odbierają kiedy chcą. Sieć Paczkomatów liczy ponad
500 maszyn w 160 miastach.
Klienci
AVON, Oriflame, Groupon, merlin.pl, Weltbild.pl, Oleole.pl, deezee.pl, Topscecret.pl

Media Ambassador
Adres
ul. Karkonoska 10
53-015 Wrocław
Dane kontaktowe
www.mediaambassador.pl
bok@mediaambassador.pl
+48 71 785 76 65

Raport interaktywnie.com - e-commerce

Opis działalności
Kompleksowo wspieramy naszych Klientów w budowie e-biznesu: od analitycznego rozpoznania
rynku i kwestii logistycznych przez wdrożenie platform e-commerce aż po marketing sprzedażowy
(Social Media, SEO/SEM, ...).
Najbardziej uznane firmy w Polsce powierzyły nam losy swoich produktów – dołącz do nich!
Klienci
Answear.com, Atlantic, Bytom S.A., Bayer, Empik, Endo, IBM, LPP S.A. (Cropp, House),
Polpharma, UrbanCity.pl, …
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Anna Frankowska, Maciej Miskiewicz, Maciej Rynkiewicz, Paweł Zawadzki
redaktorzy Money.pl

RANKING SKLEPÓW
INTERNETOWYCH 2012

Money.pl po raz siódmy, w tym roku z Gazetą Wyborczą i serwisem Wyborcza.biz, wziął pod lupę
ponad 100 największych i najpopularniejszych sklepów internetowych. Każdy z nich zbadaliśmy
pod kątem 60 kryteriów, które naszym zdaniem mają największe znaczenie dla potencjalnych
klientów. Analizowaliśmy nie tylko przyjazność i funkcjonalność e-witryny, asortyment, sposoby
dostarczania towarów i możliwości płacenia za nie, ale bonusy i promocje oferowane klientom.
Na tej podstawie wybraliśmy najlepsze z nich.
Sklepy internetowe są sporą konkurencją dla
tradycyjnych. Polacy coraz częściej i chętniej
zaglądają do nich, zostawiając tam niemałe
pieniądze. W tym roku, według prognoz, w sieci
(w e-sklepach i na aukcjach) wydamy nawet
21 mld złotych (prognoza SMB, Kelkoo, Forrester
Research). To o 5 mld złotych więcej niż rok temu.
Listopad i grudzień to czas, kiedy sklepy
internetowe mają największe obroty. Wszystko za
sprawą kupujących prezenty na Mikołaja i pod
choinkę. W tym roku na bożonarodzeniowe
prezenty, jedzenie oraz spotkania, średnio polska
rodzina wyda około 1 280 zł (badanie Deloitte).
Prawie jedna trzecia respondentów wyszuka
interesujące ich towary w sieci, a 23 procent
porównywa ceny w specjalnie do tego
stworzonych serwisach internetowych. Klienci
cenią sieć za możliwości pozyskania opinii
innych o produktach, ich porównania, a także za
zakupy w dowolnej chwili i bez konieczności
wychodzenia z domu.
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Przedświąteczne kuszenie
w e-sklepach
Nic dziwnego, że e-sklepy ulepszają
funkcjonalność e-witryn, rozszerzają asortyment
oraz starają się przyciągać klientów różnego
rodzaju bonusami i promocjami. Powszechne jest,
że internetowi sprzedawcy za większe zakupy
oferują rabaty, mini prezenty, czy czasem
darmową dostawę, szczególnie w okresie przed
Bożym Narodzeniem. Poza tym dosyć często
w internetowych sklepach firmy mogą wykupić
bon upominkowy dla pracowników. Na obniżki
można liczyć nie tylko wtedy, gdy wirtualny
koszyk jest wypełniony po brzegi. Czasem, by
uzyskać kod rabatowy, wystarczy gdy zapiszemy
się na newsletter lub będziemy aktywni na
fanpage'u e-sklepu albo zamieścimy komentarz
pod zakupionym produktem. W ankietowanych
przez nas e-sklepach dosyć częste są też
programy lojalnościowe (szczególnie
w e-księgarniach, sklepach wielobranżowych,

specjalistycznych i odzieżowych). W okresie
przedświątecznym charakterystyczne jest
oferowanie darmowej dostawy przy większych
zakupach lub nawet brak takich ograniczeń.
E-sklepy coraz chętniej wydłużają czas na zwrot
towaru. W niektórych z nich mamy na to aż
30 dni.

Social media pomagają
w sprzedaży
Już rok temu internetowe sklepy były bardzo
aktywne w social mediach. 90 procent miało
własne profile na Facebooku, niektóre chwaliły się
prowadzeniem bloga lub obecnością na Twitterze
lub na YouTube. W tym roku widać jeszcze
większy progres, nie tylko w obecności na
różnych portalach społecznościowych, ale także
dużej aktywności. Internetowi sprzedawcy coraz
częściej traktują to jako kanał mniej
sformalizowanego kontaktu z klientami. Nie brak
tam ciekawych pomysłów na zajawianie dyskusji,

8

wykraczających poza promocje czy konkursy.
Coraz rzadziej można trafić na fanpage
pozostawiony samemu sobie, gdzie wpisy
pojawiają się rzadko, a niezadowoleni klienci
wylewają swoje żale. O sporym postępie w tym
zakresie świadczy to, że aż trzy czwarte
e-sklepów dostało maksymalne oceny
(szczególnie dobrze wypadły e-sklepy z branży
AGD, RTV, księgarnie, sklepy specjalistyczne
oraz odzieżowe).

Internetowy portfel pod
wieloma postaciami
W zdecydowanej większości internetowych
sklepów bezpiecznie zapłacić można nie tylko
przelewem czy kartą lub za pobraniem. Tak jak
rok temu, widać rosnącą popularność systemów
płatności internetowych - (PayPala czy
PayByNet). Czasem, szczególnie w branży ze
sprzętem elekotrnicznym, możliwa jest płatność
w ratach.
Niestety tak szerokiego wyboru klienci nie mają
w sposobach dostarczania im zakupów. Coraz
częściej e-sklepy decydują się na dostawę tylko
za pośrednictwem firmy kurierskiej, rezygnując
na przykład z usług Poczty Polskiej. Tylko co
dziesiąty badany wirtualny sklep rozpieszcza
swoich klientów proponując kilka wariantów
dostawy, w tym: odbiór osobisty, w paczkomacie
InPost lub kiosku Ruchu.
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Wygrywa prostota,
funkcjonalność, użyteczne
aplikacje
Najlepsze sklepy internetowe stawiają na prostotę
i łatwość dokonywania zakupów oraz pomoc
w ich dokonywaniu. Temu wszystkiemu mają
służyć coraz lepsze wyszukiwarki, możliwość
filtrowania, przechowywania informacji albo
porównywania produktów według różnych
kryteriów. Większość wirtualnych sprzedawców
informuje też klienta od razu o wszystkich
kosztach. Niektórzy idą krok dalej i pokazują w
przejrzystej tabeli koszty i czas wszystkich
alternatywnych sposobów dostawy. Coraz mniej
sklepów podaje tego typu dane dopiero po
dokonaniu kolejnych kroków i przejściu do
wirtualnej kasy. Niestety bolączką jest
konieczność rejestrowania się w serwisie
i podawania wielu danych. Coraz trudniej trafić
na witrynę, która daje nam możliwość e-zakupów
bez żmudnej rejestracji.
Poprawiła się nieco informacja o dostępności
produktów. W 60 procentach analizowanych
przez nas sklepów kupujący otrzymuje pełną
informację o tym, czy i w jakim terminie produkt
jest dostępny. Celują w tym elektronika i AGD,
turystyka oraz sklepy wielobranżowe. W innych
branżach, informacje na ten temat często są
niepełne lub produkt jest dostępny tylko

wirtualnie. Najgorsze jest to, że dowiadujemy się
o tym dopiero po złożeniu zamówienia.
Za to można zauważyć większą otwartość
e-sklepów na kontakt z klientem. Tak jak
w zeszłym roku, na palcach jednej ręki można
policzyć sklepy, z którymi można się
skontaktować tylko mailowo. Do niemal połowy
można dzwonić nie tylko z telefonów
stacjonarnych, ale także z komórkowych. Nadal
rozwijane są też wirtualne sposoby kontaktu ze
sprzedawcą - komunikatory i czaty.

Co do poprawki?
Tak jak w zeszłym roku pochwalić trzeba też
szybkość odpowiedzi na maila. Większość z nich
odpowiada w ciągu 24 godzin. Niestety wciąż nie
brak sztampowych odpowiedzi z linkiem lub
odpowiedzi jednozdaniowych, niepełnych. Tylko
co czwarty mail został oceniony bardzo
pozytywnie, czyli był szybki, zawierał uprzejmą,
wyczerpującą i prawidłową odpowiedź. Do
poprawy jest też sposób informowania i podejście
do klienta pracowników infolinii. Choć jest lepiej
niż w zeszłym roku. Zaledwie co czwarty kontakt
telefoniczny lub na czacie został przez nas
oceniony bardzo dobrze. Rok temu zaledwie co
szósty. Niestety często trzeba było dopytywać
konsultantów o szczegóły. Rzadkością była
propozycja zapakowania prezentu i zapewnienie,
że dotrze on w dniu urodzin obdarowanego.
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Niektórzy dawali się złapać na braku wiedzy
technicznej lub niewiedzy na temat regulaminu,
form płatności lub asortymentu. Na przykład
zdarzyło nam się usłyszeć, że odpowiedź na
pytanie uzyskamy robiąc zakupy w e-sklepie lub
czytając dokładnie regulamin.

często martwe i mało eksponowane pola na
witrynach e-sprzedawców. Chociaż niektórzy
doceniają ich wagę i biorą udział
w specjalnych akcjach promujących opinie
klientów (czasem można za wystawienie opinii
otrzymać kupon rabatowy).

Wciąż niestety zdarzają się jednak sytuacje, na
które trzeba zwracać uwagę, by na e-kupowaniu
się nie sparzyć. Nadal można też natknąć się na
konsultantów, którzy twierdzą, że ich sklep nie
przyjmuje zwrotów lub nie wiedzą na jakich
warunkach jest on możliwy. Warto pamiętać, że
zgodnie z prawem, w ciągu 10 dni od zakupu,
mamy możliwość zwrotu towaru w każdym
e-sklepie. Dobrze jest też sprawdzić, czy sklep
w którym kupujemy ma siedzibę w Polsce, czy
jest polskojęzyczną wersją sklepu z innego kraju.
W tym drugim przypadku może się okazać, że
reklamacja będzie się wiązać z odesłaniem
przesyłki za granicę na własny koszt. Zresztą to,
czy towar spełnił wymogi, czy klient mógł go
sprawnie zwrócić lub reklamować, natychmiast
widać na forach i serwisach opinii o e-sklepie.
Nadal do poprawki jest też dbałość o komentarze
klientów na temat towarów. W tym roku zaledwie
jedna czwarta sklepów otrzymała maksymalną
liczbę punktów w tej kategorii. To nadal zbyt

Elektronika i AGD
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RTV, AGD, fotografia, komputery
Ta branża, jak co roku, wyróżnia się
pozytywnie na tle innych. Tutaj konkurencja
jest też wyjątkowo silna. Szeroki asortyment,
dbałość o szatę graficzną, funkcjonalność
witryny, a także liczne sposoby płatności
i dostawy, mają odzwierciedlenie w wysokiej
punktacji. Są jednak i mankamenty, np.
rzadkością w tym dziale są programy
lojalnościowe, nie brak za to wyprzedaży.
Sporo do życzenia pozostawia wiedza
merytoryczna pracowników infolinii
o produktach, choć przy tak szerokim
asortymencie trudno być specjalistą od
wszystkiego. Szczególnie w tej branży jakość
obsługi klienta często decydowała o miejscu
w rankingu, bo w pozostałych aspektach
konkurenci często reprezentują wyrównany
poziom.

Elektronika i AGD
1

komputronik.pl

78,00

2

euro.com.pl

76,00

3

redcoon.pl

75,00

4

agito.pl

74,50

5

morele.net

74,00

6

mixelectronics.pl

73,50

7

vobis.pl

69,50

8

conrad.pl

68,00

9

neo24.pl

67,50

10

oleole.pl

67,00

Zdrowie i uroda

leki, kosmetyki, perfumy
Także w tym roku w tej kategorii prym wiodą
drogerie, które nie tylko świetnie prezentują swoje
produkty, ale są często o krok dalej jeśli chodzi o
funkcjonalność i intuicyjność poruszania się po
witrynie. E-apteki z kolei oferują często wiele
artykułów i praktycznych informacji na temat
zdrowia itp. W tej branży dosyć często można
otrzymać upominek lub gratis do zakupów.
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Literatura i muzyka

Zdrowie i uroda
1

perfumeria.pl

72,25

2

iperfumy.pl

70,00

3

tagomago.pl

68,50

4

cefarm24.pl

67,75

5

domzdrowia.pl

67,25

6

dolce.pl

66,50

7

i-apteka.pl

64,25

8

aptekaotc.pl

63,00

9

perfumy-perfumeria.pl

59,75

tanie-leczenie.pl

57,25

10

literatura, muzyka, film, multimedia
W tej kategorii poziom wśród najlepszych jest
bardzo wyrównany, a różnice punktowe
niewielkie. Sprzedawcy książek, na tle
wszystkich ocenianych branż, przykładają
największą uwagę do jakości opisów
oferowanych towarów. Poza tym od tradycyjnych
księgarni różni je szeroki wybór. Można tu kupić
nie tylko tradycyjne książki, ale także e-booki,
muzykę, filmy, zabawki, gadżety oraz kosmetyki.
W tej branży powszechne są obniżki
i różnego rodzaju promocje, szczególnie przed
świętami. Bo tutaj szczególnie chętnie szukamy
prezentów pod choinkę.

Kultura i rozrywka
1

gandalf.com.pl

74,75

2

merlin.pl

71,50

3

empik.com

71,00

4

fabryka.pl

70,75

5

helion.pl

68,25

6

weltbild.pl

67,75

7

matras.pl

66,50

8

selkar.pl

65,00

9

pwn.pl

61,50

inbook.pl

61,25

10

REKLAMA
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STRAIGHT TO PERFORMANCE

8

Moda

odzież, obuwie, biżuteria
Wirtualne sklepy z ubraniami i butami, co nie
dziwi, szczególną uwagę przykładają do
graficznej prezentacji produktów. Zdjęcia można
powiększać, często pojawiają się też filmiki.
Niektóre prowadzą też bloga na temat mody lub
zamieszczają ciekawe galerie. Poza tym można
natknąć się na ciekawe cenowo propozycje
podczas wyprzedaży. Normą jest też darmowa
dostawa, jeśli klient zakupi towar za odpowiednią
sumę. Szczególnie e-witryny z tej branży były

niestety często krytykowane za niezgodność
towaru ze zdjęciem, słabą jakość lub problemy
ze zwrotem lub reklamacją. W tej branży warto
też zwrócić uwagę, czy e-sklep ma siedzibę
w Polsce, bo w przeciwnym wypadku dłużej
poczekamy na przesyłkę.

Sklepy wielobranżowe
Szeroki asortyment i zróżnicowanie sklepów
wielobranżowych, śmiało pozwoliłby im
rywalizować również w pozostałych
kategoriach rankingu. To też kategoria, gdzie

Moda

najczęściej klienci otrzymują sporo różnych
rabatów – za duże i częste zakupy, za zaproszenie
znajomych do zakupów, częsta jest też opcja
zapakowania towaru jako prezent.

Sklepy specjalistyczne
To kategoria najtrudniejsza do przeprowadzenia
porównania. W każdym sklepie znajdziemy tu
specjalistów w swojej dziedzinie, a większość
stron służyć może nie tylko jako miejsce zakupów,
ale również jako nieocenione źródło wiedzy.
Świadczy o tym bardzo wysoka punktacja.

Sklepy wielobranżowe

Sklepy specjalistyczne

1

answear.com

72,50

1

toys4boys.pl

70,00

1

militaria.pl

83,50

2

heppin.com

70,00

2

dekoria.pl

68,50

2

szkla.com

82,50

3

intymna.pl

69,75

3

rockmetalshop.pl

68,00

3

bron.pl

79,00

4

eobuwie.com.pl

68,00

4

superkoszyk.pl

64,50

4

oponeo.pl

76,50

5

butik.net.pl

59,00

5

a.pl

62,50

5

sklep-presto.pl

76,50

6

spartoo.pl

58,50

6

mall.pl

62,00

6

zooplus.pl

71,50

7

sizeer.com

58,00

7

alma24.pl

61,50

7

chocolissimo.pl

71,00

8

deezee.pl

57,50

8

katalogmarzen.pl

58,00

8

smyk.com

69,50

9

butyk.pl

57,00

9

tchibo.pl

55,00

9

iparts.pl

61,50

10

bonprix.pl

49,00

10

mango.pl

52,00

10

endo.pl

61,00

10

urbancity.pl

49,00
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Nie brak artykułów eksperckich, czasem można
też zadawać pytania specjalistom.

Turystyka

biura podróży, noclegi, bilety
Ta kategoria zasługuje na pochwałę za obsługę
klienta. Konsultanci infolinii z reguły byli bardzo
pomocni, dobrze zorientowani i uprzejmi. Poza
tym serwisy oferujące wycieczki, rezerwacje
noclegów i bilety lotnicze warto pochwalić za
funkcjonalność i narzędzia służące do
przeszukiwania często potężnych baz ofert.
Cenna jest też możliwość ich sortowania według
różnych kryteriów, a także rozbudowywanie
działu opinii klientów.
Turystyka
1

travelplanet.pl

65,50

2

wakacje.pl

60,50

3

tanie-loty.com.pl

57,50

4

esky.pl

56,00

5

fru.pl

55,50

6

hrs.com

52,50

7

easygo.pl

51,50

8

booking.com

50,50

9

accorhotels.com

49,50

10

holidaycheck.pl

48,50
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Jak ocenialiśmy
Warunkiem uczestnictwa w rankingu była
- podobnie jak w poprzednich latach
- popularność sklepu wśród internautów.
Z każdej kategorii monitorowanej w ramach
Megapanelu, w kategorii e-commerce/sklepy
wybraliśmy po 15 sklepów, które w ciągu roku
poprzedzającego badanie (od października
zeszłego roku do września 2012 r. ) odwiedziła
największa liczba osób. Tam, gdzie Megapanel
(standard badania polskiego internetu)
uwzględniał wyniki mniej niż 15 sklepów,
połączyliśmy kategorie. W rankingu
prezentujemy po 10 sklepów, które podczas
badania zyskały najwięcej punktów.
Sklepy ocenialiśmy na podstawie 60 kryteriów,
podzielonych na 10 grup:

interakcja z klientem - kanały kontaktu,
subskrypcje informacji
jakość obsługi - czas reakcji na maila, obsługa
infolinii, fachowość udzielanych informacji
łatwość dotarcia do informacji - wyszukiwarki,
mapy serwisów, regulaminy, faq
przejrzystość i budowa strony - estetyka,
czytelność, współpraca z różnymi
przeglądarkami i systemami operacyjnymi
bonusy - wyprzedaże, programy lojalnościowe
i partnerskie, możliwość negocjacji ceny
pozostałe - obecność w porównywarkach cen,
opinie internautów o sklepie, unikalne narzędzia
dla klientów.
Maksymalnie w badaniu sklep mógł uzyskać
100 punktów. Wyjątkiem jest branża turystyczna,
w której nie ocenialiśmy dostawy zakupów
i pochodnych kryteriów. W tej kategorii
maksymalnie do zdobycia było 90 punktów.

asortyment - liczba produktów w sklepie,
podział tematyczny, narzędzia i funkcje
ułatwiające poznanie oferty
informacje o produkcie - opisy towarów,
opinie, dostępność, narzędzia pomagające
podjąć decyzje o zakupie
procedura zamawiania i dostawa zakupów
- funkcjonowanie i przejrzystość formularzy
zamówień, możliwości korekty, reklamacje,
czas realizacji, śledzenie przesyłki
sposoby płatności - dostępne formy, raty,
bezpieczeństwo
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Bartłomiej Dwornik
redaktor Interaktywnie.com

CENA TO JESZCZE NIE WSZYSTKO,
KLIENT CHCE BEZPIECZEŃSTWA

To będzie kolejny, dobry rok dla polskiego e-commerce. Dynamikę wzrostu mamy najlepszą
w Europie, pierwszy raz w historii pokonana zostanie granica 20 miliardów złotych na zakupy
w sieci, a na internetowej mapie pojawi się około 3 tysięcy nowych sklepów. Co więcej, polski
e-klient coraz wyraźniej zaczyna przypominać tego z Europy Zachodniej.

Prognozy mówią o wzroście polskiego
e-commerce o kolejne 24 procent w tym roku.
To oznacza, że wartość rynku elektronicznego
handlu wyraźnie przekroczy poziom 20 miliardów
złotych. Internet "obsługiwać" będzie według tych
prognoz 3,8 procent całego handlu detalicznego
w Polsce. To wzrost o 0,7 punktu procentowego
w porównaniu z rokiem 2011.
Duża w tym zasługa boomu mobilnego. Jak
szacuje firma Zanox, liczba transakcji mobilnych
w Polsce wzrosła w ciągu minionego roku o 722
procent. Forrester Research szacuje wartość tego
segmentu za ubiegły rok na równowartość 150
milionów euro, a ten rok zapowiada się równie
dobrze.
Jeśli chodzi o towary, które w sieci cieszą się
największą popularnością, prym wiodą nadal
- jak wynika z ostatnich badań Millward Brown
SMG/KRC na zlecenie Rzetelnej Firmy - książki
i elektronika. Warto jednak odnotować wysoką
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Wartość rynku e-commerce w Polsce
w miliardach złotych
sklepy

aukcje

2001

0,05

0,06

0,11

2002

0,15

0,18

0,33

2003

0,33

0,41

0,74

2004

0,98

0,92

1,90

książki, filmy, muzyka

54 proc.

2005

1,3

1,8

3,1

sprzęt RTV

41 proc.

2006

2,0

3,0

5,0

odzież

40 proc.

2007

3,5

4,6

8,1

kosmetyki

28 proc.

2008

4,5

6,5

11,0

wakacje

27 proc.

2009

5,3

8,1

13,4

motoryzacja

27 proc.

2010

6,0

9,5

15,5

sprzęt AGD

21 proc.

2011

7,5

10,0

17,5

artykuły luksusowe

11 proc.

21,5

produkty spożywcze

6 proc.

2012*
Źródło: SMB, Kelkoo, Forrester Research
* - prognoza

ogółem

pozycję odzieży, którą w internecie kupujemy
coraz chętniej oraz pojawienie się w pierwszej
dziesiątce kategorii "produkty spożywcze". To
efekt otwierania się na internet coraz większej
liczby stacjonarnych delikatesów i marketów.

Co polscy internauci kupują w sieci

Źródło: Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Rzetelnej Firmy
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Statystyczny klient sklepów i platform aukcyjnych
w polskim internecie rocznie wydaje na zakupy
między 500 a 2000 złotych.
- Analiza odpowiedzi na pytania dotyczące
sposobu płatności wskazuje na istnienie trzech
grup kupujących w internecie: aktywni, wygodni,
tradycjonaliści - komentują analitycy firmy PayU,
która zbadała temat płatności w polskiej sieci.
- Aktywni kupują najczęściej i wydają
jednocześnie największe kwoty. Często dokonują
płatności kartami, co odróżnia ich od pozostałych
użytkowników. Wygodni korzystają niemal
wyłącznie z szybkich przelewów online, a grupa
określona jako tradycjonaliści to osoby
wybierające płatność przy odbiorze towaru lub
zwykły przelew w banku.

Roczne wydatki na zakupy w internecie
powyżej 10000 zł

2 proc.

5001 - 10000 zł

5 proc.

2001-5000 zł

19 proc.

501-2000 zł

42 proc.

201-500 zł

24 proc.

poniżej 200 zł

8 proc.

Źródło: PayU
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Dynamikę polskiego e-commerce - największą
w Europie, co warto podkreślić - i coraz większą
liczbę e-klientów w naszym kraju, na własny
sukces próbuje przekuć zwiększająca się liczba
firm. Według prognoz, publikowanych przez
branżowy magazyn eKomercyjnie, tylko w tym
roku w polskiej sieci działalność rozpocznie
łącznie nawet 3 tysiące nowych sklepów
internetowych.
Sklepy internetowe w Polsce
2007

4,2 tys.

2008

5,8 tys.

2009

7,6 tys.

2010

9,3 tys.

2011

10,8 tys.

2012

ok. 14 tys.

Źródło: Sklepy24.pl, Parkiet, eKomercyjnie

W ujęciu geograficznym dominuje pod tym
względem Mazowsze. Co piąty nowy e-sklep - jak
wynika z danych opublikowanych przez Polskie
Badania Internetu - powstaje właśnie tutaj, a
przewaga nad pozostałymi regionami kraju jest
wręcz miażdżąca. Najskromniej pod względem
e-przedsiębiorczości prezentują się w tym ujęciu
województwa: świętokrzyskie i opolskie.

Rejestracja e-sklepów w województwach
mazowieckie

21,9 proc.

śląskie

13,3 proc.

dolnośląskie

8,9 proc.

wielkopolskie

8,6 proc.

łódzkie

8,3 proc.

małopolskie

7,9 proc.

pomorskie

6,3 proc.

podkarpackie

6,3 proc.

kujawsko-pomorskie

4,1 proc.

zachodniopomorskie

3,8 proc.

lubelskie

3,8 proc.

lubuskie

2,2 proc.

podlaskie

1,6 proc.

warmińsko-mazurskie

1,6 proc.

świętokrzyskie

1,0 proc.

opolskie

1,0 proc.

Źródło: Polskie Badania Internetu, "E-Commerce w Polsce 2012"

Wysyp internetowych przedsiębiorców nie może
jednak dziwić, skoro już 70 procent internautów to
aktywni klienci e-sklepów i dostawców cyfrowych
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usług. Na aukcjach internetowych zakupy zdarza
się robić ośmiu na dziesięciu polskim
użytkownikom sieci. Główny Urząd Statystyczny
i Urząd Ochrony Konkurencji i konsumenta
Odsetek e-klientów w grupach wiekowych
16-24 lata

49,2 proc.

25-34 lata

49,7 proc.

35-44 lata

36,7 proc.

45-54 lata

18,5 proc.

55-64 lata

9,3 proc.

65-74 lata

2,8 proc.

Wojcicech Żbikowski
business development consultant
Gemius Polska

Dynamiczny rozwój polskiego e-commerce jest naturalną konsekwencją
stylu życia, jaki przyjmuje większość konsumentów. Możliwość kupna
i sprzedaży przez internet to nie tylko wygoda, ale i oszczędność czasu, tak
istotna we wciąż przyspieszającej rzeczywistości. Przykład zachodnich
sąsiadów pokazuje, że nie ma górnej granicy rozwoju tej branży. Co więcej,
wciąż rosnąca konkurencja sprawia, że firmy prowadzące biznes w sieci
przykładają większą wagę do personalizacji usług, optymalizacji stron www,
wykorzystywania systemów rekomendacji, a w konsekwencji e-zakupy
zyskują coraz większe grono zwolenników. Wpływ na koniunkturę
w e-handlu ma także większa dostępność urządzeń mobilnych. Korzystamy
z usług e-sklepów za pomocą smartfonów i tabletów, a w sieci możemy kupić
praktycznie wszystko – to własnie sprawia, że e-handel rośnie w siłę tak
szybko. Jesteśmy z natury wygodni, dlatego tak długo, jak branża
e-commerce będzie dbała o ułatwienie podejmowania decyzji oraz prostotę
procesu zakupowego, granica rozwoju będzie nieokreślona.

Źródło: GUS, UOKiK
REKLAMA
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szacują nawet, że w najmłodszych grupach
wiekowych zakupy w internecie robi połowa
Polaków.
Bez względu na wiek, jak pokazuje raport Trusted
Shops "Sprzedaż internetowa w Europie 2012",
dla polskiego klienta najważniejszym czynnikiem,
skłaniającym do zakupów w sieci jest cena. Nadal
ważniejsza od bezpieczeństwa, wiarygodności
oferty czy gwarancji zwrotu pieniędzy. Nie
różnimy się pod tym względem znacząco od
"dojrzałych" społeczeństw internetowych
- Niemców, Brytyjczyków, Francuzów czy
Hiszpanów. Warto jednak zaznaczyć, że we

wspomnianych krajach znaczenie
bezpieczeństwa jest zdecydowanie bardziej
porównywalne z argumentem niskiej ceny.
W Niemczech, dla tamtejszych e-klientów jest
wręcz najważniejsze.
Warto też dodać, że wspomniana gwarancja
zwrotu pieniędzy w Polsce ma - na tle Europy
- wyjątkowo duże znaczenie.
- Polska ma najniższy wskaźnik zaufania
społecznego i zajmuje niechlubne 177 miejsce
w międzynarodowych rankingach - tłumaczą

Co wpływa na decyzję Polaków o zakupie
w internecie
cena produktu

91 proc.

bezpieczeństwo

89 proc.

gwarancja zwrotu pieniędzy

87 proc.

wiarygodność oferty

85 proc.

ochrona danych

84 proc.

szybka dostawa

85 proc.

oferowane sposoby płatności

79 proc.

bezpłatna wysyłka

77 proc.

łatwa obsługa sklepu

71 proc.

wielkość asortymentu

67 proc.

Paweł Haltof
Artegence YUUX

autorzy raportu Trusted Shops. - Budowanie
zaufania to wieloetapowy proces, który obejmuje
różne aspekty. Klienci zwracają uwagę na
profesjonalny wygląd strony internetowej,
właściwe opisy produktów, regulamin oraz opinie
innych klientów. Sukces natomiast odnoszą te
firmy, którym uda się zintegrować wszystkie
elementy.
Zaufanie, wynikające przede wszystkim
z dobrych doświadczeń okazuje się być również
najważniejszym czynnikiem przy wyborze
konkretnego sklepu internetowego. Prawie dwie

Polskie e-sklepy dopiero zaczynają pracę z usability, choć już teraz
inwestują w badania, audyty i korzystają z platform
optymalizujących. Łatwo standaryzować usability, znacznie trudniej
wyróżnić się procesem biznesowym i wysokim user experience.
Z reguły działania e-sklepów ograniczają się do wykorzystania
sprawdzonych praktyk, a nie świadomego projektowania. To tak,
jakby w samochodzie tuningować silnik bez zmian tapicerki i
karoserii. Co z tego, że e-sklepy poprawiają usability jeśli nie
optymalizują na najwyższym poziomie user experience i procesu?
Konkurencja jest silna, więc trzeba skupić się na wyróżnikach
procesu i strategii biznesowej. Tej nie da się łatwo powielić.
Z roku na rok przybywa specjalistów usability i UX. Na World
Usability Day 2012 po raz pierwszy pojawiło się tak dużo
profesjonalistów, a nie tylko studentów. Na studiach podyplomowych
z UXD i e-marketingu spotkałem kilka osób zajmujących się usability
w e-commerce. To właśnie ci ludzie będą zmieniać branżę.

Źródło: Trusted Shop, "Sprzedaż internetowa w Europie 2012"
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Kryteria decydujące o wyborze
sklepu internetowego
odwiedzenie sklepu w przeszłości

63 proc.

wyszukiwarka

50 proc.

porównywarka cen

42 proc.

znana marka

39 proc.

rekomendacja

27 proc.

REKLAMA

trzecie klientów e-sklepów deklaruje, że jeśli raz
coś kupiło i transakcja była zadowalająca, sklep
odwiedzi ponownie.
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Źródło: Trusted Shop, "Sprzedaż internetowa w Europie 2012"

Ciekawe ujęcie e-zakupów przedstawiła
niedawno firma Gemius. Jej analitycy zbadali,
na co zwracają uwagę w sklepach internetowych
kobiety, a na co mężczyźni. Okazuje się, że
podobnie jak w przypadku tradycyjnych
sklepów, podejście do zakupów różni się również
Na czym zależy e-klientom
w zależności od płci
kobiety

mężczyźni

najwyższa jakość

13 proc.

20 proc.

oszczędzenie pieniędzy

42 proc.

35 proc.

krótki czas

16 proc.

23 proc.

przyjemne spędzenie czasu

18 proc.

11 proc.
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w internecie. Dla panów jakość ma wyraźnie
większe znaczenie, panie liczą nie tylko na
oszczędności, ale również - zdecydowanie
bardziej zwracają uwagę na przyjemne spędzenie
czasu.
Takie deklaracje to dla sprzedawców
internetowych niesłychanie ważna informacja na
przyszłość. Bo polski e-klient, kiedy zasmakuje
już zakupów w internecie, wraca tu bardzo
chętnie. Pod tym względem nie mamy się czego
wstydzić, jeśli chodzi o porównanie z kluczowymi
rynkami e-handlu w Europie.

Podobno większość nowych sklepów internetowych korzysta
z oprogramowania open-source. To niezupełnie prawda.
W przypadku tych rozwiązań warto uwzględnić liczbę pobranych
licencji, często darmowych. Jeżeli jednak przełożymy to na realnie
uruchomione sklepy, sądzę że tylko poniżej 20 procent nowych
sklepów to open-source. Dominują rozwiązania zamknięte, czyli
SaaS lub rozwiązania rozwijane przez firmy. Samo IAI w modelu SaaS
zrealizuje w tym roku 1000 wdrożeń. Za takie uznajemy sklep, który
będzie działał dłużej niż trzy miesiące.
Na rozwiązania komercyjne warto "przesiąść się" jak najwcześniej.
Dzięki dobrze dopasowanym rozwiązaniom można zwiększyć
sprzedaż nawet o 150 procent w skali roku, podczas gdy średnia
rynkowa to pięć razy mniej. Początkująca firma potrzebuje gotowych,
sprawdzonych rozwiązań i nie ma czasu na eksperymenty. Firma
duża doceni tani rozwój, skalowalność, bezpieczeństwo
i zweryfikowane działanie przy dużej skali. Korzystanie z rozwiązań
komercyjnych, przy cenach jakie mamy w Polsce, jest tańsze od
pozornie darmowych.

Paweł Fornalski
prezes
IAI S.A.

Odsetek internautów, kupujących w sieci
przynajmniej raz w tygodniu
Wielka Brytania

38 proc.

Niemcy

35 proc.

Polska

31 proc.

Hiszpania

28 proc.

Francja

22 proc.

Źródło: sondaż Trusted Shops, wrzesień2012

- Tendencje zakupowe Polaków coraz bardziej
przypominają te, które obserwujemy na
dojrzałych rynkach zakupów internetowych. Jest
to w dużym stopniu zasługa polskich sklepów
internetowych, które stopniowo zaczynają
inwestować w politykę prokonsumencką oraz
podejmują inicjatywy mające na celu budowanie
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Jak znajdujemy i gdzie kupujemy prezent
internet

sklep

oba

wyszukiwanie

29 proc.

31 proc.

40 proc.

porównywanie

23 proc.

20 proc.

57 proc.

zakup

44 proc.

56 proc.

-

zaufania do zakupów w sieci - podsumowuje
Anna Rak, country manager Trusted Shops.
Grudzień to tradycyjnie najlepszy czas dla handlu
- nie tylko tego w internecie. W tym roku na
świąteczne zakupy statystyczna polska rodzina
zamierza wydać - jak zbadała firma Deloitte
- około 1280 złotych. To o 12 procent więcej, niż
przed rokiem.

Deloitte, Raport: Zakupy świąteczne 2012
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Szybki wzrost internetu mobilnego nie budzi dzisiaj wątpliwości – stwierdza to większość dostępnych źródeł wiedzy
o internecie. Trend widać także w Megapanelu – liczba odsłon wykonanych za pomocą urządzeń przenośnych zwiększa
się z miesiąca na miesiąc. Kilka milionów mobinautów w Polsce jest faktem.
W ślad za coraz powszechniejszym używaniem sieci przez Polaków, zwiększa się liczba transakcji handlowych
dokonywanych w internecie, rośnie wartość towarów, które kupujemy za pomocą komputera. Rynek e-commerce wydaje
się niezwykle perspektywiczny – w stosunku do krajów, z którymi zwykle porównujemy nasze wskaźniki, czyli w stosunku
do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej – rodzimy e-commerce wypada słabo i teoretycznie ma przed sobą wieloletni
wzrost wszystkich wskaźników.

Andrzej Garapich

prezes Polskich Badań Internetu

Połączenie obu trendów wydaje się oczywiste – coraz powszechniejsze korzystanie smartfonów zwiększy liczbę transakcji
w internecie, a popularność i wygoda zakupów przez sieć spopularyzuje transakcje dokonywane przez mobinautów. Czy
połączenie dwóch trendów wzrostowych da w efekcie jeszcze silniejszy wzrost? Intuicja podpowiada, że owszem, choć
wcale tak być nie musi.
Wiele zależy od samych użytkowników, jeszcze więcej od przedsiębiorców widzących w m-commerce perspektywy,
a najwięcej od ustawodawców i przedstawicieli administracji państwowej. Użytkownicy muszą polubić zakupy
dokonywane za pomocą telefonów. To wcale nie musi się stać. Z powodu niewielkiej bazy wiedzy na ten temat, nie
wiadomo, co ma decydujący wpływ na sprzedaż w sieci. Jaki jest udział zgrabnego i trafiającego do kupca opisu, jaką rolę
w decyzji odgrywają dobre zdjęcia, czy wiarygodność sklepu przekłada się na liczbę transakcji no i czy cena faktycznie jest
kluczowa. Intuicyjnie czujemy, że owszem, ale nikt w Polsce nie przeprowadził na ten temat rzetelnych badań. Tymczasem
wcale nie jest oczywiste, że w m-commerce zadziałają te same czynniki, co w „pełnoekranowym” internecie. Nie wolno
zapominać o kluczowych kwestiach bezpieczeństwa transakcji. Część systemów weryfikacji tożsamości w tradycyjnym
handlu internetowym korzysta z potwierdzeń za pomocą numeru telefonu, na przykład przez SMS-owego tokena. Trudno
sobie jednak wyobrazić stosowanie tej samej metody weryfikacji przy transakcji komórkowej. Ale najwięcej oczekiwań
powinniśmy mieć w stosunku do ustawodawcy. E-commerce to – obok budowy autostrad – chyba najbardziej ignorowana
przez rząd dziedzina gospodarki. Liczba absurdalnych rozwiązań bije wszelkie rekordy. Bez likwidacji barier w rozwoju
e-commerce, nie doczekamy się również sukcesu m-commerce.
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Aż 44 procent ankietowanych zamierza
świąteczne zakupy zrobić w sieci. Warto dodać,
że ponad połowa uczestników badania deklaruje,
że inspiracji będzie szukać w mediach
społecznościowych. Prawie co dziesiąty bierze
też pod uwagę zakupy online artykułów
spożywczych.

6 milionów polskich internautów kupuje
w serwisach zakupów grupowych. Najczęściej są
to kobiety - stanowią 53 procent wszystkich
klientów. Przeważają osoby w wieku 15-34 lata,
pochodzące w trzech czwartych przypadków
z dużych miast. Aż 80 procent kupowanych tu
kuponów mieści się w przedziale cenowym do
100 złotych.
Źródło: Citeam
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Maciej Nikiel

project manager, Empathy – Internet Software House (Grupa Unity)

ROSNĄCY RYNEK E-COMMERCE
PERSPEKTYWĄ DLA DOSTAWCÓW
ROZWIĄZAŃ

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

O Polsce jako doskonałym rynku dla branży e-commerce – a w opinii niektórych wręcz raju,
z punktu widzenia szybkości wzrostu oraz perspektyw rozwojowych, można przeczytać niemal
w każdym numerze prasy branżowej i usłyszeć podczas większości konferencji związanych
z e-biznesem. Eksperci podkreślają przede wszystkim relatywnie mały udział e-sprzedaży
w handlu, wysoką dynamikę oraz wciąż dużą odległość dzielącą rodzimy rynek e-commerce
od największych e-rynków na świecie.
Ciężko nie zgodzić się z tymi stwierdzeniami, co
więcej z perspektywy ostatnich kilku lat stają się
one swego rodzaju truizmami. Coraz większego
znaczenia nabiera nie sam aspekt wzrostu rynku,
ale jakość jego zagospodarowania. Patrząc
z punktu widzenia nowych podmiotów
e-commerce, z jednej strony pojawia się bardzo
szerokie grono małych e-biznesów,
niejednokrotnie wyrosłych z portali aukcyjnych.
Z drugiej strony, mamy do czynienia z biznesami
dojrzałymi, o jasno zdefiniowanych potrzebach
i celach, które wkraczają do e-commerce na
kanwie sukcesów w sprzedaży tradycyjnej.
Jakość zagospodarowania wzrastającego rynku
jest zależna przede wszystkim od tego z kim i
jakimi narzędziami konkurują nowi gracze oraz
od strategii i technik mających na celu
zachowanie lub poprawę pozycji przez biznesy
obecne już na rynku. Podmioty torujące sobie
drogę do wysokich udziałów w rynku przy
pomocy rezygnacji z części marży, doprowadzają
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niejednokrotnie do wojen cenowych, często nie
mogąc poradzić sobie z ciągłością i szybkością
dostaw, polityką zwrotów, czy kluczową w
przypadku e-commerce obsługą klienta. Kwestie
te wpływają na postrzeganie rynku przez
klientów, a tym samym jego realną wartość
w oczach nie tylko grupy docelowej, lecz
wszelkiego typu interesariuszy, z potencjalnymi
inwestorami włącznie.

Biznesy o dużym doświadczeniu w branży
e-commerce oraz o jasno sprecyzowanych
strategiach sprzedażowych i cenowych, szukają
często źródeł przewagi konkurencyjnej i wzrostu
w czynnikach pozacenowych. Liderów,
rosnących wraz z samym rynkiem, cechuje
najczęściej bardzo wysoki poziom obsługi klienta,
polityka sprzedażowo-marketingowa o wysokim
stopniu dopasowania do potrzeb grupy
docelowej, dobre systemy rekomendacji
produktów, odpowiednia szerokość asortymentu
i stabilne rozwiązania magazynowo-logistyczne,
które w połączeniu z coraz częściej stosowaną
darmową dostawą (zbliżającą w pewien sposób
e-handel do zakupów tradycyjnych) przy
niekoniecznie najniższych cenach, łącznie
składają się na e-commerce można by
powiedzieć modelowy. Osiągnięcie takiego
pułapu przez nowych graczy już na początku
działalności jest zadaniem bardzo trudnym,
nawet w przypadku posiadania dużej wiedzy
i odpowiednich zasobów finansowych.
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Czy to wystarczy?
A tak naprawdę, należałoby zadać pytanie,
dlaczego to nie wystarczy? E-biznesy coraz
częściej liczą na wysokiej jakości obsługę we
wszystkich kluczowych aspektach działalności
(zarówno technologicznych jak i biznesowych),
bez konieczności wiązania się z wieloma
usługodawcami. Dostawcy, którzy próbują
sprostać coraz szerszym wymaganiom,
niejednokrotnie muszą mierzyć się
z ograniczeniami rozwoju, związanymi m. in. z:

Rynek dostawców
Rosnąca skala i wartość polskiego rynku
e-commerce stanowi wyzwanie dla konsultantów,
dostawców oprogramowania, technologii i usług
wykorzystywanych w e-biznesie. Ich wiedza,
rekomendowane usługi i wdrażane rozwiązania
wyznaczają standardy rynkowe, przekładające się
na oczekiwaną przez klienta jakość. Dlatego też,
coraz więcej przedsiębiorstw IT, ponosząc
znaczne nakłady, rozwija swoje produkty, stając
się wyspecjalizowanymi jednostkami, oferującymi
doskonale dopracowane rozwiązania dla
e-biznesów.
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przyjętą strategią oraz wizją firmy
istnieniem specyficznych segmentów rynku
o wysokich kosztach wejścia, lub konieczności
długotrwałego wypracowywania rozwiązań
mogących z powodzeniem konkurować
z liderami
ograniczeniami związanymi z posiadanymi
zasobami wiedzy, technologiami, kapitałem
trudnością w zmianie pozycjonowania marki
– firmy silnie wyspecjalizowane w danych
obszarach zostają zaszufladkowane przez
klientów jako dostawcy wyłącznie określonych
produktów
zagrożeniem pojawienia się konkurencji
z zewnątrz
Wymienione przykłady (stanowiące tylko pewną
składową problemów rozwoju i poszerzania

portfolio produktów i usług) posiadają wspólny
mianownik. Bariery i związane z nimi zagrożenia,
które wydają się być nie do przeskoczenia przez
przedsiębiorstwa działające w pojedynkę, stają się
wymiernymi szansami dla biznesów, które
w swoich strategiach biorą pod uwagę możliwość
rozwoju uwzględniającą inkorporacje,
konsolidacje oraz przejęcia.

Dwie skrajności
Amerykański rynek e-commerce – największy
i najbardziej dojrzały, cechuje się bardzo dużą
aktywnością w obszarze transakcji kapitałowych,
często dotyczących istotnych graczy.
Zeszłoroczne przejęcie dostawcy platform
e-commerce Magento przez firmę eBay, stanowi
doskonały przykład działania mającego na celu
wzmocnienie potencjału konkurencyjnego
poprzez rozszerzenie zakresu oferowanych
rozwiązań sprzedażowych. Cisco Systems od lat
buduje swoją pozycję działając bardzo aktywnie
w obszarze przejęć, nie tylko tak spektakularnych
jak w przypadku Linksys (2003 rok), lecz również
dotyczących mniejszych, perspektywicznych
spółek w IT, telekomunikacyjnych czy
consultingowych. Ten model działania został
wpisany w strategię firmy, a sama filozofia przejęć
zakładana przez Cisco, wraz z pokaźną listą
przejętych przedsiębiorstw jest dostępna na
stronie korporacyjnej firmy.
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Z drugiej strony, w przypadku rynków
wschodzących, można zauważyć tendencje do
konsolidacji samych przedsiębiorstw zajmujących
się sprzedażą w Internecie. Indyjski Economic
Times w lutym br. określając główne czynniki
związane z przygotowaniami do konsolidacji
e-rynku, wskazał m. in. na fakt, iż w 2011 roku
w Indyjski rynek e-commerce zostało
wpompowane 177 mln $ przez przedsiębiorstwa
Venture Capital. Biorąc pod uwagę fakt iż w 2011
roku liczba klientów e-commerce w Indiach
wyniosła jedynie 10 mln osób, kwota ta może
robić wrażenie. Powstawanie coraz większych
graczy na tak szybko rosnącym, słabo
spenetrowanym i relatywnie dobrze
dokapitalizowanym rynku, otwiera szerokie
możliwości przed lokalnymi dostawcami
rozwiązań, którzy muszą jednak sprostać
światowym potentatom, coraz częściej
wpisującym w swoje strategie ekspansję
geograficzną skierowaną na rynki młode – mniej
stabilne, lecz dużo bardziej perspektywiczne.

inwestycyjne, a z drugiej z dostawcami rozwiązań,
którzy muszą sprostać oczekiwaniom coraz lepiej
zorganizowanego i dojrzalszego rynku. Rosnące
zainteresowanie polskim rynkiem e-commerce
– coraz częściej pojawiającym się
w zagranicznych raportach, jest swego rodzaju
motorem do wykształcania się silnych graczy po
stronie dostawców technologii.

Perspektywy polskiego rynku

- Możemy się spodziewać zainteresowania naszą
branżą i spółkami w niej działającymi ze strony
inwestorów branżowych z Polski i zagranicy,
którzy dostarczą kapitał na dalszy rozwój i wzrost
branży. Swoje oddziały w Polsce zaczynają też
otwierać konkurenci zagraniczni. Dodatkowo
firmy spoza rynku IT i Digital Marketing próbują
swoich sił z ofertą rozwiązań dla e-commerce.
W efekcie sytuacja robi się coraz ciekawsza, co

Polska branża e-commerce, zarówno z punktu
widzenia przedsiębiorstw działających w sferze
e-handlu, jak i rynku dostawców rozwiązań
i usług znajduje się w środku stawki. Z jednej
strony mamy do czynienia z e-biznesami
o bardzo dobrze ugruntowanej pozycji, mającymi
coraz większe potrzeby oraz możliwości
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Wzorem bardziej dojrzałych rynków, wzrost
aktywności w tym obszarze będzie można
z pewnością zaobserwować w najbliższych
latach. Połączenie Contium, Empathy-Internet
Software House oraz Internet Designers w
największego polskiego dostawcę rozwiązań
e-commerce - Grupę Unity, jest przykładem
wskazującym, że tego typu działania na polskim
rynku są możliwe do zrealizowania, a silne marki,
dążące wzorem największych rynków do wzrostu
konkurencyjności i umocnienia pozycji, mogą
budować swoje struktury w oparciu o synergię
wzajemnej wiedzy, zasobów i doświadczenia.

z jednej strony przełoży się na większą
konkurencję, ale także – na innowacyjność
oferowanych rozwiązań. Z punktu widzenia
naszych obecnych i przyszłych klientów – to
świetna wiadomość – mówi Piotr Wrzalik,
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju w Contium SA
(Grupa Unity).

Maciej Nikiel, project manager
Empathy – Internet Software House (Grupa Unity)
Z wykształcenia ekonomista, od 3 lat związany
z branżą IT. W Empathy – Internet Software House
odpowiedzialny za koordynację prac zespołu przy
realizacji zaawansowanych projektów opartych
o technologie internetowe.
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Bartosz Wawryszuk
redaktor Interaktywnie.com

WIĘKSZOŚĆ E-SKLEPÓW BEZ TEGO
SIĘ NIE OBEJDZIE

Coraz szybciej rosnąca liczba smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych w Polsce
sprawia, że sprzedaż przez kanał mobilny wkrótce także zacznie nabierać tempa. Eksperci
uważają, że przedsiębiorcy działający w branży e-commerce już powinni szykować się do
tego, by ich oferta była dostępna dla klientów także z poziomu aparatu noszonego
w kieszeni albo torebce.
Dane dotyczące tego jaki odsetek telefonów
komórkowych sprzedawanych w naszym kraju
stanowią obecnie smartfony są dość rozbieżne.
Podobnie wygląda sprawa prognoz pokazujących
penetracje internetu w urządzeniach mobilnych.
- Spodziewam się że w 2013 roku może ona
przekroczyć wartość 20 proc. To oczywiście
proporcjonalnie wpływa na zwiększenie się liczby
mobilnych klientów i taki wolumen powinien
stanowić odczuwalną grupę konsumentów dla
średnich i dużych podmiotów - mówi Jarosław
Rzepecki, head of mobile department
w Hypermedia Isobar.
Są jednak i tacy, którzy twierdzą, że w Polsce
boom na urządzenie mobilne oraz m-commerce
już nastąpił i stało się to szybciej niż
przewidywano.
- Rewolucja mobilna, której jesteśmy świadkami
jest skutkiem bardzo wysokiej penetracji rynku
przez smartfony, która oscyluje w okolicach
40 proc. Patrząc na zdecydowany spadek cen
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tych urządzeń jak i dostępność pakietów
internetowych w usługach operatorów wzrost
użytkowników tych urządzeń będzie się stale
i systematycznie powiększał. Aktualnie 60 proc.
mobilnych internautów wykorzystuje telefon do
transakcji - twierdzi Piotr Wrzalik, wiceprezes
Contium.

komputerów stacjonarnych - podkreśla Marcin
Piwowarczyk, strategy director w Bold Agency.
Istotnym czynnikiem wpływającym na potencjał
rozwojowy m-commerce jest wchodzące
pokolenie, obyte z najnowszymi technologiami
oraz trendami. Jego rolę wzmacnia jeszcze
stopień zamożności.

Biorąc pod uwagę jak szybko wzrasta liczba
urządzeń mobilnych w Polsce, a liczbę
sprzedanych w pierwszej połowie 2012 szacuje
się na ponad 130 tys. urządzeń, widać wyraźnie,
że kierunek mobile commerce będzie
w najbliższym czasie zyskiwał na popularności.
- Jeśli dodamy jeszcze do tego fakt, że np.
w przypadku iPada połowa użytkowników
deklaruje, że wykorzystuje go do
przeprowadzania transakcji online, jest jasne, że
dla e-handlu jest to niebywała szansa. Badania
pokazują, że w szczególności użytkownicy
tabletów stanowią bardzo aktywnych
konsumentów, którzy spędzają na poszukiwaniu
produktów w e-sklepach dużo więcej czasu,
nawet w porównaniu do użytkowników

- W Polsce najczęściej z urządzeń mobilnych
korzystają osoby wykształcone, w tym na
kierowniczych stanowiskach, gdzie wskaźnik
penetracji smartfonów wynosi około 80 proc.
W dużej mierze są to ludzie młodzi, którzy traktują
smartfony jako nieodłączny element swojego
życia - tłumaczy zjawisko Piotr Wrzalik.
W tym kontekście nie powinny dziwić wyniki
badań zannox Mobile Performance Barometer
oparte na statystykach rynku. - Przeszło 720 proc.
wzrostu transakcji w kanale mobilnym oraz
pierwsze miejsce w rankingu rozwijających się
krajów, są najlepszym przykładem zmian
w naszym społeczeństwie i niewątpliwym
trendem rozwoju m-commerce w Polsce.
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Z pewnością trend wzrostowy utrzyma się przez
kilka lat - prognozuje wiceprezes Contium.
Marcin Nowak, członek zarządu i dyrektor
handlowy Softhis szacuje, że w ciągu kilku lat
95 proc. sklepów nie obejdzie się bez mobilnych
rozwiązań. - Musimy pamiętać, że klient może
i chce kupować zawsze i wszędzie. A kto
zaoferuje to pierwszy w swojej kategorii - zyska
sporą przewagę konkurencyjną - mówi.
Sama inwestycja w mobilną wersję e-biznesu
może przebiegać dwutorowo. Większe firmy,
dysponujące odpowiednimi środkami oraz dużą
grupą stałych klientów często inwestują
w aplikacje mobilne. - Ze względu na różne
platformy systemowe oraz stosowaną technologię
są rozwiązaniem bardziej kosztownym, niż strona
mobilna. Mniejsze e-sklepy, start-upy bardziej
powinny skupić się na mobilnej wersji strony
internetowej, a kiedy biznes się przyjmie na rynku
- wówczas zapewnić klientom stały dostęp do
produktów i promocji z poziomu aplikacji - radzi
Marcin Nowak.

Inaczej na tablet, inaczej na
smartfon
Do niedawna sporym utrudnieniem
w traktowaniu kanału mobilnego jako
pełnoprawnego kanału sprzedaży były duże
problemy z obsługą płatności na tych
urządzeniach.
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M-commerce to nie przyszłość, tylko teraźniejszość. Inwestycje
w mobilne rozwiązania to już tylko kwestia czasu. Sprzedaż przez
urządzenia przenośne rośnie na świecie w lawinowym tempie i ten
trend nie ominie naszego rynku. Ponad 50 proc. sprzedawanych
telefonów w Polsce to smartfony, co z technologicznego punktu
widzenia tylko wzmocni tę tendencję na naszym rodzimym rynku.
Operatorzy telefonii komórkowej prześcigają się w ofertach dostępu
do sieci, zatem są odpowiednie warunki do rozwoju m-commerce.

Marcin Nowak

członek zarządu i dyrektor handlowy
Softhis

W Japonii już 30 proc. użytkowników smartfonów woli surfować
przez urządzenia mobilne niż przez komputer. Przez przeglądarkę w
telefonie zakupiono na e-bay samolot warty prawie 250 tys. dolarów.
Coraz częściej kupujemy elektronikę i AGD, książki, wycieczki,
artykuły spożywcze, wyposażenie domu i wiele innych. Jeśli ktoś
myśli o prowadzeniu e-biznesu, zwłaszcza skierowanego do
młodych osób - wówczas mobilna wersja to prawdziwy „must have”.

- Obecnie problem ten już znika, a jeśli chodzi
o tablety - jest w ogóle niewielki - przekonuje
Kamil Bartczak, senior analyst z Media
Ambassador. - W projektach które prowadzimy,
wyraźnie wzrasta udział urządzeń mobilnych
- zarówno w odwiedzinach jak i w sprzedaży.
O ile słabsza jest jeszcze konwersyjność tego
kanału, o tyle tańsza jest z kolei emisja reklam
- sumarycznie nakazuje więc to traktować ten
kanał sprzedaży już jako pełnoprawny - stwierdza
Kamil Bartczak.
Jak zatem zbudować optymalną strategię
wykorzystania kanału mobilnego? Analityk

sugeruje przygotowanie dwóch - osobnej dla
tabletów i osobnej smartfonów.
- W przypadku tabletów, zamiast wdrażać
dedykowaną wersję, warto skupić się na takim
opracowaniu wersji standardowej, by na tych
urządzeniach pozostała dostępna - radzi Bartczak.
Przykładowe wymagania jakie należy spełnić
w takim przypadku:
ograniczyć wagę strony (zróżnicowana jakość
połączenia z siecią)
strona musi wyświetlać się w rozdzielczości
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1024 px bez wymuszania przewijania
należy zrezygnować z obiektów flash
(ograniczenia iOS oraz z reguły generalnie
słabsza wydajność tabletów)
strona musi być dostosowana do obsługi
dotykowej (rezygnujemy z efektów hover)

Inwestycja w dobrze wykonaną mobilną wersję sklepu z pewnością
podniesie wskaźniki efektywnościowe wizyt tj. większy procent
m-klientów dokona finalnie zakupu. Można spodziewać się wzrostu
sprzedaży w kanale mobilnym od kilku do kilkunastu procent.
Oczywiście opłacalność inwestycji zależy od wielkości ruchu
użytkowników mobilnych, jaki jest w sklepie i kosztów, które
przedsiębiorca będzie musiał ponieść. W przypadku dużych
podmiotów taka inwestycja z pewnością szybko się zwróci. Lider
rynku, jakim jest Allegro, oferuje swoim użytkownikom nawet
aplikacje mobilne na niszowe na naszym rynku systemy operacyjne.

W przypadku smartfonów, wdrażanie odrębnych,
dedykowanych wersji jest już bardziej potrzebne.
Nasuwa się jednak pytanie, czy dla zwykłego
sklepu B2C będzie to opłacalne?
- Samo wdrożenie takiej wersji nie sprawi, że
zacznie być ona wykorzystywana, nawet po
eliminacji problemów z płatnościami. Mniejsza
będzie wygoda przeglądania oferty - wszak
zakupy dóbr konsumpcyjnych to czynność na
ogół kojarzona z komfortem, a nie potrzeba którą
należy zaspokoić natychmiast. Ograniczona
będzie możliwość skutecznego prezentowania
produktów innych, niż te, których zakup jest
sprecyzowaną intencją klienta - wyjaśnia Kamil
Bartczak.
Z drugiej strony, wykorzystanie takich urządzeń
ma szereg zalet: dostępność usługi 24 godziny na
dobę przez siedem dni w tygodniu, dostęp do
geolokalizacji użytkownika, kanał jest „bardziej
osobisty” w odbiorze niż standardowa wersja.
- W mojej ocenie, istnieją dwa rodzaje serwisów,
dla których wdrożenie takiej wersji serwisu będzie
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Jarosław Rzepecki
head of mobile department
Hypermedia Isobar

Marcin Piwowarczyk
strategy director
Bold Agency

Budowę strategii m-commerce najlepiej rozpocząć od zdefiniowania
celów, które stawiamy przed mobilnym kanałem sprzedaży.
Świadome ustalenie roli mobilnego kanału sprzedaży pozwoli na
efektywniejsze zarządzanie rozwojem marki, rynku i bazy klientów,
na które m-commerce ma duży wpływ. Postrzeganie
i pozycjonowanie marki to obszar, który najbardziej jest wrażliwy
przy wprowadzaniu kanału mobilnego. Użytkownicy smartfonów
i tabletów to świadomi prosumenci, którzy w swoich
społecznościach nierzadko są osobami opiniotwórczymi, więc mają
niebagatelny wpływ na reputację marki. Analizując tę sferę warto
zastanowić się, czy firma powinna rozszerzać obecną markę na
nowy kanał, czy też stworzyć zupełnie nową, która będzie
funkcjonowała tylko w świecie m-commerce. Ma to wpływ na
decyzje związane z rozszerzaniem bazy klienckiej, gdyż w Polsce
profil osobowy użytkownika tabletu może się różnić od typowego
internetowego konsumenta.
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opłacalne. Po pierwsze - przy usługach
poszukiwanych impulsowo - np.: w branży
hotelarskiej, turystycznej, kinach i teatrach itp. Po
drugie - dla typowej sprzedaży B2C - modele
biznesowe aktywnie wykorzystujące zalety
mobilności, wyposażone w dobre mechanizmy
personalizacji prezentowanej oferty, korzystające
z możliwości geolokalizacji i przede wszystkim
z ofertą, którą można faktycznie skutecznie
zaprezentować na tego typu urządzeniach
skierowaną do grupy wiekowej, która dobrze
sobie radzi z ich obsługą - wylicza Bartczak.

Nie ma odwrotu

Piotr Wrzalik
wiceprezes zarządu
Contium

Przedsiębiorcy powinni już myśleć o inwestycji
w m-commerce, jednak trzeba jasno zaznaczyć,
że mobilny kanał to nie jest po prostu wersja
mobilna sklepu. Zdaniem ekspertów, to kolejny
kanał sprzedaży mający swoją specyfikę,
zwłaszcza jeśli mamy do czynienia
z przedsiębiorstwem tradycyjnym, które
wykorzystuje multikanałowość w sprzedaży
i w takiej sytuacji mobile będzie kolejnym
kanałem sprzedaży produktów.
- Istotne jest zwrócenie uwagi, że kanał mobilny
w tym przypadku to nie tylko internet mobilny
- jego rola jest szersza. Przy takim biznesie
doprowadzenie do transakcji może oznaczać np.
wykorzystanie geolokalizacji i protokołu
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Dobry obserwator bez wątpienia zauważy zależności między naszym
rynkiem, a rynkiem w USA. Patrząc na trendy panujące oraz
dostępne case studies, nieuchronnym kluczem do sukcesu są
inwestycje w m-commerce. Przeszło 25 proc. stron w USA jest
przystosowanych do urządzeń mobilnych i to jest skutkiem
wykorzystania przez społeczeństwo smartfonów oraz tabletów.
Aktualnie rynek w Polsce przechodzi metamorfozę i nieuniknione
jest przejście na mobile. W szczególności firmy świadczące usługi na
danym terenie powinny najszybciej przestawić się na mobile,
ponieważ 1/3 zapytań z urządzeń mobilnych dotyczy rynku
lokalnego.

Trzeba pamiętać, że powoli przestanie być zasadne wdrożenie wersji
mobilnej sklepu B2C bez mechanizmów personalizacji
prezentowanej oferty/treści. Jeżeli serwis ma plan działania w tym
kanale pozwalający na wyświetlanie użytkownikowi dokładnie tej
oferty, której ten potrzebuje, wersja na smartfony będzie rzeczywiście
skutecznym narzędziem sprzedażowym. Jeżeli jednak strategia taka
nie może zostać zrealizowana, samo wdrożenie wersji smartfonowej
będzie nierentowne. Podejście zachowawcze, skupienie się na wersji
standardowej będzie wówczas skuteczniejsze.

Kamil Bartczak
senior analyst
Media Ambassador
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MMS/SMS, w celu zlokalizowania potencjalnego
klienta i wysłania mu odpowiedniej oferty
w momencie, kiedy pojawia się w okolicy
stacjonarnego punktu sprzedaży - podaje
przykład Marcin Piwowarczyk.
Internauci jako grupa najszybciej przyswajająca
nowinki technologiczne jest oczywistym targetem
e-sklepów, a dane statystyczne pokazują, że
prawie połowa z nich ma smartfony lub tablety.
Wraz ze zmianą formy przeglądania stron i miejsc,
niewymagających korzystania z komputerów
należy przygotować się na przyjęcie tych
użytkowników z kanałów mobile.
- Co 10 użytkownik deklaruje, że korzystał ze
sklepów internetowych oraz aukcji z poziomu
urządzenia mobile, natomiast serwis Allegro
deklaruje, że aż 40 proc. całego ruchu pochodzi
z urządzeń mobilnych, co stanowi wzrost o 300
proc. w porównaniu z zeszłym rokiem - wylicza
Piotr Wrzalik. Wiceprezes Contium dodaje, że
część z klientów Contium już dostosowała się do
m-sprzedaży, jak np. sklep Agory Publio.pl, Leroy
Merlin oraz RTV Euro AGD.
- Patrząc na trendy światowe, oraz na nasz
rodzimy rynek, każdy sprzedawca powinien
rozważyć otwarcie się na mobile, ponieważ ta
droga jest nieunikniona - podsumowuje Wrzalik.

Raport interaktywnie.com - e-commerce

34

Paweł Sala

dyrektor zarządzający, FreshMail

EMAIL MARKETING KONIEM
NAPĘDOWYM E-COMMERCE
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Email powstał ponad 40 lat temu i od tego czasu jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych
i wykorzystywanych usług w internecie. Obecnie istnieje prawie 3 mld aktywnych kont
pocztowych na świecie, do których wysyłanych jest dziennie ponad 200 mld wiadomości.
Nie dziwi więc fakt, iż narzędzie to jest bardzo
intensywnie wykorzystywane w działaniach
marketingowych różnych firm, ze szczególnym
uwzględnieniem branży e-commerce. Dlaczego
tak się dzieje – odpowiedź jest bardzo prosta
- email marketing to najbardziej efektywne
narzędzie dotarcia do odbiorców. Statystycznie
w 2011 roku jedna złotówka włożona w ten kanał
komunikacji generowała ponad 40 zł sprzedaży.
Co więcej zgodnie z badaniami ForeSee Results
z 2010 roku email marketing jest drugim
najważniejszym czynnikiem generującym ruch
na naszej stronie, zaraz po znajomości marki.
Dlaczego tak się dzieje - otóż email marketing
stanowi bardzo bezpośredni, personalny kanał
komunikacji, dający jednocześnie olbrzymią
możliwość targetowania przekazu wiadomości.
Aby go dobrze wykorzystywać wystarczy jedynie
dobrze zebrana baza danych, dobre narzędzie,
odrobina wiedzy i chęci… a niezwykłe rezultaty
same przyjdą :) Niestety obecnie większość
systemów e-commerce posiada tylko
podstawowe funkcje wspierające komunikację
email marketingową. Na szczęście dobre systemy
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do email marketingu takie jak FreshMail
- posiadają rozbudowane API w różnych
technologiach oraz gotowe wtyczki do integracji
z różnymi platformami e-commerce. Dzięki
takiemu połączeniu możesz wykorzystać
newslettery i mailingi do wspierania Twoich
działań sprzedażowych. Dla wszystkich
sceptyków, którzy zastanawiają się czy warto
ponosić dodatkowe koszty związane
z utrzymaniem zewnętrznej platformy do email
marketingu - odpowiem krótko - warto - poniżej
kilka informacji dlaczego tak jest.

zwiększa to prawdopodobieństwo dostarczenia
ich wprost do Inboxa, a nie folderu na SPAM.
Dodatkowo nowoczesne systemy do email
marketingu mają rozbudowane testy
antyspamowe, które potrafią sprawdzić czy Twoja
wiadomość nie wygląda jak SPAM dla
najpopularniejszych systemów antyspamowych,
a w razie gdy tak jest są w stanie podpowiedzieć
Ci co należy w niej zmienić. Oczywiście najlepiej
jeżeli system do email marketingu z którego
korzystasz pozwala na sprawdzenie wiadomości
w jak największej ilości programów.

Dostarczalność - to podstawa
skutecznego email marketingu

Komunikacja one-to-one

Profesjonalne systemy do email marketingu takie
jak FreshMail - dostępne w modelu SaaS
- korzystają z wysoce wydajnych serwerów
wysyłających wiadomości. Dodatkowo wysyłane
one są z wysoce wiarygodnych adresów IP co
pozwala z jednej strony wysyłać olbrzymie ilości
maili w krótki czasie (średnio ok 500 000 maili
w godzinę, ale w razie potrzeb można tę prędkość
odpowiednio zwiększyć) z drugiej strony

Niestety 80% marketerów przesyła do całej swojej
bazy taką samą treść, natomiast Ci z nich którzy
postawili na budowanie komunikacji one-to-one
osiągają nawet 5-krotnie lepsze wyniki
w działaniach email marketingowych. Obecnie
nowoczesne systemy do email marketingu
pozwalają w bardzo prosty sposób wykorzystać
dane deklaratywne jakie posiadasz o swoich
odbiorcach (np. imię) oraz dane behawioralne (co
ostatnio kupił, co klikał, itp.) do stworzenia
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wysoce spersonalizowanych wiadomości. Nie
mówimy tu tylko o zwracaniu się po imieniu do
odbiorcy, ale o dostosowaniu całego przekazu do
potrzeb klienta, zaczynając od tematu
wiadomości, przez treść, grafikę, a na linkach
i nadawcy kończąc. Co więcej powyższe
działania można w łatwy sposób wzbogacić
o wykorzystanie contentu dynamicznego, który
de facto będzie budował z klocków Twój
newsletter bazując na przeszłych działaniach
Twoich odbiorców względem maila. Co więcej
jeżeli w swoim serwisie korzystasz z systemów
rekomendacji typu Gravity czy Quartic możesz
wykorzystać dane z nich do spersonalizowania
wiadomości email.

Wiesz wszystko
Systemy do email marketingu posiadają bardzo
rozwinięte systemy raportowania, które nie tylko
powiedzą Ci ile maili zostało otwartych i ile
wygenerowało to klików. Przypiszą poszczególne
dane do konkretnych adresów email co pozwoli
Ci wykorzystać te dane do segmentowania bazy
w oparciu o dane behawioralne oraz pomoże
w przeprowadzeniu analizy RFM. Dodatkowo
dzięki możliwości integracji FreshMail
z systemem raportowym Google Analytics jesteś
w stanie dokładnie śledzić działania odbiorców
na Twoim serwisie internetowym oraz mierzyć
konwersję na wyznaczone przez siebie cele.
Oprócz tego Google Analytics jest w stanie
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przesłać te dane wprost do FreshMaila - dzięki
czemu możesz sprawdzić jaki zwrot
z inwestycji osiągnąłeś na działaniach email
marketingowych.

Segmentowanie bazy
Jeżeli spytałbyś dowolnego marketera, co uważa
za jedną z trzech kluczowych funkcji email
marketingu - z pewnością powie Ci segmentacja
bazy i targetowanie wysyłek, być może nawet
przy użyciu danych behawioralnych odbiorców.
Niestety są to tylko deklaracje marketerów
zgodnie z badaniami Experian z kwietnia 2012
- ponad 80% marketerów wysyła ten sam content
do wszystkich odbiorców. Niestety bardzo
podobnie wygląda to w Polsce. Jest to
prawdopodobnie największe zaniedbanie
marketera, gdyż statystyki wyraźnie wskazują, że
wykorzystanie danych behawioralnych
odbiorców w komunikacji jest dużo lepsze do
budowania przyszłych relacji niż zwykła wysyłka
w myśl zasady spray and pray. Co więcej dziwi
ten fakt, gdyż obecnie dobre systemy do email
marketingu typu FreshMail posiadają bardzo
rozbudowane API w kilku technologiach, co
praktycznie pozwala na łatwe spięcie z dowolnym
systemem e-commerce i łatwe, automatyczne
synchronizowanie danych o odbiorcach
pomiędzy różnymi narzędziami. Mając takie
możliwości bardzo łatwe staje się wykorzystanie
tych danych do tworzenia segmentów odbiorców

zainteresowanych daną kategorią produktów
i przesyłanie do nich tylko tych treści, które są dla
nich naprawdę wartościowe. Ponadto takie
działanie możemy wzbogacać o modelowanie
w modelu RFM, czyli odnoszenie się do
aktywności naszych odbiorców w ciągu ostatnich
90 dni. Zgodnie z tym modelowaniem oceniamy
naszego odbiorcę przez pryzmat trzech
zmiennych. Konsumenci, którzy ostatnio (recency)
kupili są bardziej skłonni do kolejnego zakupu niż
ci którzy nie robili ostatnio u nas zakupów. Klienci
którzy robią zakupy często (frequency) chętniej
robią zakupy niż Ci którzy kupili raz lub dwa razy.
Klienci którzy w sumie wydali u nas dużo
pieniędzy (monetary) prawdopodobnie kupią
u nas znowu. W oparciu o te trzy wskaźniki
powinniśmy również optymalizować przesyłane
treści i tak osoby o wysokim wskaźniku RFM są
bardziej skłonne do kontynuowania „znajomości”
z marką i nowych akcji oraz szybciej i lepiej
reagują na marketingowe promocje. Natomiast
Klienci którzy mają niski wskaźnik RFM są mniej
skłonni do kontynuowania „znajomości” z marką
i nowych akcji oraz wolniej i gorzej reagują na
marketingowe promocje. Być może dlatego trzeba
przygotować dla nich super specjalne oferty.
O segmentowaniu bazy można by napisać
książkę, tak więc skończę w tym miejscu,
sugerując iż warto bardziej pochylić się nad tymi
zagadnieniami, gdyż niewielkim nakładem pracy
możemy w łatwy sposób osiągnąć niezwykłe
rezultaty.
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Maile transakcyjne
Gdy już namówisz swojego odbiorcę - klienta do
zakupu w Twoim sklepie - z pewnością będziesz
do niego wysyłał przynajmniej kilka maili
transakcyjnych z informacją o statusie
zamówienia. Niestety często się zdarza, iż maile
te lądują w folderze SPAM gdyż wysyłane są
z twojego adresu IP, który nie musi mieć
najlepszej reputacji. Na szczęście FreshMail
oferuje unikatową na polskim rynku możliwość
wysyłania maili transakcyjnych z naszych
wysoce wiarygodnych adresów IP - dzięki czemu
Twoje problemy z dostarczalnością praktycznie
się kończą.

Baza odbiorców
Pisząc dobra baza odbiorców - mam na myśli
taką bazę, w której znajdziemy tylko adresy osób,
które same je tam zostawiły. Pamiętajmy, że email
marketing nawiązuje do koncepcji permission
marketingu, której to odbiorca przekazu
marketingowego sam, dobrowolnie wyraża chęć
jego otrzymywania. Co więcej polski
ustawodawca w trosce o obywatela wprowadził
dwie regulacje, które zmuszają marketera do
zbierania zgody na przesyłanie informacji
handlowych środkami komunikacji elektronicznej
oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów marketingowych. Dodatkowo zapis na
taką stronę powinien być zawsze dokonany
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w modelu double opt-in - co oznacza, że zanim
dany adres będzie dopisany do listy, zostanie
wysłany do niego mail z prośbą o potwierdzenie
rejestracji. Dzięki temu mamy 100% pewność, że
osoba, którą mamy na naszej liście odbiorców na
pewno wyraziła na to ochotę. Takie zachowanie
marketera daje dobre podstawy do budowania

długotrwałej relacji z odbiorcami. Jeszcze lepiej
jeżeli bazę odbiorców newslettera będziemy
tworzyć spośród osób, które dokonały zakupu
w naszym sklepie on-line. Jak wskazuje
Marketing Sherpa budowana w taki sposób lista
staje się bardzo efektywna. Wynika to przede
wszystkim z faktu, iż osoby, które dokonały już

Pytanie: Proszę wskazać poziom efektywności dla każdej taktyki budowania listy
mailingowej, którą prowadzi twoja organizacja
bardzo skuteczny
mail do znajomych

6%

udostępnianie formularza w social media

6%

rejestracja przez Facebook
rejestracja przez bloga firmowego
rejestracja przez program partnerski
wydarzenia offline (np. w sklepie)
płatne wyszukiwanie

trochę skuteczny

nieskuteczny

42%

40%

51%

13%

28%
50%

17%

23%
57%

20%

20%
59%

27%

56%

33%

formularz na stronie internetowej
wydarzenia online (np. webinaria)
rejestracja podczas zakupu

13%
12%
53%

37%

7%

51%

41%

9%

50%
61%

6%
32%

4%

Opracowanie Freshmail, na podstawie MarketingSherpa
Źródło: MarketungSherpa Email Marketing Benchmark Survey
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u nas zakupu, statystycznie są dużo bardziej
skłonne do kolejnej interakcji z naszym sklepem,
pod warunkiem, że wrażenia po pierwszym
zakupie były całkiem udane. Warto w tym
miejscu podkreślić fakt, iż osoba która dokonuje
zakupu w naszym sklepie on-line być może nie
ma ochoty być zapisana do naszej listy
mailingowej - dlatego lepiej jej do tego nie
zmuszać, gdyż w przeciwnym wypadku może
poprostu "porzucić koszyk". Dużo lepiej sprawdza
się zachęcanie osoby dokonującej dany zakup do
zapisania się na newsletter i zaoferowania bonusa
w postaci np. darmowej przesyłki towaru.
Z drugiej strony, skoro już mowa o bonusach,
dobrym rozwiązaniem jest także dawanie
odpowiedniego bonusa przy zapisie na zwykły
newsletter. Ciekawe działanie ostatnio
zauważyłem w sklepie Conrad, który to namawia
do zapisu do newslettera oferując kupon
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rabatowy na 20 zł w przypadku dokonania
zakupu na kwotę conajmniej 100 zł.
Pamiętaj także o tym, aby każdy mailing zawierał
stopkę, która posiada link rezygnacji z newslettera.
Nikogo nie zmusisz do subskrypcji, a jeśli
zezłościsz klienta koniecznością szukania
sposobu wypisania, zgłosi Twój mailing jako
SPAM, czego z całą pewnością byś nie chciał.

Zacznij sprzedawać
Wiesz już czym jest email marketing i jakie ma
zalety. Wiesz też co dzięki niemu można zdziałać.
Wiesz jak tworzyć efektywną bazę danych i jak
pozyskiwać odpowiednich odbiorców. Teraz czas
abyś zaczął sprzedawać za pomocą email
marketingu. Twórz kreatywne kampanie,
personalizuj, testuj i analizuj a z całą pewnością
nie pożałujesz inwestycji w email marketing.
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SPRZEDAŻ, RUCH, LOJALNOŚĆ.
JAK ZE STATYSTYK E-SKLEPU WYCIĄGAĆ
UŻYTECZNE WNIOSKI?

Systemy statystyk dają pełną wiedzę o aktywności użytkowników na witrynie. Dostępnych
wskaźników jest znacznie więcej niż trzeba, by optymalizować internetowy biznes. Sztuką
jest ich wybór, analiza i zdolność wyciągania konstruktywnych wniosków. Co zatem
powinien badać każdy sprzedawca internetowy?
Wiele zależy od charakteru serwisu e-commerce.
Według Michała Siejaka, dyrektora
zarządzającego 6ix WoMM & Social Media
i E_misja Interactive 360 (NuOrder Group), o tym,
jakie dokładnie wskaźniki powinny być brane
pod uwagę przez właściciela witryny
sprzedażowej, decyduje wiele czynników. Są to
między innymi branża, w jakiej działa sklep,
stopień komplikacji procesu zakupowego, rodzaj
zakupu (jednorazowy czy wielokrotny), obsługa
klienta (konieczność wsparcia klienta przez
konsultanta czy proces całkowicie
zautomatyzowany). Siejak podaje przykład:
- Dla niektórych platform kontrolowanie ich
dostępności w czasie czy szybkości ładowania
się będzie miało zasadnicze znaczenie – na
przykład dla dużego brokera ubezpieczeń
sprzedającego powiedzmy ponad 1000 polis
dziennie. Dla innych będzie to parametr
o znaczeniu marginalnym.
Niezależnie od tych różnic, wszystkie witryny
e-commerce mają wspólny cel, jakim jest
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maksymalizowanie sprzedaży on-line.
Wymieńmy więc wskaźniki, które powinny
interesować każdego właściciela serwisu
sprzedażowego. Można podzielić je na trzy grupy:
mierniki procesu sprzedaży, wskaźniki dotyczące
źródeł ruchu na witrynie oraz miary lojalności
klientów.

Wskaźniki procesu sprzedaży
Wskaźnik najważniejszy to oczywiście
współczynnik konwersji, czyli odsetek
użytkowników witryny, którzy dokonują na niej
zakupu produktu lub usługi. Paweł Ogonowski,
Chief Conversion Optimizer w Conversion, radzi

Wskazanie stałego zestawu wskaźników, oczywiście poza tymi
podstawowymi, które powinien kontrolować każdy ecommerce
wydaje mi się mało wykonalne.
Powinniśmy pamiętać, że każdej kategorii czy wręcz marki należy się
nauczyć – wtedy może się okazać, że np. bounce rate na poziomie
60% wcale nie musi być tragedią.

Michał Siejak

dyrektor zarządzający 6ix WoMM & Social
Media i E_misja Interactive 360
(NuOrder Group)

41

właścicielom e-sklepów analizować konwersję
przez pryzmat długookresowego trendu (który
oczywiście powinien być rosnący), a także
w poszczególnych segmentach ruchu. Ekspert
tłumaczy: - Chodzi o to, że naturalnym jest, że
współczynnik konwersji z wejść bezpośrednich
będzie zawsze wyższy niż współczynnik
konwersji z reklam displayowych — każdemu
z nich powinniśmy się przyglądać z osobna. Gdy
w którymś z segmentów zauważymy gwałtowny
spadek, będzie to dla nas sygnał do szybkiej
reakcji.
Kolejny ważny wskaźnik to współczynnik
realizacji ścieżki zakupowej. Jest to stosunek
liczby użytkowników witryny, którzy złożyli
zamówienie, do liczby użytkowników, którzy
dodali produkt do koszyka. Innymi słowy,
wskaźnik ten pokazuje, jaki odsetek klientów
rozpoczyna procedurę zakupu, ale z jakiegoś
powodu jej nie kończy. Paweł Ogonowski mówi,
że główną przyczyną niskiej wartości tego
wskaźnika jest trudność procesu zakupowego
w sklepie. Aby znaleźć przyczynę problemów,
ekspert radzi prześledzić dokładnie każdy
z etapów tego procesu i zbadać, w którym
momencie najczęściej użytkownicy porzucają
koszyk.
Paweł Ogonowski zwraca uwagę, że warto
obserwować zmiany tego współczynnika
w czasie. Trend spadkowy odnotowywany
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w dłuższym okresie może oznaczać problemy
techniczne witryny. Bieżąca obserwacja
wskaźnika porzuceń ścieżki zakupu może być
uciążliwa. Ireneusz Dworzyński, Dyrektor Działu
Analiz i Promocji w Internet Designers (Grupa
Unity), podpowiada: - Nie musimy analizować
tego obszaru cały czas – wystarczy że
skorzystamy z opcji alertów, gdy obserwowane
przez nas parametry spadną do poziomu
niepokojącego.
Kolejny ważny miernik sprzedaży to czas do
zakupu, lub w nieco innym ujęciu liczba odsłon
do zakupu. Paweł Ogonowski tłumaczy, że
pokazują one, ile jednostek czasu lub interakcji
zajmuje użytkownikom podjęcie decyzji
o zakupie. Jak wykorzystać taką wiedzę?

Ogonowski podaje przykład: - Wiedząc że średnia
liczba dni do zakupu wśród naszych
użytkowników wynosi 4, to możemy starać się
skrócić ten czas targetując kampanię
remarketingową w trzeci dzień od pierwszych
odwiedzin. Dzięki temu powinniśmy skrócić czas,
który zajmuje użytkownikom podjęcie decyzji
o zakupie. Możemy też zaprogramować kolejną
kampanię, która byłaby wyświetlana
użytkownikom, którzy wciąż nie złożyli
zamówienia pomimo upływu 5 dni od pierwszych
odwiedzin. Powinni oni byli już przekonwertować
po 4 dniach, ale wciąż tego nie zrobili — warto
więc może zachęcić ich dodatkowym rabatem.
Analiza zaawansowanych miar sprzedaży nie
zastąpi jednak dokładnego monitoringu tego, co

Czy jest ktoś dziś w e-commerce, kto nie rozumie definicji
współczynnika konwersji? Może sama nazwa wśród mniejszych
„sklepikarzy” nie jest tak oczywista, ale patrzą oni na to czy się
sprzedaje, czy nie. Wiedzą, że jak się sprzedaje to dobrze, a jak nie to
źle. Natomiast lepsze zrozumienie skąd ta sprzedaż pochodzi to klucz
do właściwego zarządzania budżetami reklamowymi oraz
stymulowania sprzedaży.

Ireneusz Dworzyński
dyrektor działu analiz i promocji
Internet Designers (Grupa Unity)
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Monitoring źródeł ruchu
Użytkownicy są pozyskiwani na witrynę
e-commerce różnymi metodami. Główne źródła
ruchu to Google, wejścia bezpośrednie i witryny

Paweł Ogonowski
chief conversion optimizer
Conversion
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odsyłające. Można też jako odrębne źródła
zdefiniować prowadzone kampanie promocyjne.

REKLAMA

w danym sklepie sprzedaje się, a co nie. Ireneusz
Dworzyński podkreśla: - Nie należy zapominać
o podstawowych elementach takich jak wartość
sprzedaży, wielkość koszyka zakupowego,
najpopularniejsze kategorie produktowe czy same
produkty, bo ta analiza często w sposób naturalny
odbywa się na zupełnie innym poziomie.
Weryfikacja tych elementów pozwala na ocenę
rentowności prowadzonych działań
marketingowych.

Sprzedawca, który chce optymalizować działania
marketingowe, powinien badać ROI
z poszczególnych źródeł. Ireneusz Dworzyński
wyjaśnia: - Narzędzia analityczne pozwalają dziś
nie tylko patrzeć, które ze źródeł spowodowało
sprzedaż, ale również w jaki sposób przyczyniło
się do sprzedaży. Tu warto zwracać uwagę na
wskaźnik konwersji wspomaganych. Często
okazuje się, iż pieniądze wydawane na źródło
X nie mają uzasadnienia w jego bezpośredniej
sprzedaży, a jego wyłączenie powoduje znaczący
spadek sprzedaży w ogóle. Współczynnik
konwersji wspomaganych pozwala zweryfikować,

Właściciel każdego sklepu internetowego powinien mierzyć
poczynania użytkowników na jego stronie przynajmniej
w podstawowym wymiarze. Wymiar ten to poprawnie
skonfigurowany Google Analytics z włączonym śledzeniem celu,
ustawioną ścieżką oraz wdrożonym modułem e-commerce. To
podstawowe narzędzie pozwoli śledzić jedne z najważniejszych
metryk: współczynnik konwersji, efektywność ścieżki i czas do
zakupu. Dodatkowo pozwoli przeanalizować źródła ruchu
i zoptymalizować prowadzone kampanie marketingowe. Rynek
e-commerce staje się coraz bardziej konkurencyjny, dlatego
umiejętności wykorzystania danych płynących z narzędzi
analitycznych będą odgrywały coraz ważniejszą rolę.
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jaki wpływ na sprzedaż miało „nierentowne”
źródło oraz daje uzasadnienie wydawania na nie
pieniędzy.
Ireneusz Dworzyński radzi także sprzedawcom,
by monitorowali stan bazy zarejestrowanych
użytkowników. Przy czym warto również
sprawdzać jej trend w dłuższym czasie. Duża
baza daje ogromny potencjał do promocji
produktów, dlatego trzeba zabiegać o to, by
odpowiednio dynamicznie rosła.

Badanie lojalności klientów
Mało który sklep nie prowadzi działań
promocyjnych. A te przecież kosztują. Pozyskanie
klienta jest dla sprzedawcy realnym kosztem,
dlatego powinien on starać się budować lojalność
swoich użytkowników, aby sami powracali na
witrynę e-commerce i wielokrotnie dokonywali na
niej zakupów. Narzędzi budowania lojalności jest
mnóstwo. I tu znowu kluczowe jest
monitorowanie efektów podejmowanych działań.
Paweł Ogonowski podpowiada tu kolejne ważne
wskaźniki: lifetime value, współczynniki
powracających klientów oraz ich retencji.
Lifetime value (LTV) to inaczej wartość klienta,
czyli suma przychodów, które generuje raz
pozyskany klient. Ogonowski mówi: Powinniśmy dążyć do maksymalizacji wartości tej
metryki dla naszego portfela klientów. Jeżeli raz
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zdobyty klient składa u nas średnio przez okres
swojego życia 15 zamówień po 100 zł, to znaczy,
że jego wartość wynosi 1500 zł. Znając wartość
klienta będziemy mogli podejmować racjonalne
decyzje na temat kampanii, dzięki którym
pozyskujemy naszych klientów. Wiedząc, że raz
zdobyty klient wygeneruje nam taki przepływ
będziemy skłonni zapłacić za niego więcej.
Współczynnik powracalności pokazuje, jaka
część klientów składających zamówienie
w danym czasie, to klienci, którzy już wcześniej
kupili coś na danej witrynie. Oczywiście im jest
on wyższy, tym korzystniej dla sprzedawcy. Warto
analizować również związany z tym wskaźnikiem
trend retencji użytkowników. Paweł Ogonowski
radzi: - Powinniśmy sprawdzać jak długi czas
spędzają średnio nasi klienci robiąc zakupy
właśnie u nas. Jeżeli zauważymy, że na przykład
po 5 miesiącach wspólnej relacji i 4 złożonych
zamówieniach następuje moment odpływu do
konkurencji, powinniśmy zastanowić się nad
kampanią, która byłaby kierowana na ten
specyficzny segment klientów. Kampania ta
musiałaby wzmacniać więź pomiędzy nami,
a klientem w celu jego ponownej lojalizacji.

z niego korzysta, ale nie każdy zdaje sobie sprawę
z tego, jak ogromne możliwości analityki
i raportowania on daje. Można z niego uzyskać
praktycznie wszystkie omówione tu mierniki
procesu sprzedaży i pozyskiwania ruchu.
Analytics pozwala na wiele, ale ma też swoje
ograniczenia. Nie da się na przykład zbadać nim
ważnych wskaźników lojalności klientów. Tu
z pomocą przychodzą inne narzędzia analityczne.
Paweł Ogonowski podpowiada dwa – Woopra lub
KISSinsights. Moduł służący do analizowania
sprzedaży powinien zawierać także CRM sklepu.
Ogonowski mówi: - Obiecuję Wam, że jeżeli
zdecydujecie się na inwestycję czasu i zasobów,
by śledzić te dodatkowe metryki, to na pewno
Wam się to opłaci.

Jak badać?
Eksperci zgodnie polecają popularny, bardzo
rozbudowany i jednocześnie bezpłatny system
Google Analytics. Bardzo wielu sprzedawców
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Jacek Siekierczak

brand manager Paczkomaty InPost

JAK SKUTECZNIE ZWIĘKSZYĆ
KONKURENCYJNOŚĆ SKLEPU INTERNETOWEGO?
WYSTARCZY WSPÓŁPRACOWAĆ
Z PACZKOMATAMI INPOST
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Prognozy analityków wskazują, że w 2012 roku w e-sklepach oraz na serwisach aukcyjnych
Polacy wydadzą 5,6 mld euro, czyli o ponad 24,4% więcej niż w 2011 roku. Wraz z rozwojem
branży e-commerce, rośnie konkurencja wewnątrz sektora. Nie wystarczy już szeroka oferta
i niskie marże.
Coraz większe znaczenie mają dla klientów
dodatkowe benefity jak szybkość dostarczenia
towarów, cena i wygoda. Często to one decydują
o lojalności klienta, lub pozyskiwaniu nowych
zleceń. Większego znaczenia nabierają też
działania marketingowe, które pomagają wyróżnić
sklep spośród setek, czy nawet tysięcy
konkurentów. Wraz z rozwojem tendencji coraz
większe znaczenie dla sukcesu biznesowego
w branży e-commerce ma współpraca z takim
partnerem jak Paczkomaty InPost. Oferują one nie
tylko proste i nowoczesne rozwiązania w obszarze
logistyki, ale umożliwiają też wspólne działania
marketingowe, które pomogą zwiększyć liczbę
nowych klientów i lojalizować dotychczasowych.

Rosnące standardy
Rzesza internautów robiących zakupy w sieci nie
tylko rośnie wolumenowo, ale jest też coraz
bardziej świadoma swoich praw i możliwości.
Co za tym idzie, zmieniają się standardy obsługi,
także w zakresie dostawy towarów kupionych
w sklepach internetowych. Rosnące wymagania
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e-klientów sprawiają bowiem, że nie wystarczy
już tylko - na warunkach narzuconych przez
operatora - doręczyć paczkę. Decydujące
czynniki przy wyborze formy dostawy to cena
i szybkość doręczenia. Paczkomaty InPost
wyróżniają się pod względem obydwu tych
wskaźników, ponieważ są praktycznie najtańszą,
najszybszą formą dostawy przesyłki.

Paczkomaty InPost to jedyna na rynku usługa
wprost dedykowana sektorowi e-commerce.
Skierowana jest do firm i osób prywatnych
sprzedających i kupujących za pośrednictwem
internetu. Maszyny są zlokalizowane gównie na
stacjach benzynowych i całodobowych
parkingach oraz przy hipermarketach takich jak
Kaufland, Tesco, Carrefour. Ich przewagą jest
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przede wszystkim możliwość odebrania paczki
w zaledwie 17 sekund, 24 godziny na dobę, bez
kolejek i „po drodze”. Klienci mogą odebrać
przesyłkę wracając z pracy, idąc na spacer
z psem lub w drodze po świeże pieczywo. Na
pewno znajdą Paczkomat InPost w okolicy – jest
ich już 500 w 160 miastach.

Aż 98% paczek wysyłanych do Paczkomatów jest
gotowa do odbioru już dzień po nadaniu. Co
więcej, aż 74% klientów, korzystających
dotychczas z usług kurierskich, zdecydowanie
woli opcję dostawy do Paczkomatów i uznaje to
rozwiązanie za atrakcyjniejsze od kuriera. Być
może dlatego, iż dzięki sieci całodobowych
urządzeń większość występujących obecnie wad
tradycyjnych usług kurierskich została
wyeliminowana, a e-klienci zyskali profesjonalną
i bezpieczne rozwiązanie będące olbrzymim
ułatwieniem. Usługę dostawy do Paczkomatów
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oferuje już 3000 e-sklepów. Z urządzeń korzysta
10 tys. aktywnych e-sprzedawców i ponad 500
tys. indywidualnych użytkowników.
To nie wszystko. Odpowiadając na potrzeby
klientów branży e-commerce, Paczkomaty InPost
jako pierwsze i jedyne wprowadziły funkcję
logistyki odwróconej, czyli obsługi zwrotów
i reklamacji. W związku z dyrektywą UE
dotyczącą możliwości zwrotu towaru w ciągu
14 dni, będzie to coraz ważniejszą kwestią
w branży e-commerce, szczególnie w sektorze
odzieżowym. Klient indywidualny może za
pomocą Paczkomatów InPost w prosty i szybki
sposób odesłać bezpłatnie produkt, nadając
przesyłkę w dowolnym z 500 Paczkomatów
w Polsce. Jakie benefity przynosi to rozwiązanie
sklepom? Po raz kolejny – zwiększenie
konkurencyjności. Dotychczas zwroty generowały
sklepom dodatkowe koszty, które niektóre
podmioty ukrywały w kosztach dostawy. Tym
samym obsługa logistyki odwróconej była
stosunkowo droga i nieprzyjazna klientom. Teraz,
dzięki nowej usłudze Paczkomatów InPost, klient
finalny może zwrócić towar bezpłatnie.
Korzystając z portalu szybkiezwroty.pl konsument
nie musi się martwić o dodatkowe koszty, a cały
proces jest szybki i dopasowany do potrzeb
zarówno sklepu jak również e-klienta. Co więcej,
zwrot następuje błyskawicznie, więc sklep szybko
dysponuje gotówką lub odzyskuje towar
w krótszym terminie niż w przypadku obsługi

przez pocztę lub kuriera. Dodatkowo podmioty
mają pełną kontrolę nad zwrotami – informacja
o reklamacjach pojawia się natychmiast na
terminalu służącym do zarządzania przesyłkami.
Z usługi korzysta już kilkanaście sklepów, m.in.:
Czasnabuty.pl, eastend.pl, winsport.pl,
willsoor-shop.pl.
Jakie korzyści ze współpracy uzyskuje na co
dzień osoba bezpośrednio zarządzająca sklepem?
Paczkomaty InPost są w pełni zintegrowane
z wiodącymi na rynku platformami e-handlu,
takimi jak: IAI-Shop.com; IStore.pl; cStore.pl;
oscGold.pl; sklepyfirmowe.pl; RecCart.pl;
KQS.store. Dzięki kilku kliknięciom każdy sklep
współpracujący z tymi platformami może
rozpocząć korzystanie z usług InPost. Pracownik
lub właściciel sklepu ma również do dyspozycji
aplikację Manager Paczek za pomocą której,
może w prosty i szybki sposób nadawać paczki,
które odbierze kurier InPost, opłacić i śledzić
status przesyłki oraz przeglądać archiwum
uprzednio zleconych przesyłek. Możliwość edycji
danych, drukowania etykiet, sprawdzenia
dostępnych Paczkomatów itp. Zapewnia pełną
kontrolę nad przesyłanymi zakupami i finansami
sklepu.

Benefity przez 365 dni w roku
Partnerstwo z Paczkomatami InPost buduje
przewagę konkurencyjną sklepów przez cały rok,
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ale są takie okresy, w których ma ono szczególne
znaczenie, np. w momentach wzmożonego
trafficu przed Świętami Bożego Narodzenia.
Najbardziej intensywny okres na rynku usług
pocztowo-kurierskich odnotowywany jest
w czasie ostatnich trzech tygodni przed Wigilią.
Optymalnym rozwiązaniem w tym okresie są bez
wątpienia Paczkomaty, które utrzymują wysoki
poziom świadczonych usług sezonowych - nawet
w szczytowym momencie przedświątecznym
- przesyłki docierają do odbiorców w takich
samych terminach, jak w standardowych
miesiącach.
W przypadku wielu firm kurierskich lub
pocztowych, bezpiecznym, ale często
ostatecznym terminem wysyłki prezentów
dającym pewność, że dotrze on przed świętami,
jest 16-17 grudnia. Tymczasem w przypadku
Paczkomatów InPost paczki można nadać nawet
na kilka dni przed Wigilią, z 98% pewnością
doręczenia już na następny dzień po nadaniu.
Klienci z pewnością docenią również fakt, iż
Paczkomaty InPost będą dostarczały przesyłki
nawet 24 grudnia. Jedynym problemem będzie
więc dostępność wybranego przez nas produktu
w sklepie.
Paczkomaty InPost to szczególne atrakcyjne
narzędzie także w innych okresach wzmożonej
aktywności jak Walentynki, back-to-school itp.
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podczas których firma InPost służy współpracą
w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych
akcji marketingowych.

Z Paczkomatami InPost możesz
więcej
Silne benefity dla klienta finalnego, które oferują
Paczkomaty InPost, pozwalają nie tylko
lojalizować klientów, ale również pozyskiwać
nowych, którzy są ważną wartością dla każdego
sklepu funkcjonującego w e-commerce. Zanim to
nastąpi sklep musi się wyróżnić, zostać
zauważony. Tu z pomocą przyjdą wspólne akcje
marketingowe z Paczkomatami InPost, w których
będą wykorzystane e-mailingi, banery,
dedykowane strony promocyjne www, czy wpisy
na jednym z najbardziej popularnych
komercyjnym fanpage’ów w Polsce.
„Paczkomaty InPost to idealne rozwiązanie dla
takiego sklepu jak weltbid.pl. Dzięki nim
podnosimy jakoś oferowanych usług oraz
satysfakcję klientów, która jest dla nas
kluczowa. InPost doręcza 98% paczek już
dzień po nadaniu. To szybciej niż kurierzy. Nie
musimy się również martwić o zwroty
zamówień, bo ich odsetek jest marginalny.”
– mówi Paweł Wojciechowski, dyrektor
marketingu Weltbild.pl

Paczkomaty InPost pomimo ogromnej skali
działań biznesowych, potrafią przygotować akcje
szyte na miarę, które doskonale realizują cele
partnerów i wspierają ich w rozwoju biznesowym.
Jednym z przykładów takich działań jest akcja
przeprowadzona z księgarnią Weltbild. E-mailing
do bazy klientów oraz posty i grafiki na fanpage’u
Paczkomaty InPost, zaoowocowały dotarciem do
23 tys. konsumentów (tyle UU przeczytało
o promocji) i wzrostem zamówień na poziomie
4,5%! Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem,
kilkuset klientów odebrało darmowy prezent.
Natomiast w projekcie realizowanym z sklep
kosmetycznym Paatal.pl, gdzie wykorzystano
banery, stronę promocyjną, e-mailingi oraz wpisy
promocyjne na facebook’u, dotarliśmy
z informacją do niespełna 19 tys. UU,
a 120 klientów odebrało bezpłatny podarunek.
Paczkomaty InPost to nie tylko partner
logistyczny, na którym można w pełni polegać.
To partner biznesowy, który umożliwi nam
dostęp do innowacyjnych rozwiązań i pomoże
w pozyskaniu nowych klientów, jednocześnie
oferując dodatkowe benefity dotychczasowym.
W dobie błyskawicznie rozwijającej się branży
e-commerce, takie wsparcie w budowaniu
przewagi konkurencyjnej naszego biznesu jest
bezcenne.
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IDĄ WIELKIE ZMIANY W ZASADACH
PROWADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO

Wydłużenie prawa zwrotu towaru z 10 do 14 dni, możliwość odstąpienia od umowy w przypadku
zakupu produktów cyfrowych oraz wprowadzenie odpowiedzialności sklepu za niedotrzymanie
terminu dostawy z winy kuriera to tylko niektóre zmiany, które będą musieli wprowadzić w życie
właściciele sklepów internetowych. Czy zabiją e-biznes w Polsce?

Sklepy internetowe mają niewiele ponad półtora
roku, żeby wprowadzić w życie nowe, unijne
przepisy dotyczące handlu w internecie.
W Polsce w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają
obecnie prace nad wdrożeniem postanowień do
prawa krajowego, które mają zakończyć się
najpóźniej 13 grudnia 2013 r. Wszystkie przepisy
muszą bowiem zostać wprowadzone najpóźniej
od 13 czerwca 2014 roku. Oznacza to, że
e-przedsiębiorcy mają czas, żeby przygotować się
na nadchodzące zmiany i już teraz zacząć myśleć
o tym, jak efektywnie dostosować obowiązujące
u siebie regulacje do nowych zaostrzonych
wymogów.
- Uchwalona 22 listopada 2011 dyrektywa unijna
2011/83/UE jest dużym krokiem w kierunku
harmonizacji prawa w całej Europie.
Wprowadzenie dyrektywy ma celu ujednolicenie
przepisów, a tym samym ułatwienie
przedsiębiorcom sprzedaży na odległość w całej
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Unii oraz zapewnienie bezpieczeństwa
konsumentom niezależnie od tego w jakim kraju
dokonują zakupów. W ciągu niecałych dwóch lat
sprzedawców internetowych czekają
kompleksowe zmiany w prawie konsumenckim
- twierdzi Julia Mandel, specjalista ds. Prawa
i Certyfikacji z Trusted Shops.
- Nawet jeśli właściciele sklepów są
niezadowoleni z poszczególnych zapisów
dyrektywy, to ujednolicenie zasad handlu
w całej Unii sprawi, iż klienci z innych krajów
chętniej będą kupowali także w polskich
sklepach - ograniczona zostanie obawa
konsumentów co do rzetelności rodzimych
sklepów. Z drugiej strony należy także pamiętać,
iż dzięki ujednoliceniu przepisów, konkurencja
z innych krajów będzie mogła łatwiej oferować
sprzedaż towarów do Polski - dodaje Łukasz
Plutecki współwłaściciel agencji e-commerce
NetArch.

Kluczowe zmiany wprowadzane przez
dyrektywę 2011/83/UE dotyczą
następujących kwestii:
ujednolicenie zasad dotyczących zakupów
w internecie we wszystkich krajach
członkowskich UE,
wprowadzenie wymogów informowania co do
wszystkich kosztów - towaru, związanych
z wybraną formą płatności i dostawy, podatków
- na początkowym etapie procesu zakupowego,
wprowadzenie wymogu informowania
o cechach sprzedawanych produktów,
w szczególności w przypadku produktów
cyfrowych - wymaganiach sprzętowych,
systemowych, formacie plików itp., całkowitej
cenie produktu,
wydłużenie prawa zwrotu towaru bez podania
przyczyny do 14 dni roboczych, przy czym:
konsument ma prawo do odstąpienia od
umowy w dowolnej formie umożliwiającej
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przekazanie jednoznacznego oświadczenia
- nie musi korzystać z wyznaczonego przez
sprzedawcę sposobu (np. formularza
odstąpienia od umowy),
istotny jest moment złożenia oświadczenia,
a nie odesłania towaru,
konieczność umieszczenia na stronach sklepu
wzoru formularza zwrotu,
wprowadzenie obowiązku zwrotu wpłaconych
środków w ten sam sposób, w jaki klient
dokonał płatności, w ciągu 14 dni od daty
odstąpienia od umowy (przy czym
przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem
do czasu otrzymania towaru),
możliwość odstąpienia od umowy w przypadku
zakupu produktów cyfrowych, pod warunkiem
iż klient nie pobrał jeszcze treści,
wprowadzenie obowiązku zwrotu ceny
zakupionych towarów oraz kosztu dostawy,
przy czym sklep internetowy może zwrócić
kwotę będącą równowartością ceny najtańszej
formy dostawy,
ograniczenie możliwości doliczania
dodatkowych kosztów związanych z wybraną
formą płatności ponad koszt rzeczywiście
poniesiony przez przedsiębiorcę,
wprowadzenie odpowiedzialności sklepu za
niedotrzymanie terminu dostawy z winy
kuriera,
w przypadku gdy przedsiębiorca wykorzystuje
do kontaktu linię telefoniczną, obowiązek
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naliczania kosztów według taryfy podstawowej,
w przypadku jeśli właściciel sklepu nie spełni
wymogów informacyjnych wobec konsumenta
co do przysługujących mu praw - wydłużenie
prawa odstąpienia od umowy do 12 m-cy od
daty dostarczenia informacji o prawie do
odstąpienia od umowy.

Które przepisy najbardziej dotkną polskich
e-przedsiębiorców? Eksperci zwracają uwagę
zwłaszcza na okres odstąpienia, który zostanie
ujednolicony w całej Unii Europejskiej do 14 dni.
W Polsce było to dotychczas 10 dni. Okres ten
rozpoczyna się – w przypadku dostawy towarów
– w dniu, w którym konsument otrzyma

przesyłkę. Obowiązek informacyjny o prawie do
odstąpienia zostaje rozszerzony w stosunku do
obecnej sytuacji prawnej.
- Jest to niewątpliwą zaletą dyrektywy. Natomiast
jeżeli konsument nie zostanie poinformowany
o swoim prawie do odstąpienia, to okres
odstąpienia przedłuża się do 12 miesięcy
(w Polsce dotychczas: 3 miesiące) – podkreśla
Julia Mandel.
Niektóre przepisy wzbudzają jednak wśród
przedsiębiorców spore kontrowersje. Zdaniem
Łukasza Pluteckiego, bardzo dyskusyjne wydają
się wspomniane przepisy związane
z wydłużeniem prawa do odstąpienia od umowy

Obowiązki informowania klienta o prawie do odstąpienia od umowy
czy obowiązek umieszczania szczegółowej specyfikacji produktu nie
wydaje się nadmierną uciążliwością dla sklepów, a z drugiej strony
należy pamiętać iż zakupy internetowe to ciągle egzotyka dla dużej
części naszego społeczeństwa, czy szerzej społeczeństwa UE.
Jeśli więc każdy sklep internetowy będzie dorzucał swoją niewielką
cegiełkę do popularyzacji i edukacji klientów, którzy poczują się
bardziej komfortowo podczas dokonywania zakupów przez internet,
to korzyść będzie raczej obopólna.

Łukasz Plutecki

współwłaściciel agencji e-commerce
NetArch
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Ekspert dodaje, że w tym wypadku wydaje się, iż
właściciele sklepów mają słuszność zwracając
uwagę, iż żaden sklep stacjonarny nie zwraca
klientowi kosztów dojazdu do sklepu, czasu
straconego w korku czy na parkingu - zarówno
związanych z zakupem jak i powrotem do sklepu
i zwrotem.

REKLAMA

do 14 dni, konieczności zwrotu przez sklep ceny
towaru i kosztów dostawy. - Niewykluczone że
nasz parlament wprowadzi konieczność zwrotu
także kosztów poniesionych przez klienta
w związku z odesłaniem towaru. Co prawda
w dyrektywie sklep w domyśle ponosi koszty
zwrotu towaru, jednak będzie mógł z tego
zrezygnować, o ile poinformuje o tym klienta
przed dokonaniem przez niego zamówienia
– tłumaczy Łukasz Plutecki.
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BIZNESU

Pozytywne wydaje się jednak wprowadzenie
konieczności informowania klienta o łącznej
cenie przed zawarciem umowy na wczesnym
etapie procesu zamawiania, w tym o kosztach
produktów, dostawy, należnych podatkach,
opłatach związanych z wybraną formą płatności.
- W większości wypadków sklep internetowy jest
w stanie określić całościowy koszt zamówienia
już na karcie koszyka, a tylko w wyjątkowych
przypadkach koszty dostaw kalkulowane są
indywidualnie po złożeniu zamówienia przez
klienta. Często jednak zdarzało się, iż sklepy
starając się zaoferować jak najniższą cenę
Raport interaktywnie.com - e-commerce
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produktu, dzięki czemu uzyskiwały wysokie
pozycje np. w porównywarkach cenowych,
próbowały “odrobić” marżę naliczając koszty
dodatkowe, które na początku nie były widoczne
dla klientów. Takie działanie prowadziły z jednej
strony do niszczącej walki cenowej, z drugiej
niezadowolenia klientów, którzy zapamiętywali
zakupy w internecie jako skomplikowane
i niejasne – tłumaczy Łukasz Plutecki.

Aby w przyszłości także lepiej chronić
konsumentów przed tzw. pułapkami
abonamentowymi w dyrektywie wprowadzono
pewnego rodzaju „rozwiązanie w sprawie
przycisków“. Przedsiębiorca musi dopilnować, by
konsument w momencie składania zamówienia
wyraźnie potwierdził, że jest świadomy tego, iż
zamówienie pociąga za sobą obowiązek
dokonania płatności.

Większość sprzedawców internetowych, którzy
dużą wagę przywiązywali do budowania
wizerunku przyjaznego sklepu, mogą jednak
odetchnąć z ulgą, gdyż i tak sklepy te informowały
klientów o całkowitym koszcie zamówienia już na
karcie produktu, a dzięki nowej dyrektywie
odpadnie im część nieuczciwej konkurencji.

- Z tego powodu w sklepach internetowych
przyciski zamówienia muszą zostać oznakowane
odpowiednio jednoznacznym sformułowaniem.
Ustawodawca określi jakie nazwy oprócz
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Jak zmiany wpłyną na polski rynek e-commerce?
- Na tym etapie ciężko niestety szacować wpływ
nowych przepisów na ogólne koszty operacyjne
sklepów - zapewne będą one musiały podnieść
nieznacznie ceny. Szczególnie tyczy się to sklepów
których wartość koszyka wynosi kilkadziesiąt czy
kilkaset złotych – uważa Łukasz Plutecki.

Większość sprzedawców internetowych już zainteresowało się
zmianami w przepisach i planuje dostosowanie regulaminów oraz
procedur. Implementacja dyrektywy wiąże się zarówno ze zmianą
informacji dostępnych w sklepie, jak i zmian technicznych jak np.
nazwa przycisku. Te ostatnie są zazwyczaj czasochłonne i należy
o tym pamiętać.

Kolejną nowością w dyrektywie jest wyraźna
regulacja sposobu rozwiązania umowy w sytuacji
odstąpienia od niej.
- Wprawdzie sprzedawca będzie musiał, jak
dotychczas, zwrócić cenę sprzedaży w ciągu 14
dni od odstąpienia, ale ma teraz wyraźne prawo
do jej wstrzymania, „do czasu otrzymania
towarów albo dostarczenia przez konsumenta
dowodu ich wysłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi najwcześniej“. To duży plus dla
przedsiębiorców, ponieważ wcześniej nie mieli
takiego prawa – mówi Julia Mandel.

„zamówienie oznacza obowiązek zapłaty” będą
dozwolone. Dla sklepów korzystna byłaby
możliwość podania innej nazwy niż „zamówienie
oznacza obowiązek zapłaty”, gdyż ta jest za długa
z punktu widzenia marketingu – tłumaczy Julia
Mandel.

Julia Mandel

specjalista ds. Prawa i Certyfikacji
Trusted Shops

Wraz z dyrektywą udostępniono wzory dokumentów, dzięki czemu
niektóre kwestie będzie można w wygodny sposób rozwiązać.
Wystarczy wymienić informacje w sklepie na gotowy wzór. Oprócz
zmian na stronach sklepu, konieczne jest też dostosowanie
odpowiednich procedur sklepie, zwłaszcza serwisu. To z kolei wiąże
się z zaplanowaniem szkoleń dla zespołu obsługi klienta. Dlatego tak
ważne jest wcześniejsze zapoznanie się z dyrektywą i odpowiednie
przygotowanie do wdrożenia nowych przepisów.
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Zmiany na rynku e-commerce wprowadza nie tylko unijna dyrektywa regulująca handel elektroniczny, ale także dyrektywa
PSD (z ang. Payment Services Directive 2007/64/WE) dotycząca usług płatniczych realizowanych w ramach rynku
wewnętrznego, której polska implementacja weszła w życie w październiku 2011, a okres przejściowy na dostosowanie się
dostawców usług płatniczych upłynął 24 października br. Nowe przepisy regulujące działalność instytucji finansowych
determinują także wprowadzenie pewnych zmian w obszarze polskiego rynku e-commerce, a to ze względu na to, że
regulacja PSD obejmuje również usługi finansowe świadczone przez pośredników w płatnościach online.

Radosław Hofman
dyrektor compliance
PayU S.A.

Głównym założeniem dyrektywy PSD jest zbudowanie wspólnego obszaru usług płatniczych, podlegającego
uniwersalnemu zestawowi jasnych i klarownych zasad postępowania odnośnie usług płatniczych. Warte podkreślenia jest
jednak, że dyrektywa wprowadza szereg przepisów dotyczących ochrony praw klienta na rozbudowanym rynku usług
płatniczych.
Obowiązująca już dyrektywa PSD nakłada na dostawców usług płatniczych liczne obowiązki informacyjne względem
klientów. Dostawcy usług płatniczych, także ci działający wyłącznie w obszarze e-commerce, są zobowiązani do
przekazywania klientowi wszelkich informacji o należnych opłatach, maksymalnym czasie wykonania transakcji, danych
jakie niezbędnie należy podać do wykonania zlecenia płatniczego, a w przypadku np. transakcji związanych
z przeliczaniem waluty także o wysokości kursu.
Jedną z istotniejszych z punktu widzenia konsumenta regulacji jest przeniesienie ciężaru udowodnienia autoryzacji
transakcji płatniczej na dostawcę usług, a w przypadku braku autoryzacji jest on zobowiązany do zwrotu środków
użytkownikowi. Przepis ten nie dotyczy jedynie sytuacji, w której transakcja jest skutkiem zaniedbania ochrony
bezpieczeństwa przez użytkownika, natomiast jeżeli użytkownik działał nieumyślnie jego maksymalna strata ograniczona
jest do 150 EUR. To samo dotyczy sytuacji, w których płatnik wykaże, że w momencie realizacji transakcji nie znał jej kwoty,
lub że jest ona wyższa niż się spodziewał.
Od czasu wejścia ustawy w życie świadczenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej wymaga uzyskania
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), co uzależnione jest od spełnienia rygorystycznych wymagań formalnych,
kapitałowych i organizacyjnych. Obecnie usługi płatnicze w Polsce mogą być świadczone wyłącznie przez podmioty
zagraniczne, które otrzymały licencję w swoim państwie macierzystym i poinformowały prawidłowo KNF o podjęciu
działalności na terenie Polski, oraz polskie podmioty, które świadczyły te usługi przed wejściem w życiu ustawy i złożyły
wniosek do KNF o wydanie zezwolenia w wymaganym terminie.
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Ekspert przestrzega jednak od zbyt szybkich
ocen. Przynajmniej do czasu, aż poznamy
szczegółowe przepisy które zaproponuje polski
rząd. - W tym czasie sklepy mają okazje dobrze
przygotować się do zmian. Warto także aby nie
zasypywały gruszek w popiele i lobbowały za
mniej restrykcyjną interpretacja dyrektywy.
Pamiętajmy także, iż większość zmian nie będzie
miało istotnego wpływu na koszty i zasady
prowadzenia sklepów internetowych – radzi
Plutecki.
- Nowe prawo powinno być dopasowane do
polskich warunków w dopuszczalnych przez
Komisję ramach. Jak wiadomo każdy rynek
e-commerce ma swoją specyfikę – mówi Julia
Mandel. - Zarówno sprzedawcy internetowi, jak
i konsumenci przyzwyczajeni są do lokalnych
regulacji i procedur. Właścicielom sklepów
internetowych zależy na tym, by rynek nie został
przeregulowany w efekcie transpozycji dyrektywy
do prawa polskiego.
Ekspert dodaje, że jest to na obecnym etapie prac
największe zagrożenie. Z drugiej zaś strony
ujednolicone prawo obowiązujące w całej Europie
to dla sklepów internetowych lepsze możliwości
rozwoju i ekspansji na inne rynki. - Do tej pory
różnice w przepisach prawnych były jedną
z głównych barier rozszerzenia działalności
sklepu – kończy Mandel.
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TAK ZWIĘKSZYSZ SPRZEDAŻ
W SKLEPIE INTERNETOWYM

Jeżeli chcesz utrzymać pozycję na rynku, musisz stale rozwijać rozwiązania wspierające
sprzedaż. Retargeting, automatyzacja sprzedaży i marketingu czy zaawansowane systemy
rekomendacji to już nie nowinki. To wymóg.
Jest kilka rozwiązań, o których powinieneś
pamiętać, gdy spada sprzedaż w twoim e-sklepie.
Jeżeli klienci go odwiedzają, ale nie finalizują
w nim zakupów, pomocny okazuje się retargeting,
nazywany też remarketingiem. Jest on
ponownym dotarciem z komunikatem
reklamowym do określonych użytkowników, tych
którzy mieli już kontakt z twoją stroną internetową
lub reklamą.

Nie daj o sobie zapomnieć
Dzięki remarketingowi możesz przypomnieć się
osobom, które na przykład wrzuciły produkt do
koszyka, ale nie zrobiły zakupów. Istnieje kilka
rodzajów remarketingu. Statyczny polega na
emitowaniu jednego komunikatu wszystkim
odbiorcom, segmentowy - na dzieleniu
użytkowników na podgrupy (w zależności od
wykonanej czynności) i na tej podstawie
wyświetlaniu określonej reklamy. Najbardziej
zaawansowany jest remarketing dynamiczny,
który polega na wyświetlaniu
spersonalizowanego komunikatu w zależności od
profilu użytkownika i jego wcześniejszej
aktywności w sklepie internetowym. - Prosta
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zasada mówi, że im większa liczba oferowanych
produktów, tym bardziej konieczne staje się
stosowanie personalizowanego remarketingu
produktowego - przekonuje Tomasz Teodorczyk,
chief sales director Instream Media (właściciel
marki Advisable). - Kolejna zasada jest taka, że
jeżeli nastawiamy się stricte na wzrost sprzedaży,
to dynamiczny remarketing znów jest
koniecznością. Jeżeli natomiast chcemy choć
w niewielkim stopniu budować markę sklepu,
możemy wykorzystać do tego typu działań
statyczny remarketing wizerunkowy bądź
promujący poszczególne segmenty czy grupy
produktów.
Retargeting pozwala również znacznie zmniejszyć
koszty kampanii reklamowych, zwłaszcza kiedy
zastosuje się go w systemach Real-Time Bidding.
- Funkcja ta w systemach RTB jest już dostępna,
a wręcz staje się standardem. Zatem można
zaplanować kampanię w oparciu o konkretną
wymaganą akcję wykonaną (lub nie) przez
użytkowników, ale też w oparciu o geotargeting
czy targetowanie socjo-demograficzne, czyli płeć
i wiek. Łącząc przy tym możliwości
zaawansowanego targetowania z perfekcyjną

automatyzacją i niską ceną - mówi Jakub Oleksy,
CSO w iBILLBOARD Poland.

Personalizuj dzięki automatyzacji
Wraz ze wzrostem liczby klientów w sklepie, coraz
bardziej potrzebna staje się automatyzacja
marketingu i sprzedaży. - Sklepy internetowe to
jeden z segmentów, w którym korzyści
z automatyzacji marketingu są widoczne od
pierwszego momentu wdrożenia. Funkcje, które
można wykorzystać w e-sklepie to przede
wszystkim automatyzacja poczty wychodzącej,
czyli wszelkich powiadomień o zmianie statusów
zamówienia, o obsłudze klienta, reklamacji.
Wśród bardziej zaawansowanych funkcji na
uwagę zasługuje możliwość informowania
o porzuceniu koszyka w określonym od tego
zdarzenia czasie i możliwość segmentacji
klientów - ocenia Tomasz Gutkowski, specjalista
ds. e-commerce w Empathy Internet Software
House (Grupa Unity).
Ważne jest, żeby w procesie automatyzacji e-mail
marketingu, wysyłać spersonalizowane
wiadomości, tak żeby klient odczuł, że jest
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traktowany indywidualnie. - Najczęstszym
błędem kampanii marketingowych jest wysyłanie
wszystkiego do wszystkich. Przedstawiciel
e-commerce posiada w swojej bazie historię
zakupów każdego klienta, dlatego też powinien
użyć jej jako narzędzia do budowania
efektywniejszej, spersonalizowanej kampanii
- przekonuje Szymon Kosiński, wiceprezes
Sarigato sp. z o.o.

Zbuduj alternatywną nawigację
Projektując nawigację i wyszukiwarkę dla
e-sklepu trzeba się nagłowić, żeby były jak
najbardziej przyjazne da użytkownika. Nawet
kiedy uda ci się dzięki dobrze stargetowanej
kampanii reklamowej przyciągnąć spore grono
potencjalnych klientów, nie przyniesie to
wymiernych zysków, jeżeli użytkownicy nie będą
potrafili odnaleźć informacji o produktach.
- Podstawowym zadaniem wyszukiwarki jest
dostarczenie klientowi informacji o produktach
w możliwie najkrótszym czasie. Istotne jest
podążanie za aktualnymi trendami i stosowanie
np. autouzupełnień pełnych nazw produktów po
wpisaniu tylko ich fragmentów. Ponadto ważne
jest, aby wyszukiwarka reagowała na odmiany
wyrazów, wyszukiwała pomimo literówek, a także
błędów ortograficznych. Ciekawą formą jest
zastosowanie słowników, dzięki którym do
konkretnych produktów można dopasować
wyrazy bliskoznaczne, specyficzne określenia
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Jakub Oleksy
CSO
iBILLBOARD Poland

Jeżeli rozpatrujemy sklep internetowy jako Wydawcę, czyli jako
właściciela inventory, to platformy RTB (szczególnie te połączone
z odpowiednim adserverem) dają niesamowite możliwości
dodatkowego zarobku. Po pierwsze, jeśli sklep internetowy zbiera
dane o swoich użytkownikach, a przede wszystkich chodzi tu
o intencje zakupowe i jest je w stanie przekazać platformie RTB na
potrzeby targetowania, to wtedy wartość reklamy na takiej witrynie
rośnie kilkunastokrotnie! Po wtóre, podłączając swoje inventory do
platformy RTB, masz dostęp do ogromnej ilości potencjalnych
reklamodawców; są to niezależni reklamodawcy, agencje
interaktywne oraz domy mediowe i ich systemy DSP. Nie bez
znaczenia jest także niezależność, którą dają systemy RTB. Mam tu
na myśli brak jakichkolwiek umów lojalnościowych.
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branżowe, zamienniki nazw - tłumaczy Tomasz
Gutkowski. Ważne jest również, żeby użytkownicy
potrafili znaleźć samą wyszukiwarkę - zgodnie
z zasadami usability powinna się znajdować
w prawym górnym rogu lub centralnie u góry
strony.
Należy cały czas zastanawiać się, jakich
produktów w sklepie internetowym będzie szukał
klient, co jest dla niego istotne. - Wybierając
laptopa wielu użytkowników, zamiast zastanawiać
się, czym różni się procesor Atom N280 od Core
i5, wolałoby wskazać: „Laptop do 3 000 PLN,
wykorzystywany w podróży” (co powinno dać
wyniki raczej niewielkich laptopów z dobrymi
bateriami i oszczędnymi procesorami). Mała
lekcja historii: iPod nie był pierwszym
odtwarzaczem MP3 z twardym dyskiem. Ale był
pierwszym, w którego opisach ważniejsze było
zdanie „weź całą muzykę ze sobą” zamiast
„Pojemność 5 GB” - przekonuje Wojciech
Kuśmierek, konsultant w zakresie user
experience. Dlatego oprócz podziałów na
standardowe kategorie, warto zastanowić się nad
stworzeniem alternatywnej nawigacji. - Łatwo jest
przygotować nawigację w oparciu
o „magazynowe” kategorie - np. księgarnia
internetowa tworzy działy „Powieści”,
„Popularnonaukowe”, „Albumy” itp. Taki podział
jest konieczny, ale często klienci nie mają
w głowie konkretnej kategorii produktu, tylko
ogólnie zdefiniowaną potrzebę, np. „kupić prezent
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Podstawowa i niejako wpisana w model remarketingowy potrzeba to
zwiększenie konwersji i w konsekwencji sprzedaży w sklepach (dziś
tylko 5% użytkowników sklepu staje się jego klientami!). Bardzo
istotnym elementem jest w tym przypadku dynamiczny,
personalizowany remarketing poszczególnych produktów, a nie tylko
całego sklepu czy grupy produktów. Takie podejście wymaga
odpowiednich kompetencji technicznych po stronie dostawcy,
jednocześnie jest najefektywniejszą formę remarketingu, dając efekty
na poziomie 1:8 ROI!

Tomasz Teodorczyk

chief sales director
Instream Media (właściciel marki Advisable)

Maciej J. Czech

manager ds. zarządzania i sprzedaży
RekoMe (KogniTek)

Dla 12% sklepów internetowych w Polsce prostym systemem
rekomendacyjnym są już listy ręcznie dobieranych produktów
polecanych oraz rozwiązania cross- i up-selling standardowo
wbudowane w CMS. Świadczy to o dopiero budowanej świadomości
potencjału usług zewnętrznych rekomendacji - tzw. 3rd-party
recommendation services. Do niedawna systemy rekomendacji
kolaboratywnej były wdrażane i stosowane jedynie przez największe
sklepy internetowe, takie jak Amazon czy Zappos. Rekomendowały
silnie kontekstowo, rozwijając się w kierunku personalizacji
kontekstowo-behawioralnej. Obecnie szybko rozwija się sektor
wyspecjalizowany w dostarczaniu zewnętrznych usług
rekomendacji. Systemów potrafiących przetwarzać i analizować
nawet skrajnie rzadkie dane behawioralne, w przypadku których
zwiększa się istotność mechanizmów analizujących relacje między
produktami, zestawiających parametry opisujące daną sesję czy też
cały profil behawioralny.
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dla taty”. Stworzenie alternatywnej nawigacji
według potrzeb klienta może pomóc nie tylko
użytkownikom, którzy już trafili na naszą stronę,
ale też zwiększyć ruch z Google - dodaje
Wojciech Kuśmierek.

Zyskaj dzięki rekomendacjom
W zwiększeniu sprzedaży stanowczo pomoże Ci
wdrożenie w e-sklepie któregoś z systemów
rekomendacji. Pozwalają one na personalizację
polecanych produktów, dopasowanie ich do
preferencji użytkownika. Systemy rekomendacji
opierają się na różnych algorytmach, mogą brać
pod uwagę podobieństwa między użytkownikami
lub produktami, ważne by umożliwiały jak
największą elastyczność. - Skuteczność systemu
rekomendacji wynika nie tyle z bogactwa danych
o ruchu wewnątrz sklepu, lecz z elastyczności
samego systemu. Musi on personalizować
behawioralnie oraz kontekstowo w proporcjach
dobieranych na podstawie kategorii podstrony
oraz dostępności danych opisujących badane
parametry - przekonuje Maciej J. Czech, RekoMe
(KogniTek). - Mieszanka rekomendacyjna, to nie
trywialne listy produktów w postaci cross- czy
up-selling’u, ale cały zestaw wyrafinowanych list
bazujących na zależnościach tekstowych
i graficznych, standardach produktów,
wyświetleniach, danych transakcyjnych,
preferencjach użytkownika, scenariusza jego
pojawienia się w sklepie, wyszukiwanych frazach,
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Tomasz Gutkowski

specjalista ds. e-commerce
Empathy Internet Software House
(Grupa Unity)

Przy tworzeniu wyszukiwarki dla sklepu internetowego należy
pamiętać o tym, aby wychodziła naprzeciw oczekiwaniom klientów
oraz by jednocześnie spełniała rolę skutecznego narzędzia
administracyjnego. Mechanizm wyszukiwania powinien być stale
rozwijany, a wyniki wyszukiwania optymalizowane. W tym celu
panel administracyjny sklepu powinien być wyposażony w moduł
rejestrowania wyników. Pozwala to uzyskać wiedzę o błędach, np.
wówczas gdy użytkownik nie otrzymał wyników wyszukiwania
pomimo tego, że właściwe produkty znajdują się w sklepie. Ponadto
raportowanie wpisywanych przez użytkowników fraz w
wyszukiwarkę pozwala tworzyć bazę słów kluczowych oraz
popularności poszczególnych produktów.

Automatyzacja email marketingu polega na stworzeniu pewnych
reguł, które pozwolą na zwiększenie sprzedaży np. poprzez
automatyczną wysyłkę mailingu z ofertą pończoch dziewczynie,
która dokonała zakupu małej czarnej. Pomimo tego, że mailing
z pończochami będzie zautomatyzowany klient nie powinien odczuć,
że jest traktowany z automatu. Dlatego nadawcą mailingu nie
powinien być system, tylko np. Pani Kasia ze sklepu. Jeżeli klient
poczuje, że jest traktowany indywidualnie, również jego zakupy będą
sfinalizowane.

Szymon Kosiński
wiceprezes
Sarigato sp. z o.o.

Czasami wystarczy wysłać maila o treści „Czy możemy Ci jakoś
pomóc?” osobie, która opuściła koszyk bez sfinalizowania transakcji.
Zwróćcie uwagę, że na wysłanie takiego maila nie potrzebujemy
nawet zgody, ponieważ nie jest to oferta handlowa.
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Dzięki systemom rekomendacji użytkownik
szybciej odnajdzie treści, które mogą go
zainteresować - będzie więc bardziej
zadowolony z korzystania z e-sklepu. Ty
polecać będziesz mógł nie tylko produkty,
które już się świetnie sprzedają, ale też te
mniej popularne. Łącznie przekłada się to
na większe zyski.
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monitoringu cen oraz świadomości jednego,
nie zawsze zalogowanego, użytkownika
korzystającego z kilku urządzeń.
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Pozwól się znaleźć klientowi
Kiedy już wykonasz wszystkie powyższe
czynności, pozwól, żeby klient sam cię
odnalazł, pomoże Ci w tym inbound
marketing. - Jest to strategia marketingowa,
która łączy elementy marketingu
internetowego w taki sposób, by
zaangażować klientów w działania
marketingowe i tym samym zwiększyć ich
lojalność wobec marki - wyjaśnia Dorota
Zys, specjalista w zakresie inbound
marketing. Inbound markieting koncentruje się
na tworzeniu wartościowych treści - blogów,
e-booków, webinarów, których poszukują
potencjalni klienci i dzięki którym dowiedzą się
o twojej marce. Bardzo istotna jest również
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komunikacja w serwisach społecznościowych,
w których musi być prowadzony dialog
z klientami. Jednak, żeby to było w ogóle
możliwe, zamieszczane w nich treści muszą
być ciekawe, angażujące i spójne z innymi
kanałami komunikacji firmy. Czym
charakteryzuje się sklep internetowy, który
posiada strategię inbound markieting?
- Dostarcza interaktywne treści i oferuje
korzystnie dla kupującego przedstawione
produkty. Posiada ciekawe zdjęcia i opisy
produktów, a także precyzyjne call to action.
Dzięki temu przypadkowy internauta
odwiedzający stronę sklepu, ma szansę zostać
jego stałym klientem - tłumaczy Dorota Zys.
Po wdrożeniu tych wszystkich rozwiązań nie
pozostaje nic innego, jak tylko sprzedawać.
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Wojciech Rynkiewicz

specjalista ds. marketingu internetowego, Wyższa Szkoła Handlowa, Interaktywnie.com

W ŚLAD ZA
E-KONSUMENTEM

Polski handel internetowy wchodzi w czas prosperity. W siłę rośnie też rynek smartfonów
i tabletów. Czy ta sytuacja zmieni sposób korzystania z serwisów e-commerce i wpłynie
na narzędzia, za pomocą których klienci wyszukują towary, porównują ceny i finalizują
zakupy? Prześledźmy elektroniczne kroki e-konsumentów.

E-commerce zaczyna wytyczać szlaki całej
branży handlowej nad Wisłą. Z badań Instytutu
Forrestera „Centre for Retail Researches” wynika,
że 2011 r. polski handel internetowy rozwijał się
najszybciej w Europie, prognozy na koniec 2012
r. są równie obiecujące – wzrost ma wynieść
24 proc. Zakupom w sieci w sukurs idzie
ekspansja mobilnej technologii. Jednak, jak
wskazują fachowcy, wciąż dominującym
narzędziem e-konsumentów są komputery
osobiste. - Stacjonarne urządzenia generują
najwyższe, sięgające niekiedy 90% wskaźniki
ruchu - zresztą nie tylko w e-commerce - mówi
Bartosz Aninowski, IT Director w The Digitals.
- Udział urządzeń przenośnych w zakupowym
torcie, nawet w przypadkach jednostkowych
sukcesów, nierzadko poprzedzonych gigantyczną
dedykowaną kampanią, nie przekracza
zazwyczaj wartości kilkunastu procent. Praktyka
mówi, że bezpiecznie jest przyjmować średnie
wartości oscylujące wokół 5 -10%. Często poniżej
- dodaje. Skąd tak niski odsetek, mimo że według
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badań „zanox Mobile Performance Barometer"
rynek m-commerce w 2011r., porównaniu do
poprzednich 12 miesięcy urósł w Polsce ponad
siedmiokrotnie? - Na całościowy obraz składają
się niedostatki responsywności platform
e-commerce, polegające na dopasowaniu do
funkcjonalności, czy rozmiarów urządzeń
mobilnych oraz podaż dedykowanych aplikacji,
wprowadzanych stopniowo przez liderów rynku
– wyjaśnia Aninowski. - W kontekście wciąż
raczkującego rynku mobilnego, królem
e-commerce pozostaje zatem stary poczciwy
pecet – dodaje.
Prymat komputerów osobistych w całej
przestrzeni wirtualnej potwierdzają badania
przeprowadzone przez Gemius Polska
w październiku 2012 r. - Wyniki dla stron
z kategorii „E-commerce”, opracowane na bazie
danych próbkowanych z badania gemiusTraffic
wskazują, że wśród urządzeń generujących
największy ruch na stronach o tematyce

handlowej dominują wciąż komputery osobiste
– mówi Krzysztof Rosiński, Kierownik ds.
Rozwoju Badań, Gemius SA.

Na zakupy z tabletem
Początek czasu prosperity obserwują producenci
urządzeń przenośnych. - Telefony, tablety,
e-czytniki, konsole etc. zdobywają natomiast
coraz większą popularność – potwierdza
Krzysztof Rosiński. - Wśród urządzeń non-PC, za
pomocą których użytkownicy łączą się
z serwisami e-commerce’owymi zdecydowany
prym wiodą tablety, które w tej grupie
w październiku wygenerowały niemal 67 proc.
ruchu. Drugie miejsce w zestawieniu zajmują
urządzenia przenośne o wielkości ekranu
3-6 cali, czyli m.in. telefony komórkowe,
smartfony i odtwarzacze mp3 odpowiadające
za 27,5 proc. odsłon. Pierwszą trójkę zamykają
sprzęty ultra-mobilne, czyli posiadające ekran
mniejszy niż 3 cale – dodaje.
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Mocna pozycja tabletów jest o tyle o ciekawa,
że według szacunków GfK Polonia sprzedaż
tych urządzeń w Polsce osiągnie w tym roku
ok. 270 tys. sztuk. Mimo rocznego trzykrotnego
wzrostu, wciąż daleko im jednak do 6 mln
posiadaczy smartfonów. Gdzie zatem szukać
przewagi tableta nad telefonem komórkowym
w e-commerce? – Popularność tych urządzeń
tkwi w tym, że ich użytkownicy to zazwyczaj
klienci, którzy kupują go aby aktywnie
korzystać z internetu – wyjaśnia Joanna
Ruczyńska, menedżer sklepu mobile2.pl
(Grupa Eurotel). - Tablet dzięki dużemu
wyświetlaczowi ułatwia przeglądanie zarówno
dostosowanych już wersji mobilnych sklepów
- których jednak cały czas jest jeszcze
stosunkowo niewiele - i tych przystosowanych
tylko do tradycyjnego internetu. Co w
przypadku użytkowników smartfonów nie jest
już takie jasne, gdyż tam cały czas podstawową
funkcją jest jednak telefon i SMS – dodaje.

iOS się trzyma, rośnie Android
Królem transakcji mobilnych w Europie jest
iPad. Z badań firmy Zanox wynika, że ponad
połowa mobilnych zakupów w tej sieci
zawierana jest za pomocą urządzenia Apple’a.
Jednak w związku z gwałtowną ekspansją
Androida, w branży e-commerce zauważalne
jest osłabienie pozycji iOS. Jeśli podsumować
wszystkie urządzenia pracujące pod kontrolą
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tego systemu (iPhone, iPod i iPad) to notuje on
spadek o 7 punktów procentowych na przestrzeni
2011r. - z 82% do 75% - wynika ze statystyk firmy
Zanox. Tendencję tą zauważają niektórzy
specjaliści. – Gaśnie powoli gwiazda urządzeń ze
stajni Apple, których użytkownicy uznawani byli
dotąd, nie bez przyczyny, za szczególnie
aktywnych w procesach zakupowych
– przyznaje Bartosz Aninowski. Mimo ekspansji
Androida, badania gemiusTraffic
przeprowadzone przez Gemius w październiku
2012 r. potwierdzają wciąż mocną pozycję
produktów Apple’a w e-commerce. - Wśród
smartfonów generujących największy ruch na
stronach z kategorii „E-commerce” dominują
iPhone’y (19 proc. odsłon) przed słuchawkami
Samsunga (Galaxy SII: 9 proc. odsłon, Galaxy SIII:
5 proc.) – mówi Krzysztof Rosiński - Trójkę
najbardziej popularnych tabletów tworzą
natomiast: iPad - odpowiedzialny za 75 proc.
ruchu, Samsung Galaxy Tab 2 10.1” (4 proc.) oraz
Samsung Galaxy Tab 10.1” (3 proc.) – dodaje.
Prymat urządzeń Apple’a potwierdzają
przedstawiciele serwisów e-commerce.
– Zdecydowanie najwięcej wejść na serwis
homplex.pl, integrujący w aranżacjach oferty
rynku wnętrzarskiego, pochodzi z urządzeń
Apple. Dominuje tu iPad, który przez ostatni rok
zdobył 48 proc. całego ruchu mobilnego,
a preferuje go zaledwie 2.2 proc. z miliona
naszych użytkowników - mówi Anna Walkowska,
dyrektor zarządzająca Homplex. - Na drugim

Raport interaktywnie.com - e-commerce

Badane sesje rzadko kończyły się na stronach zakupowych. Blisko
70 proc. sesji zawierało więcej niż 3, a 2/3 z nich ponad 10 innych
serwisów, odwiedzanych już po samej wizycie w e-sklepie. Warto
podkreślić jednak, że w 71 proc. analizowanych sesji - wizyta na
witrynie z kategorii „E-commerce-sklepy” trwała dłużej niż 1 minutę,
z czego ponad połowa dłużej niż 5 minut. Oznacza to, że dokładnie
tyle czasu mamy, by zachęcić klienta do podjęcia decyzji zakupowej.

Wojciech Żbikowski
business development consultant
Gemius Polska

miejscu, z dwukrotnie niższym wynikiem
znajdują się tablety i smartfony oparte na
platformie Android – dodaje.

Czas na shopping w sieci
W tej chwili już prawie 70 proc. Polaków
przyznaje, że robi zakupy w sieci przynajmniej
kilka razy w roku. O jakiej porze dnia najchętniej
korzystamy z serwisów e-commerce?
- Dominują godziny popołudniowe i wieczorne,
można też wyróżnić poranny szczyt – mówi
Bartosz Aninowski. – Oczywiście ostateczny
obraz wskaźników kształtuje sama branża
w jakiej działa sprzedawca czy dostawca usług:
asortyment, polityka cenowa, czy wreszcie

sezonowość oferty, która nie jest tu bez
znaczenia – dodaje.
Joanna Ruczyńska z mobile2.pl zwraca uwagę,
że godzinowe trendy korzystania z serwisów
e-commerce nie odbiegają daleko od sprzedaży
offline. - Najpopularniejszymi godzinami
korzystania i dokonywania zakupów w mobile2.pl
są przede wszystkim pory popołudniowe, czyli
czas w godz. 15 - 20 – mówi Joanna Ruczyńska.
Podobnie jest w tradycyjnym handlu. Zaletą
zakupów online jest jednak możliwość złożenia
zamówienia właśnie o dowolnej porze. Specjaliści
podkreślają, że komputer jest wciąż dla
większości z nas podstawowym narzędziem za
pomocą którego łączymy się z siecią, śledzimy
najnowsze informacje, przeglądamy oferty
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handlowe czy rozmawiamy ze znajomymi
w serwisach społecznościowych. Urządzenia
mobilne wybieramy natomiast głównie
w momencie podróży, w drodze do pracy czy
szkoły. - Analiza procentowego udziału odsłon,
jakie generują poszczególne urządzenia w sieci
pozwala zaobserwować pewien trend
w zachowaniu użytkowników – mówi Wojciech
Żbikowski, Business Development Consultant,
Gemius Polska. - W godzinach porannych chętnie
korzystamy z będących zawsze pod ręką
sprzętów mobilnych. W ciągu dnia z kolei
łączymy się z siecią głównie za pomocą
komputerów osobistych, wieczorem wybieramy
natomiast tablety – dodaje.
Chociaż ruch w internetowych galeriach
handlowych ustaje jedynie na noc, to najchętniej
wybieraną porą dnia do odwiedzenia e-sklepów
jest wieczór i ranek. Potwierdzają to dane
zgromadzone przez Gemius. - Największy
odsetek odsłon na stronach poświęconych
e-commerce odnotowujemy właśnie w godzinach
wieczornych. Stosunkowo wyższą aktywność, niż
ma to miejsce w przypadku innych urządzeń o tej
porze dnia wykazują użytkownicy tabletów
– zaznacza Żbikowski. - Być może po
wyczerpującym dniu w pracy Polacy chętnie
sięgają po lekkie i poręczne urządzenia, by leżąc
w łóżku czy odpoczywając na kanapie sprawdzić
najnowsze promocje lub zaplanować zakupy
– wyjaśnia.
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Anna Walkowska
dyrektor zarządzająca
Homplex Spółka z o.o.

Alternatywą do zdobywania przez sklepy klientów z porównywarek
cenowych są rozwiązania wykorzystujące wygląd produktów
w oparciu o mechanizmy product placement i inbound marketing.
W przypadku serwisu wnętrzarskiego homplex.pl asortyment
wyposażenia wnętrz prezentowany jest w kontekście gotowej
aranżacji pokoju przygotowanej przez projektanta wnętrz.
Sugerowane produkty pozycjonujemy w oparciu o ich wygląd
i dopasowanie do pozostałych elementów widocznych na zdjęciu czy
wizualizacji. Wskazanie zarówno sklepów internetowych jak
i stacjonarnych pozwala klientowi podjąć decyzję o zakupie
w formie, która najbardziej mu odpowiada. Nie sprawimy, że wszyscy
będą kupować online, możemy jednak wykorzystać internet do
zdobycia informacji i zaplanowanych dzięki temu zakupów
w tradycyjnych sklepach.

Po pierwsze: wyszukiwarka
W Polsce, podobnie jak w całej Europie
najpopularniejszym narzędziem, za pomocą
którego szukamy i porównujemy oferty
świąteczne są wyszukiwarki internetowe
– wynika z badań świątecznych zwyczajów
zakupowych w Polsce i Europie, opublikowanych
w listopadzie 2012 r. przez Deloitte. W siłę rosną
także strony internetowe poszczególnych marek
i sklepów. Tymczasem w odwrocie znalazły się
zakupy grupowe, m.in. kosztem coraz większej
popularności klubów zakupowych. Specjaliści
zwracają uwagę na to, że wirtualny szlak
konsumentów w sieci uzależniony od

indywidualnej charakterystyki serwisu
e-commerce, a także jego otoczenia, strategii oraz
budżetu. - Według naszych analiz i posiadanych
danych można przyjąć, że najpopularniejszym
źródłem odwiedzin serwisów e-commerce są te
z Google (organiczne + Adword), które stanowią
50 – 70 proc. wszystkich wejść – mówi
Ruczyńska. - Na kolejnych miejscach są wizyty
bezpośrednie (10 – 15 proc.) i te z porównywarek,
sieci afiliacyjnych oraz programów partnerskich
(5-10 proc.) – dodaje. Branża e-commerce nie
oparła się przy okazji fenomenowi mediów
społecznościowych. – Wraz z boomem na social
media zainteresowanie tymi kanałami
komunikacji wzrosło o około 10 proc. w ostatnim
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roku – mówi Aninowski. - Często to tu następuje
inicjacja procesu zakupowego rozumiana jako
poznanie opinii znajomych lub bardziej
doświadczonych użytkowników na temat
określonego produktu – dodaje. Jak szacuje
Joanna Ruczyńska, odsetek wejść z witryn
odsyłających, w tym portali społecznościowych
może wynosić już nawet 10 – 20 proc.

W całej sieci rośnie ruch mobilny, co przekłada się także na operacje
w serwisach e-commerce. Nawiasem mówiąc jest to układ z silnym
sprzężeniem zwrotnym - w związku z tak dynamicznym rozwojem
rynku mobilnego z pewnością będziemy świadkami coraz większej
ilości i wyższej jakości usług kierowanych do użytkowników
urządzeń mobilnych. To z kolei jeszcze bardziej przyspieszy wzrost
ruchu mobilnego w e-commerce.

Krętą ścieżką do e-sklepu
Szczegółowe dane na temat zakupowych ruchów
w sieci uzyskujemy dzięki badaniu
gemiusSequence, przeprowadzonemu w sierpniu
2012 r. przez Gemius. Spośród wszystkich sesji
wykonywanych przez panelistów wyodrębniono
takie, w trakcie których odwiedzano witrynę
e-sklepów. Zanotowano więcej niż 19 tys. sesji
wykonanych przez ponad 6 tys. panelistów.
Znaczna ich część nie rozpoczęła się od wizyty
w e-sklepie. - W przypadku ponad 20 proc.
wszystkich analizowanych sesji, wizyta na
stronach shoppingowych poprzedzona była
odwiedzinami co najmniej pięciu, a w 40 proc.
przypadków minimum dziesięciu innych witryn
- mówi Wojciech Żbikowski. - Badani internauci
najczęściej przy okazji wizyt w serwisach
e-sklepowych odwiedzali także stronę Google.
Wyszukiwarka ta pojawiała się aż w 72 proc.
analizowanych sesji – dodaje. Z kolei na czele
portali z kategorii e-commerce, odwiedzanych
przez panelistów Gemiusa znalazło się Allegro.pl
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Joanna Ruczyńska
menedżer sklepu mobile2.pl
(Grupa Eurotel)

(niespełna 28 proc. wszystkich sesji przechodziło
przez ten serwis). Popularne okazały się również
porównywarki cenowe. - Niemal 9 proc.
wszystkich analizowanych sesji przechodziła
przez Ceneo.pl, 5 proc. przez Nokaut.pl, 3,4 proc.
przez Skapiec.pl, a 2,3 proc. przez Okazje.info.pl.
– mówi Żbikowski. - Co ciekawe, jedynie 6 proc.
sesji rozpoczęło się od strony sklepu online,
w niespełna 11 proc. przypadków witryny
zakupowe pojawiały się natomiast na drugim
miejscu w „ścieżce wyszukiwania”. W wielu
przypadkach wizyta w e-sklepie poprzedzona
była działaniami w wyszukiwarce Google
– w 27,5 proc. sesji wyszukiwarka wystąpiła
bezpośrednio przed, a w 22,5 proc. bezpośrednio
po stronach sklepów internetowych – dodaje.

Specjaliści podkreślają, że wyszukanie i zakup
produktu to jednak nie koniec wirtualnego szlaku
e-klienta. Warto bowiem badać poziom satysfakcji
konsumenta pamiętając, że na ogólną ocenę
istotnie wpływa zapewnienie właściwego
poziomu serwisu i usług posprzedażowych.
- Dobrym narzędziem wspierającym zakupy są
serwisy z opiniami. Klient bardzo często upewnia
się tam, czy dany sklep lub produkt został
sprawdzony i polecony przez innych
użytkowników – mówi Joanna Ruczyńska.
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Interaktywnie.com to specjalistyczny magazyn dla wszystkich pracujących w branży internetowej oraz tych, którzy się nią
pasjonują. Serwis zintegrował także społeczność – klika tysięcy osób, które wymieniają się tu doświadczeniami, doradzają
sobie, piszą blogi, rozmawiają o najnowszych rozwiązaniach.
Interaktywnie.com istnieje od 2006 roku, na początku był branżowym blogiem. W ciągu trzech pierwszych lat znacząco poszerzył się zarówno zakres tematyczny jaki i liczba
autorów, którzy w nim publikują. Zostało to docenione przez jury WebstarFestival i uhonorowane statuetką Webstara Akademii Internetu. Oprócz tego wortal jest laureatem Grand
Webstara 2008 dla strony roku.
Dziś Interaktywnie.com to nowoczesne internetowe medium tematyczne z codziennie nowymi newsami z rynku polskiego i międzynarodowego, artykułami, wywiadami oraz
omówieniami najciekawszych stron internetowych.
Jego redakcja przygotowuje też cykliczne, obszerne raporty branżowe, dystrybuowane do najlepszej grupy odbiorców. Wśród nich są specjaliści zarejestrowani w Interaktywnie.com. Są to szczegółowe opracowania dotyczące poszczególnych segmentów rynku internetowegoi zmian, które na nim zachodzą.
Raporty promowane są także każdorazowo tuż po publikacji w największym polskim portalu finansowym – Money.pl. Od stycznia 2009 Interaktywnie.com jest bowiem częścią
Grupy Kapitałowej Money.pl.
Więcej raportów: http://interaktywnie.com/biznes/raporty
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