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1. Wstęp
1.1. O badaniu
Poznańska agencja e-biznes Symetria przygotowała test w obrębie czterech serwisów internetowych,
wybranych spośród liderów sprzedaży na polskim rynku kosmetyków do pielęgnacji cery. Wśród badanych
serwisów znalazły się dwa polskie – firmy Eris i Ziaja oraz dwa zagraniczne – koncernów L'Oréal (marka
Garnier) oraz Nivea.
Głównym celem testu stało się sprawdzenie, jakich informacji o produktach poszukują konsumentki w
Internecie, a także w jakim zakresie i w jaki sposób przykładowe serwisy producentów odpowiadają
na te potrzeby informacyjne.
Dodatkowo na podstawie rozmów z użytkowniczkami w trakcie i po badaniu zebrano inspirujące informacje
na temat preferencji produktowych, procesów decydowania o zakupie, miejsc w jakich dokonywane są zakupy
kosmetyczne, kwestii wypływających na kupno produktu oraz zagadnień dotyczących użyteczności serwisów
producentów i inne.
Test dostarczył interesujących wniosków i wskazał na zagadnienia warte dalszych analiz. Wskazał także
problemy warte dalszego sondowania przez producentów, celem zwiększenia liczby konwersji i skuteczności
komunikacji z klientem.
Zapraszamy do lektury.

1.2. Zastrzeżenie
Objęte testem serwisy producentów kosmetyków mają charakter wyłącznie przykładowy. Zostały wybrane na
1
podstawie listy liderów sprzedaży .
Celem testu było zebranie inspiracji i przykładowych wniosków, nie było nim zaś jakiekolwiek porównanie
wybranych serwisów, ich test eye trackingowy ani szczegółowa analiza użyteczności i funkcjonalności.
Omówione poniżej wyniki badania mają charakter eksperymentalny. Wyniki należy traktować jako inspiracje i
wskazówki do dalszych poszukiwań i weryfikacji w trakcie kolejnych badań.
W sprawie badania można kontaktować się pod adresem pr@symetria.pl.
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2. Metodologia
2.1.1.

Cele testu
Cel ogólny testu dotyczył zebrania inspiracji i wskazówek
dla producentów kosmetyków (głównie do pielęgnacji
cery), jakie posłużyć mogą do ulepszania serwisów
internetowych oraz treści informacyjnych dostarczanych
konsumentkom i komunikacji z nimi.
Cele szczegółowe testu dotyczyły poznania:

2.1.2.

•

tego jak użytkowniczki szukają wybranego
produktu,

•

poznania potrzeb informacyjnych internautek
odnośnie kosmetyków pielęgnacyjnych,

•

poznania potrzeb i zwyczajów związanych z
dokonywaniem tego typu zakupów,

•

poznania przykładowych problemów podczas
korzystania ze stron producentów,

•

poznania opinii o stronach producentów.

Testowane serwisy
Z przykładowej listy liderów sprzedaży kosmetyków
do pielęgnacji twarzy za 2007 r. wybrano cztery
serwisy producentów – dwa marek polskich i dwa
międzynarodowych.

•
•
•
•
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2.1.3.

2.1.4.

Uczestniczki testu

•
•
•
•

kobiety,

•

kupujące produkty do pielęgnacji twarzy.

wiek 20-30 lat2,
internautki,
mieszkanki miasta powyżej 500 tys.
mieszkańców,

Rejestracja testu
Badanie zarejestrowane zostało za pomocą eye
trackera, zapisującego ruch użytkowniczki w serwisie,
tor jej wzroku na ekranie oraz miejsca przykuwające
uwagę.
Dodatkowo test rejestrowała kamera, pozwalająca na
rejestrację wypowiedzi i naturalnych reakcji
internautki.
Eye tracking stanowił narzędzie pomocnicze,
dostarczające dodatkowych wniosków podczas analiz.

2

Internautki w badanym przedziale należą do licznie reprezentowanej grupy w Internecie (internautki w wieku 15-24 lata
stanowią 18,7%, internautki w wieku 25-34 lata -11,8%). Dane: Raport strategiczny IAB Polska: Internet 2007. Polska.
Europa. Świat.
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2.1.5.

Zadanie

2.1.6.

Pytania dodatkowe

Wyobraź sobie, że otrzymałaś w prezencie 200 zł,
które postanowiłaś przeznaczyć na kosmetyki
pielęgnacyjne do twarzy dla siebie.
Aby poznać i wybrać produkty odwiedziłaś stronę
internetową, jaka Ci się wyświetli.
Znajdź w serwisie odpowiedni dla siebie kosmetyk do
oczyszczania cery lub demakijażu, krem na dzień i na
noc. Jeśli Twoja cera ma specjalne wymagania - znajdź
produkt im odpowiadający.

W trakcie i po badaniu zadawano użytkowniczkom
dodatkowe pytania dotyczące serwisu, jak również ich
potrzeb.
Przedstawiono je poniżej:

6

•

Jak zazwyczaj szukasz tego typu produktów?
Jakie serwisy odwiedzasz w tym celu?

•
•

Jakich treści szukasz?

•

Czy korzystasz z innych stron producentów?
Jeśli tak to jakich?

•
•

Jak oceniasz stronę na tle konkurencyjnych?

•

Gdzie dokonujesz zakupów kosmetyków? Jak
wygląda podejmowanie decyzji?

Czy uznajesz za przydatne informacje podane
na stronach producentów?

Jak oceniasz informacje o produktach zawarte
w serwisie i sposób ich przedstawienia?
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3. Wyłonione typy konsumentek
Na podstawie wywiadów potestowych oraz zachowań respondentek i ich komentarzy w trakcie badania
wyłoniono trzy główne typy internautek – konsumentek. Cechy wyróżniające każdą grupę przedstawiono
poniżej.

Świadoma

Posiada
wzbogaconą
kosmetologiczną.

Poszukująca

wiedzę Ma
podstawową
kosmetologiczną.

Potencjalna

wiedzę Nie posiada wiedzy kosmetologicznej.

Zna typ i szczegółowe potrzeby Zna główne potrzeby swojej skóry.
swojej skóry.

Słabo zna lub nie zna potrzeb swojej
skóry.

Używa
regularnie
kilku Używa kilku głównych typów Używa
ograniczonego
zakresu
podstawowych i uzupełniających produktów, czasami jest skłonna produktów (np. jeden typ kremu).
typów kosmetyków do twarzy.
kupić produkt dodatkowy w
przypadku
szczególnych
okoliczności
(wielkie
wyjście,
konkretny problem skóry),
Posiada ulubione marki, wybrane Zna popularne marki, lubi kilka z Trzyma się znanych marek, do których
na podstawie doświadczenia, i nich, jednak nie jest im stale wierna. ma zaufanie. Czasem czuje się w
wiedzy o produktach. Ceni marki
sklepie zagubiona, nie wie co wybrać.
apteczne.

Poszukuje konkretnych informacji Ważna jest dla niej adekwatność Opiera się na tym co sprawdzone, i
o produktach i ich składzie.
produktu do typu cery, naturalność, proste. Często sięga po marki polskie.
nietestowanie na zwierzętach.
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Jest nieufna wobec marketingowych treści.

Nie wczytuje się dokładnie w treści na
opakowaniach, jednak jest sceptyczna
wobec marketingowego żargonu.

Zna serwisy internetowe i miejsca, W
przypadku
ważniejszych Nie poszukuje informacji o produktach
gdzie może uzyskać informacje.
zakupów zagląda do Internetu i nowinkach kosmetycznych.
poszukując informacji - korzysta
głównie z wyszukiwarki Google.
W wyborze produktów polega często W wyborze produktów polega Czułaby się pewniej otrzymując proste,
na opiniach ekspertów – np. często na opiniach ekspertów – konkretne informacje i porady.
kosmetyczki, farmaceutki.
np. kosmetyczki, farmaceutki.
Promocja jest w stanie skłonić ją do Do zakupów skłania ją często Promocje nie odgrywają dużej roli,
zainteresowania
się
produktem, promocja, nowość oraz opinie ponieważ nie kupuje kosmetyków
jednak ważniejsze zakupy zawsze są zadowolonych klientek.
często.
przemyślane.
traktuj po partnersku

informuj

edukuj

WSKAZÓWKA
Pamiętaj, że zakres wiedzy i świadomość konsumentek jest różna, różne są zatem ich potrzeby
informacyjne.
Traktuj konsumentki po partnerski, rzetelnie je informuj i jako ekspert – edukuj.
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4. Omówienie głównych zagadnień
W poniższych rozdziałach przedstawiono główne obserwacje pochodzące z analizy danych zebranych w
trakcie testu. Przedstawiono je z podziałem na zagadnienia dotyczące użyteczności oraz prezentacji treści.

4.1. Zagadnienia dotyczące użyteczności
4.1.1.

O co tu chodzi? Nieczytelna prezentacja informacji.

Niechęć użytkowniczek w trakcie testu wzbudzało przeładowanie serwisów treścią i różnorodnymi
elementami. Uwagi dotyczyły m.in. nadmiernej ilości grafiki i boksów. Duża ilość tego typu elementów
odwracała uwagę użytkowniczek od zasadniczej treści i utrudniała im znalezienie informacji.
Poniższy przykład przedstawia tabelę, jakiej zadaniem jest ułatwienie użytkownikom odszukania produktów
przeznaczonych do ich potrzeb. Budowa strony i tabeli, trzy rodzajem menu i zastosowanie logotypów
utrudniały jednak nawigację i zniechęcały użytkowniczki do skorzystania z treści przedstawionych na stronie.

WSKAZÓWKA
Więcej i gęściej nie znaczy ciekawiej i lepiej. Planuj strony serwisu, pamiętając o oszczędnym
wykorzystywaniu przestrzeni, równowadze elementów graficznych i tekstowych oraz unikaniu
wyłącznie graficznych oznaczeń dla kluczowych elementów nawigacji.
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4.1.2.

Co się stanie gdy tu kliknę? Niejasna struktura i nagłówki.

Jednym z problemów testowanych stron jest oparcie nawigacji i architektury informacji o ofertę i produkty,
nie zaś potrzeby użytkowniczek. Jako elementy menu pojawiają się wówczas nazwy produktów lub serii
kosmetyków, co jest niejasne dla internautek, które nie znają danej marki.
Poniższy przykład pokazuje umieszczenie w menu zarówno pozycji oznaczających serie produktów jak i
pozycji odnoszących się bezpośrednio do typu cery. To wprowadzało w oczach internautek zamieszanie i
powodowało niezrozumienie oferty.

W kolejnym przykładzie nazwy kategorii menu prowadzą tam, gdzie elementy submenu (np. klikając na
kosmetyki popularne przechodzi się do serwisu Lirene, co jest również dostępne poprzez link poniżej).

10
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Utrudnieniem dla badanych było także przedstawienie logotypów serii zamiast ich nazw w postaci tekstu.
Większość respondentek klikała w nie wiedząc, lub tylko domyślając się tego, co znajdą w danej kategorii.

WSKAZÓWKA
Przeprowadź tzw. test bagażnikowy Kruga. Czy użytkowniczka zawsze wie, gdzie się znajduje, co
może na danej stronie wykonać, gdzie może pójść dalej i co stanie się po wykonaniu danej akcji?

Symetria Sp. j., ul. Wyspiańskiego 10/4, 60-749 Poznań
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4.1.3.

Dlaczego to nie działa? Elementy nieklikalne imitujące klikalne.

Budowa strony w technologii flash, zastosowanie animacji czy efektów typu roll over podnosi atrakcyjność
wizualną, jednak często nie wpływa pozytywnie na nawigację. Kilkukrotnie w trakcie testów zdarzało się, iż
użytkowniczki klikały na nieklikalne w intencji twórców serwisu elementy sądząc, że uzyskają wówczas więcej
informacji. To często prowadziło do pewnej frustracji i zniechęcenia. Użytkowniczka rezygnowała z dalszego
poszukiwania treści na stronie, komentując to jako sytuację typową dla serwisów producentów.
Poniższy przykład pokazuje, jak użytkowniczka klikała (oznaczenie czerwonymi krzyżykami) nieklikalne
elementy na stronie.

WSKAZÓWKA
Testuj swoje rozwiązania. Czy niektóre elementy błędnie nie sugerują interaktywności?

12
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4.1.4.

Nie wiem jak mam to znaleźć! Nacisk na formę, nie na treść.

Jedną z zaobserwowanych kwestii problematycznych okazał się nacisk projektantów na atrakcyjność wizualną
serwisu, a w tym - obecność dużych zdjęć produktów i kobiet. Elementy nawigacyjne są często za małe w
stosunku do nich, ukryte lub nieintuicyjnie działające. Poszukiwane w rzeczywistości informacje o charakterze
tekstowym są zaś często ukryte i wymagają dodatkowych kliknięć.
Poniższy przykład pokazuje, jak użytkowniczka poszukując informacji o produkcie zwracała uwagę na jego
zdjęcie oraz tekst po prawej stronie. Tekst ten zaś miał charakter niezmienny i dotyczył charakterystyki cery,
nie produktu. Internautka nie zauważyła natomiast linka „więcej szczegółów”, który prowadził do informacji
tekstowej o produkcie.

Kolejny przykład wskazuje na to, jak dużo czasu internautce zajęło zrozumienie tego, iż aby przejść dalej
powinna kliknąć odpowiedni przycisk poniżej zdjęcia („przejdź dalej”). Nawet, gdy jej wzrok padł na chwilę w
te rejony, nie zdecydowała się na kliknięcie i jej wzrok skupił się na rejonach twarzy postaci na zdjęciu i
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napisu. To zaś wiąże się z licznymi wcześniejszymi obserwacjami wskazującymi na to, jak ludzkie twarze i oczy
przykuwają uwagę osób obserwujących kreację czy stronę internetową.

WSKAZÓWKA
Przyciski nawigacyjne, w tym zwłaszcza wprowadzające w głąb serwisu nie mogą być ukryte i
oznaczone mało wyrazistymi kolorami. Takie rozwiązanie już na wstępnie powoduje ryzyko
odpływu użytkowniczek, które jeszcze nie zdążyły zapoznać się z żadnymi treściami.

14
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4.1.5.

Jak mam to wyłączyć? Odtwarzana automatycznie muzyka.

Prezentacja kosmetyków wymaga odpowiedniej, atrakcyjnej oprawy. Kosmetyki to kategoria, jakiej
komunikacja zazwyczaj odwołuje się do zmysłów i emocji. Jednak obecność efektów dźwiękowych w serwisach
producentów została negatywnie odebrane przez użytkowniczki.
Zniechęcenie internautek wywoływała przede wszystkim odtwarzana automatycznie muzyka na stronie.
Wszystkie użytkowniczki wyłączały ją lub wyciszały. Należy zaznaczyć, iż niektóre z nich miały problemy z
odnalezieniem głęboko ukrytych przycisków służących do tego celu. Wszystkie użytkowniczki określały
muzykę jako nachalną lub monotonną.
Na poniższej zrzutce zaznaczono obszar sterowania muzyką w serwisie. Ukrycie go wśród licznych innych
elementów stopki utrudniało użytkowniczkom jego zauważenie i wyłączenie muzyki. Uczestniczki wyłączały
wówczas głośnik komputera, lub korzystały z ogólnych ustawień dźwięku.

WSKAZÓWKA
Zastanów się nad rezygnacją z domyślnego odgrywania plików dźwiękowych w serwisie, lub
postaraj się umieścić w widocznym miejscu przycisk do kontroli muzyki.

Symetria Sp. j., ul. Wyspiańskiego 10/4, 60-749 Poznań
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4.2. Zagadnienia dotyczące prezentacji treści
4.2.1.

Zawsze piękna, świeża i młoda. Irytacja obietnicami.

W trakcie badania użytkowniczki zwracały uwagę na informacje o produktach przesycone marketingowym
językiem, bogate w ogólniki i ozdobniki, nie wnoszące wiele treści.
Wszystkie respondentki podkreśliły, iż nieufnie podchodzą do wszelkich obietnic uzyskania wspaniałych
rezultatów, które przedstawione są na opakowaniach i w oficjalnych komunikatach producentów. Co ważne, w
niektórych opisach produktów pojawiają się także błędy logiczne (np. „okrągłe kuleczki złuszczające”), co
sprawia, iż tekst traci na rzetelności. Te cechy sprawiają, iż badane mniej chętnie zapoznają się z treściami
oficjalnie dostarczanymi przez producentów, niż treściami, jakie pozyskują od innych konsumentek.

WSKAZÓWKA
Zrównoważenie treści marketingowych i faktów dotyczących produktu i jego składu umożliwi
budowanie bardziej profesjonalnego wizerunku marki.

4.2.2.

Jak, dlaczego, w jaki sposób? Poszukiwanie faktów.

Użytkowniczki w trakcie badania sugerowały, iż poszukując produktu zwracają uwagę na jego skład, aktywne
składniki oraz dostępne informacje na temat badań naukowych produktu i ich wyników. Oprócz ogólnego
opisu kosmetyku i jego działania, jakie można znaleźć na opakowaniach istotne są dla nich właściwości
poszczególnych składników. Są to treści pożądane szczególnie przez użytkowniczki zaliczone do grupy
konsumentek zaangażowanych.

WSKAZÓWKA
Pamiętaj, że konsumentki wybierając produkt kierują się nie tylko emocjami, ale także wiedzą.
Oprócz komunikatu skierowanego do emocji powinny zostać im także przedstawione treści o
charakterze informacyjnym - fakty, wyniki badań, objaśnienia ekspertów.
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4.2.3.

Ale skąd mam to wiedzieć? Brak wsparcia użytkowniczki.

Jak wspomniano wyżej, w trakcie badania wyłoniono trzy główne typy użytkowniczek, które różnią się między
innymi poziomem wiedzy kosmetologicznej.
W przypadku badanych serwisów zauważono tendencję do kierowania treści o produktach do użytkowniczek
posiadających pewną wiedzę kosmetologiczną, pozwalającą ocenić typ cery i według niego dobrać kosmetyki
spośród prezentowanych na stronach serwisu.
Użytkowniczki deklarujące mniejsze zainteresowanie tematyką kosmetologiczną czuły się nieco zagubione
wśród treści produktowych. Zauważono także, iż respondentki nie będąc pewne tego, jakie treści powinny
wybrać, często spośród podanych grup produktów wybierały produkty dla cery mieszanej z problemami
skórnymi. Działo się tak pomimo, iż rzeczywiste właściwości ich cery nie sugerowały takich problemów.
Respondentki zaliczone do trzeciej grupy, a zatem konsumentki potencjalne, wskazywały iż brakuje im w
serwisach porad i objaśnień pozwalających łatwiej dobrać kosmetyki do pielęgnacji twarzy. Takie sugerowane
porady powinny zawierać krótki tekst, a jeśli to możliwe - także zdjęcie unaoczniające dany problem lub test,
którego wyniki pozwalają użytkowniczce uzyskać niezbędne informacje.
Przykładowe wskazówki tego typu zawiera test w serwisie firmy Ziaja - internautce pod pytaniami
wyświetlane jest objaśnienie ze zdjęciem przedstawiający problem.

WSKAZÓWKA
Treści przedstawiaj z uwzględnieniem tego, że konsumentki mają różny poziom wiedzy. Serwis
poświęcony kosmetykom ma im pomóc nie tylko w bezpośrednim doborze produktów, ale także ma
je edukować.
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4.2.4.

Skąd to się wzięło? Co mogę zrobić? Niejasne rekomendacje.

Niektóre z badanych serwisów posiadają testy omawiane w poprzednim punkcie, umożliwiające
przeprowadzenie pewnej diagnozy. Testy te zawierają pytania dotyczące charakterystycznych wyróżników i
problemów z cerą. Były one chętnie wykorzystywane przez użytkowniczki, także te, które posiadają już pewną
wiedzę kosmetologiczną. Jednak otrzymywane wyniki nie były dla nich zawsze w pełni zrozumiałe i
satysfakcjonujące.
W przypadku witryny Ziaja test wskazuje na możliwość doboru produktu do typu cery („dobierz preparaty
idealne dla Ciebie”). W istocie użytkowniczka po wypełnieniu testu otrzymuje na stronie gamę produktów
różnego typu. Wynik ten nie jest jednak opatrzony żadnymi objaśnieniami. Ponadto jeśli użytkowniczka
opuściła stronę z wynikami by zapoznać się z produktem, nie miała szansy powrócić do niej. Test musiała
wypełniać od nowa.

Podobnie w przypadku serwisu Lirene użytkowniczka nie zrozumiała, dlaczego zaproponowano jej kosmetyk
przeciwzmarszczkowy, podczas gdy w teście zaznaczyła brak zmarszczek. Dopiero po chwili zastanowienia
uznała z zaskoczeniem, iż rekomendacja taka ma na celu zapobieganie powstawaniu zmarszczek.
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Zapobieganie takim problemom informacyjnym możliwe będzie w przypadku uznania internautki za
partnerkę, która zasługuje na udzielenie rzetelnych informacji. Użytkowniczka zawsze powinna być świadoma
tego, skąd biorą się udzielone jej rekomendacje.

WSKAZÓWKA
Użytkowniczki oczekują wyjaśnień i informacji, nie tylko rekomendacji produktu nie podpartej
wynikami analizy.
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4.3. Preferencje zakupowe
4.3.1.

Market, drogeria, apteka. Miejsca dokonywania zakupu.

Użytkowniczki dokonują zakupów w różnych miejscach – zakupy kosmetyczne często są dokonywane pod
wpływem chwili. Jednak najczęściej w trakcie badania wskazywane były sieciowe markety drogeryjne, takie
jak Rossman czy Natura. Użytkowniczki wskazywały także (głównie badane z kategorii konsumentek
potencjalnych) jako miejsce zakupów markety i supermarkety. Zakupy kosmetyków są tam dokonywane
niejako przy okazji, na marginesie codziennych zakupów spożywczych.
Sieci takie jak Douglas czy Sephora były przez respondentki postrzegane jako miejsca zakupu kosmetyków
kolorowych a także, jak to określały, zakupu „kosmetyków z wyższej półki”. Do tej kategorii nie zaliczały się w
mniemaniu badanych kupowane kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy, których wybór dyktowany jest (z racji
częstości zakupu) w dużej mierze ceną.
Wśród wymienianych miejsc dokonywania zakupów znalazły się m.in. apteki, gdzie wybierane są kosmetyki
specjalistyczne dla cery o konkretnych wymaganiach. Podobnie dzieje się to niekiedy w przypadku Internetu.
Użytkowniczki z grupy konsumentek zaangażowanych zaglądają do sklepów internetowych sprzedających
produkty trudno dostępne w aptekach lub sklepach. Internet służy także do zakupów kosmetyków na
aukcjach, jednak częściej dotyczy to kosmetyków kolorowych. W przypadku kosmetyków pielęgnacyjnych
jednym z charakterystycznych działań w trakcie badania okazało się sprawdzanie popularności produktów na
aukcjach po przyjęciu założenia, iż popularny i często sprzedawany kosmetyk musi być skuteczny.
Serwisy producentów odwiedzane są w przypadku trudno dostępnych na rynku kosmetyków, jakie można
zakupić na takiej właśnie stronie. Jednak większość respondentek wskazała, iż byłyby skłonne dokonać
zakupu na stronie producenta w przypadku zaoferowania niższej ceny produktu lub pokrycia kosztu jego
wysyłki. Zakup produktu na stronie internetowej powinien być bardziej, lub co najmniej tak samo opłacalny
jak zakup w sklepie czy aptece. Jednocześnie konsumentki wskazywały na większe zaufanie do sklepu
producenta niż np. aukcji internetowych lub innych sklepów online. Wiąże się to z przekonaniem co do jakości
produktu, warunków przechowywania i terminu ważności.

WSKAZÓWKA
Ważna jest dostępność w wielu różnych kanałach sprzedaży. Warto rozważyć budowę firmowego
sklepu internetowego z niższymi niż detaliczne cenami i promocjami.
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4.3.2.

Ładne, tanie, dobre, nowe. Kwestie wpływające na zakup produktu.

Główne deklarowane czynniki wpływające na zakup produktu można podzielić na racjonalne i emocjonalne.
Czynniki racjonalne
Do tych pierwszych należą kwestie związane z wiedzą o produkcie – zdobywaną np. przez Internet, ulotki,
porady sprzedawcy, informacje na opakowaniu. Konsumentki poszukują informacji o tym, czy produkt jest
ogólnie dostosowany do potrzeb wieku i cery, a następnie czy jest sprofilowany na odpowiedni problem
(zmarszczki, zaskórniki etc.). Jest to wiedza dostępna oficjalnie, jednak niewystarczająca do dokonania
zakupu w przypadku konsumentek bardziej świadomych.
Poszukują one dodatkowo informacji o opiniach konsumentek dotyczących potencjalnych alergizujących
właściwości, skuteczności, oddziaływania na pory skóry, wydajności produktu. Takie treści pozyskiwane są z
Internetu dzięki serwisom konsumenckim, portalowi Wizaż.pl (zdecydowana większość respondentek
wymieniła ten serwis spontanicznie jako miejsce poszukiwania informacji o produktach), forom internetowym
(np. Kafeteria, fora na Gazeta.pl). Tak szczegółowe informacje pozyskiwane są głównie w przypadku
produktów droższych, specjalistycznych.
Czynniki emocjonalne
Obok kwestii związanych z wiedzą o produkcie – pozyskaną od producenta i od postrzeganych jako
obiektywne źródeł, takich jak Internet i znajomi istotną rolę odgrywają czynniki emocjonalne.
Zakupy pod wpływem chwili zdarzają się przykładowo, kiedy klientka przebywa w drogerii szukając
konkretnego typu produktu. Wówczas swobodnie przegląda półki kategorii i zwraca uwagę na promocje, ceny,
opakowania, nowości.
Wiąże się to z ogólnym zainteresowaniem dwóch głównych typów konsumentek (świadomej i poszukującej)
promocjami i nowościami. W takim przypadku na zakup wpływ ma jednocześnie wiele czynników - przystępna
cena lub bieżąca promocja, intrygujące opakowanie, zapach i konsystencja (jeśli dostępne są testery),
informacja o nietestowaniu produktu na zwierzętach.
Istotną rolę odgrywa także sympatia dla marki. Powstaje ona jako splot oficjalnych informacji o produktach,
sposobu komunikacji z konsumentkami, gamy produktów, opinii innych konsumentek, osobistych
doświadczeń z marką. Niektóre z użytkowniczek w trakcie badania deklarowały zdecydowaną sympatię wobec
jednych i niechęć wobec innych marek, powodującą, iż nie są zainteresowane nawet przetestowaniem
produktu nielubianej marki.

WSKAZÓWKA
O zakupie decydują nie tylko emocje, ale także wiedza o produkcie. Dlatego też warto zadbać, aby
dostarczać konsumentkom rzetelnych informacji.
Konsumentki nie boją się czytać. Solidne informacje o produkcie m.in. na opakowaniu pomagają w
budowaniu profesjonalnego wizerunku.
Istotne jest także przygotowanie atrakcyjnego opakowania produktu i korzystnej oferty cenowej.
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4.4. Poszukiwanie informacji o produktach
Jak wskazano, konsumentki cechuje różny poziom wiedzy – nie tylko o produktach, ale także o źródłach
pozyskiwania informacji.
Konsumentki zaangażowane zdobywają wiedzę z wielu źródeł. Jak wspomniano wcześniej, sięgają do
Internetu, sprawdzając:
•

wortale tematyczne (np. Wizaż.pl),

•

portale dla kobiet (np. Polki.pl, Snobka.pl),

• fora kobiece (Kafeteria, fora na Gazeta.pl).
Sprawdzają one również także informacje u źródeł uważanych za kompetentne – w aptece u farmaceuty, w
małej drogerii u obeznanej sprzedawczyni.
Internautki zaliczone do kategorii poszukujących chcąc uzupełnić informację rzadziej sięgają do konkretnych
serwisów. Skłaniają się do poszukiwania nazwy lub kategorii produktu w Google. Ponadto poszukują
informacji na stronach internetowych drogerii.
Respondentki deklarują odwiedzanie serwisów producentów w przypadku spotkania się z konkretną kampanią
produktową w Internecie, prasie, TV lub w innych kanałach. Ponadto badane internautki wskazywały
zainteresowanie witryną producenta w momencie zainteresowania konkretnym produktem lub serią.
Wówczas poszukiwane są szczegółowe informacje o składzie i działaniu produktu, jak również informacje o
orientacyjnej cenie i miejscach sprzedaży. Tych ostatnich informacji jednak zazwyczaj nie można znaleźć w
serwisach producentów, stąd nie cieszą się one taką sympatią jak niezależne witryny czysto informacyjne.

WSKAZÓWKA
Każda forma komunikacji jest ważna. Nie można przecenić opiniotwórczej i informacyjnej roli
opinii internautek.
Planując komunikację należy zwrócić uwagę zarówno na kanały oficjalne jak i nieoficjalne – blogi,
fora, niszowe serwisy tematyczne, serwisy kobiece – takie, na których można dostarczyć wiedzy.
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5. Podsumowanie – czego pragną kobiety?
Na podstawie testu wyłoniono kilka obszarów w jakich producenci, edukatorzy, dystrybutorzy, sprzedawcy
mogą ulepszyć swoje działania informacyjne.
Przedstawiono je poniżej w skrócie.
Czego oczekują kobiety?

•
•
•
•
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informacji – o produkcie, składzie, działaniu,
wiedzy – kosmetologicznej przedstawionej w
prosty sposób,
opinii – innych konsumentek, ekspertów,
personalizacji – dostosowania produktów oraz
informacji do nich do potrzeb cery, wieku,

•

opieki – pełnej opieki nad klientką a zatem
pełnej gamy produktów z danej linii, które
można dobierać zgodnie z potrzebami,

•

danych – o
promocjach,

•

prostoty – nawigacji w serwisie, sposobu
prezentacji treści i braku fajerwerków
graficznych,

•

potwierdzenia – jakości produktu, wyników
badań, skuteczności, naturalności, delikatności.

cenie,

możliwości

zakupu,
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6. O Symetrii
Symetria od 1998 roku specjalizuje się w planowaniu i kompleksowej obsłudze projektów związanych
z szeroko pojętym e-commerce. Firma ma na tym polu duże osiągnięcia, poparte wymiernymi
sukcesami.
Doświadczenie Symetrii, kompetencje oraz szerokie kontakty z największymi polskimi firmami
internetowymi gwarantują profesjonalizm i kompleksowość dostarczanych rozwiązań.
Wśród naszych klientów znajdują się największe firmy, m.in.:
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Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu, w którym zapoznacie się Państwo z naszymi działaniami w
zakresie badań użyteczności, projektowania zorientowanego na użytkownika i e-marketingu oraz analiz
e-rynku.
http://www.symetria.pl

W serwisie udostępniamy bezpłatnie w dziale Publikacje wszelkie dotychczasowe raporty, artykuły i
prezentacje naszego autorstwa. Zachęcamy również do subskrypcji naszego kanału RSS informującego o
bieżących publikacjach.

Adnotacja o grafikach wykorzystanych w raporcie
Wykorzystano materiały własne a także zdjęcia na licencji creative commons z serwisu Flickr.
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