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W ysoka inflacja, skutki pandemii, wojna w Ukrainie – 
wszystko to sprawia, że w 2022 r. polska gospo-

darka znalazła się w trudnym momencie. Siła nabywcza 
konsumentów rośnie w wolnym tempie, a inflacja oraz 
podwyżki stóp procentowych ograniczyły ich wydatki. 
Ma to również odzwierciedlenie na krajowym rynku 
e-commerce, gdzie od początku roku pojawiają się 
spadki w dynamice sprzedaży.

Sklepy internetowe muszą więc się mierzyć z wyma-
gającą rzeczywistością, która na dodatek w niepewnych 
czasach nieustannie się zmienia. Co więcej, zmieniają 
się również oczekiwania klientów. Z badań wynika, że 
liczy się dla nich nie tylko konkurencyjna cena, lecz 
także doświadczenie związane z całym procesem zaku-
powym, na który składa się wiele elementów.

Jak sprostać tym wszystkim wyzwaniom? Jako redakcja 
czasopism „Marketer+” i „E-commerce w Praktyce” – 
specjalizujących się już od ponad 11 lat w dostarczaniu 
praktycznej wiedzy o marketingu, sprzedaży i e-handlu – 
przygotowaliśmy e-book „Dochodowy e-commerce. Jak 
dotrzymać tempa klientom i skutecznie sprzedawać 
w 2022 roku”, w którym przedstawiamy wskazówki 
ekspertów związanych z naszymi tytułami.

Chcesz poznać 10 kroków do zwiększenia sprze-
daży w sklepie internetowym? Dowiedzieć się, jak 
prowadzić skuteczny marketing? Jak zautomatyzować 
komunikację SMS-ową na popularnych platformach 
e-commerce i zwiększyć zyski na marketplace’ach? 
Chcesz usprawnić politykę zwrotów lub zbudować 
wartościową bazę odbiorców? Przeczytać, w czym 
Ci może pomóc automatyzacja, jaki potencjał tkwi 
w płatnościach odroczonych oraz z jakich narzędzi 
i oprogramowania warto korzystać? Jak usprawnić 
procesy logistyczne? A może zastanawiasz się, jak się 

przygotować do ekspansji zagranicznej? Podpowiedzi 
znajdziesz w środku publikacji.

Wskazówkami dzielą się przedstawiciele firm oraz 
sklepów internetowych różnej wielkości i z różnych 
branż. W ich gronie znaleźli się: Jakub Gierszyński (dyrek-
tor e-commerce Sephory na rynkach polskim i czeskim), 
Adam Jankowiak (dyrektor marketingu i sprzedaży 
w MM Brown), Wojciech Kyciak (CEO BezOkularow.pl 
i wOkularach.pl), Monika Pobrotyń (właścicielka 
oraz vice president w North.pl), Anetta Wilczyńska (pre-
zes Gandalf.com.pl), Katarzyna Bronowska (regional  
e-commerce manager SEE w Papyrus), Marcin Jaskólski 
(head of e-commerce sales – Active Cosmetics Division 
w L’Oréal), Mariusz Serafin (dyrektor marketingu  
i e-commerce w Lancerto SA), Jacek Gardzielik (współ-
założyciel i członek zarządu Coffeedesk), Piotr Szałaśny 
(kierownik e-commerce Martes Sport), Paweł Bogdan 
(e-commerce manager w Queisser Pharma), Joanna 
Kwiatkowska (vice CEO, head of e-commerce & CTO 
w Kubota SA) oraz Karol Robaczewski (dyrektor logistyki 
i produkcji w x-komie).

Zmienne i trudne czasy oraz rosnące oczekiwania 
klientów wymagają działań, które pozwolą Ci poradzić 
sobie z wyzwaniami i skutecznie sprzedawać w in-
ternecie. Zachęcam do skorzystania z podpowiedzi 
naszych ekspertów, które znajdziesz na 151 stronach 
e-booka. Jestem przekonany, że zastosowanie choćby 
części wskazówek przyniesie pozytywne efekty.

Maciej Sękowski

Redaktor naczelny magazynów „Marketer+” 
i „E-commerce w Praktyce”.

maciek@marketerplus.pl 
linkedin.com/in/macieksekowski
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Spis treści
Wizytówki firm

Forum: E-commerce w czasie inflacji Jakub Gierszyński, Adam Jankowiak, Arkadiusz Kawa, 
Wojciech Kyciak, Sebastian Muliński, Monika Pobrotyń, Anetta Wilczyńska

Jak łatwo zwiększyć sprzedaż bez inwestycji w reklamę? Poznaj potencjał płatności 
odroczonych Edyta Szymanowska 
Jak usprawnić swój e-commerce w czasach inflacji? Marta Kwiatkowska

Dochodowy e-commerce w 2022 roku | PARTNER DZIAŁU:

Forum: E-commerce A.D. 2022 Katarzyna Bronowska, Marcin Jaskólski, Paweł Paszkowski,  
Mariusz Serafin, Konrad Zach
Dochodowy e-commerce. Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie sprzedawać  
w 2022 roku? (materiał partnera) Anna Flis
10 kroków do zwiększenia sprzedaży w sklepie internetowym Katarzyna Sokół-Borek
ORLEN Paczka – sprawdzony partner w e-commerce (materiał partnera)

Skuteczne marketing i PR | PARTNER DZIAŁU:

Jak wygrać w SEO w 2022 roku Shaban Dżelili
Jak zautomatyzować komunikację SMS-ową na popularnych platformach e-commerce 
Marek Oczkowski
Blog w e-commerce. 8 kroków sklepu DrTusz.pl do sukcesu Karol Rutkowski
Akcja na propsie! Czyli jak połączyć projekt edukacyjny z działaniami charytatywnymi 
Marta Grądzik
Michael Kacprzak (Booste): Innowacyjność to nasze drugie imię (materiał partnera)

Optymalizacja i zwiększanie sprzedaży online | PARTNER DZIAŁU:

Podstawy analityki w pigułce. Jakie dane sprawdzać, aby zwiększać zyski e-sklepu  
Piotr Pliszka
Jak zbudować wartościową bazę odbiorców w e-commerce Klaudia Orzełek
Prezentacje na żywo przepisem na skuteczną sprzedaż samochodów online. Pierwszy rok 
Wirtualnych Salonów marek SEAT i CUPRA  Jakub Góralczyk
Jak offline wspiera online w omnichannelu firmy Coffeedesk Jacek Gardzielik
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Ekspansja i sprzedaż zagraniczna | PARTNER DZIAŁU:

Sprzedaż zagraniczna odpowiedzią na recesję w e-commerce? Tomasz Łysoń
7 wskazówek, jak skutecznie rozpocząć sprzedaż na rynkach zagranicznych Paweł Bilczyński
Jak przygotować biznes na ekspansję zagraniczną? Agata Kaim
Jakie mogą być kierunki ekspansji polskich e-sklepów? Charakterystyka rynków 
zagranicznych Justyna Andreas
E-commerce po chińsku – jak to działa Łukasz Dwulit

Sprzedaż na marketplace’ach | PARTNER DZIAŁU:

Jak mądrze pogodzić sklep internetowy z marketplace'ami Klaudia Kranc
Standaryzacja na marketplacach – co to oznacza dla Ciebie? (materiał partnera) Magdalena 
Krasoń-Wałęsiak, Katarzyna Nowacka
Jak zwiększyć zyski na marketplace’ach? 3 kroki do sukcesu na platformach sprzedażowych 
(materiał partnera) Katarzyna Zdziech
Jak wyróżnić się na Allegro? Przegląd strategii sprzedażowych liderów kategorii  
Paweł Mielczarek
Jak zarządzać cenami i osiągać większe zyski na Amazonie i Kaufland.de Miłosz Wójcik, 
Agnieszka Kenig-Westphal

Oprogramowanie i automatyzacja | PARTNER DZIAŁU:

3 sprawdzone przykłady automatyzacji w e-commerce Irek Klimczak
Zmienne i niepewne czasy? Rozwiń biznes ze stabilną platformą e-commerce B2B  
(materiał partnera) Błażej Łukomski 
Konrad Zimoląg (e-point): Co zrobić, aby uniknąć kryzysu w projekcie e-commerce?
Narzędzia e-commerce managera Grzegorz Sękowski, Piotr Szałaśny, Paweł Bogdan

Logistyka | PARTNER DZIAŁU:

Szybkie dostawy: wyzwanie wyłącznie dla małych sklepów internetowych czy również dla 
dużych graczy? Arkadiusz Kawa, Damian Kołata, Krzysztof Wieczorek
Trudna miłość sprzedawców i kurierów Joanna Kwiatkowska
Jak polityka zwrotów wpływa na sprzedaż w e-commerce? Agnieszka Bartkowiak
Niepewne czasy wymagają gotowości do zmiany, czyli jak x-kom zarządza logistyką 
Karol Robaczewski
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PayPo to lider płatności odroczonych w Polsce. Z nim klienci mogą zrobić zakupy 
już dziś, a zapłacić za nie dopiero za 30 dni, bez dodatkowych kosztów, lub 
jeszcze później – w wygodnych ratach. Z PayPo korzysta aż 800 tys. klientów 
aktywnie kupujących w sieci. Usługi dostępne są dla 25 tys. sklepów interne-
towych w Polsce. Dzięki nim sprzedawcy mogą zwiększyć wartość transakcji 
średnio o 20–40% i zmniejszyć liczbę porzuconych koszyków aż o 15–20%.

ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
+48 22 333 74 60
wspolpraca@paypo.pl (wpisz w tytule 
dopisek „e-book”)
paypo.pl

PayPo Sp. z o.o.

Jesteśmy firmą wdrożeniowo-usługową dla e-commerce. Budujemy skuteczne 
strategie omnichannelowe i systemy e-commerce, pomagając firmom skalować 
biznes. Działamy na rynku od początków istnienia sprzedaży internetowej w Polsce.

Od 14 lat wdrażamy sprawdzone platformy e-commerce, takie jak Magento 
i Shopware, z dbałością o znakomite doświadczenie klientów i dopasowanie 
do potrzeb ich biznesu. Nasz zespół uruchomił jedne z największych systemów 
e-commerce w Polsce dla takich marek jak Castorama, TOUS, Semilac, Dr.Max, 
Eobuwie, Modivo, Lancerto, Volkswagen. Stawiamy na ciekawe, wymagające pro-
jekty i najnowsze technologie.

ul. Miłkowskiego 5/3U, 30-349 Kraków
+48 501 351 542
borys.skraba@strix.net
pl.strix.net      

Strix

ExpertSender to oparta na danych platforma dla sklepów internetowych, 
która pomaga zwiększać sprzedaż za pomocą personalizacji oraz automaty-
zacji marketingu w kanałach: e-mail, SMS, mobile, web oraz czat. Przez 13 lat 
działalności pomogliśmy ponad tysiącu marek e-commerce z całego świata 
zaprojektować i wykorzystywać wydajne ścieżki zakupowe oraz skuteczne 
kampanie marketingowe do zwiększania sprzedaży. A to wszystko przy za-
pewnieniu pełnego bezpieczeństwa danych (m.in. certyfikat ISO 27001).

ul. Norwida 1
80-280 Gdańsk
+48 58 351 33 30
kontakt@expertsender.pl

ExpertSender SA 

Zapewne znasz nas od dawna! Jeśli zamawiasz jedzenie czy kupujesz bilety online, 
prawdopodobnie korzystasz z rozwiązań Tpay. Wśród naszych klientów są takie firmy jak 
Media Expert, Kubota czy Glodny.pl. Wdrażamy najpopularniejsze metody płatności od 
ponad 10 lat i chętnie dzielimy się doświadczeniem w branży, budując relacje biznesowe 
oparte na wspólnym celu – zwiększaniu konwersji i dbaniu o bezpieczeństwo kupujących. 

Jesteśmy marką Krajowego Integratora Płatności SA, który – dzięki licencji KNF – gwa-
rantuje internautom poczucie pełnego bezpieczeństwa, natomiast przez udostępnia-
nie nowoczesnego panelu transakcyjnego zapewnia pełen komfort użytkowania bez 
względu na urządzenie.

pl. Andersa 3, 61-894 Poznań 
+48 61 62 47 885 
info@tpay.com 
tpay.com 

Tpay

ORLEN Paczka to szybka i wygodna usługa dostawy oraz odbioru paczek. Jakie 
korzyści zapewnia?
• Krótki czas dostawy (jeden dzień).
• Atrakcyjną cenę i proste warunki współpracy.
• Ponad 6,5 tys. punktów odbioru (obejmujących automaty paczkowe, kioski 

RUCHu, punkty partnerskie i stacje ORLEN).
• Szybką i prostą integrację z najpopularniejszymi platformami e-commerce.
• Stałą opiekę posprzedażową.
• Wspólne działania marketingowe i promocje.

ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa
+48 508 041 080
dh@orlenpaczka.pl
orlenpaczka.pl

ORLEN Paczka
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Dla specjalistów cross-border e-commerce z Expandeco granice nie istnieją! 
Jak pomagamy sklepom internetowym?
• Zapewniamy wysokiej jakości obsługę klientów przez telefon, e-mail, czat oraz 

social media.
• Przygotowujemy tłumaczenia e-sklepów w taki sposób, aby klienci doskonale 

rozumieli ich treść i mieli do nich większe zaufanie.
• Organizujemy proces zwrotów dla sklepów internetowych na zagranicznych 

rynkach.
• Przygotowujemy analizy rynków e-commerce, ułatwiając właścicielom firm 

podjęcie decyzji o ekspansji.

ul. Stalowa 17/23, 41-506 Chorzów 
+48 666 716 046
bwalus@expandeco.com
expandeco.com/pl

Expandeco

edrone jest systemem e-CRM oraz marketing automation, zaprojektowanym 
specjalnie dla e-commerce. Narzędzie angażuje klientów na stronie i poza nią (na 
podstawie realnych zachowań użytkowników) oraz zwiększa sprzedaż. Najważniejsze 
funkcje: ponad 20 gotowych scenariuszy automatyzacji, e-CRM, subskrypcja news- 
lettera, SMS-y, web layery, pop-upy (welcome, action, exit), widżet czatu i inbox, 
inteligentne ramki rekomendacji. System edrone zintegrujesz ze swoją witryną 
i mediami społecznościowymi w kilka minut, dzięki czemu śledzenie wskaźników 
kluczowych dla Twojego e-commerce stanie się jeszcze prostsze. 

ul. Lekarska 1
31-207 Kraków
hello@edrone.me 
edrone.me/pl  

edrone

Booste to impuls do rozwoju Twojego e-sklepu. Oferujemy innowacyjne 
finansowanie działań marketingowych dla sklepów internetowych. Świat 
e-commerce jest dynamiczny, więc nasze rozwiązania dopasowaliśmy do spe-
cyfiki branży. Wsparcie otrzymasz w ciągu 24 godz., bez wychodzenia z domu, 
bez zbędnych formalności i bez ukrytych opłat. Jako pierwsi wprowadziliśmy 
na nasz rynek elastyczny model revenue-based financing, czyli finansowanie 
zależne od przychodów. Oferujemy też wsparcie ekspertów ds. marketingu 
i dużą dawkę wiedzy. 

al. Piastów 22, 71-064 Szczecin
+48 500 004 018
michael@booste.com
booste.com/pl

Booste SA

SMSAPI to platforma do komunikacji mobilnej, w szczególności masowej 
wysyłki wiadomości SMS-owych przez panel klienta, aplikację mobilną lub 
prosty interfejs SMS API. Umożliwia on łatwą integrację z własnymi systemami 
informatycznymi klientów (m.in. e-commerce lub CRM).

ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice
+48 32 720 12 00
mpr@smsapi.pl
smsapi.pl  

LINK Mobility Poland Sp. z o.o.

AtomStore to system e-commerce enterprise w modelu SaaS stworzony dla 
dużych i średnich sklepów internetowych. Jedna z najbardziej rozbudowanych 
platform na polskim rynku, w ramach której na start otrzymuje wiele narzędzi 
do obsługi, zarządzania i zwiększania sprzedaży – automatyzacje, upselling 
i cross-selling czy inteligentne rekomendacje zakupowe. 

AtomStore to skalowalna i elastyczna platforma, która rośnie i zmienia się 
razem ze sklepem. Na naszym rozwiązaniu działają topowe marki – m.in. CCC, 
iSpot, DeeZee, HalfPrice, Cocolita czy Nowa Farmacja

ul. Dobrego Pasterza 13/6
31-416 Kraków
+48 12 376 79 87, kontakt@atomstore.pl
atomstore.pl     

AtomStore sp. z o.o.
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Nethansa łączy inteligencję technologii ze wsparciem ekspertów, którzy wy-
korzystują wiedzę i doświadczenie, aby wspierać rozwój klientów na Ama-
zonie i Kaufland.de. Misją spółki jest zwiększanie zysków firm na najbardziej 
znaczących platformach handlowych w Europie. Obecnie dla swoich klientów 
wygenerowała ona już ponad 500 mln zł obrotów. Współpracuje z ambitnymi 
firmami, chcącymi osiągnąć sukces nie tylko w Polsce, lecz także w Europie.

al. Grunwaldzka 472F
bud. Olivia Prime B, 80-309 Gdańsk
+48 880 159 873, office@nethansa.com 
nethansa.com/pl/

Nethansa sp. z o.o.

BaseLinker to narzędzie, które pozwala na siedmiokrotnie szybszą realizację 
zamówień e-commerce. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla przedsię-
biorcy, który prowadzi własny sklep internetowy, jak i dla osoby sprzedającej 
na portalach aukcyjnych. System gwarantuje sprawne zarządzanie e-biznesem 
w jednym miejscu, a także przejmuje wykonywanie powtarzalnych czynności 
przez automatyzację procesów. W panelu znajduje się ponad 500 dostępnych 
integracji, dzięki którym wyniesiesz sprzedaż online na wyższy poziom.

pl. Solny 15
50-062 Wrocław
bok@baselinker.com
baselinker.com

BaseLinker Sp. z o.o.

GS1 to międzynarodowa organizacja not for profit, która działa w 116 krajach. 
Nasz podstawowy standard – numer GTIN (kod EAN) – pozwala identyfikować 
produkty w sposób jednoznaczny i unikatowy w skali świata. O jego wartości 
w e-handlu świadczy choćby fakt, że korzystają z niego m.in. Google, Amazon, 
eBay i Allegro. Marketplace’y używają go do jednoznacznej identyfikacji produk-
tów wystawianych i sprzedawanych na tych platformach. Pamiętaj: tylko GTIN 
od GS1 jest legalny. Autentyczność numeru możesz sprawdzić na platformie 
eProdukty (www.eprodukty.gs1.pl).

ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
+48 61 628 15 90
biuro@gs1pl.org
gs1pl.org   

GS1 Polska

Packeta to globalna cyfrowa platforma dla e-commerce, świadcząca kompleksowe 
usługi logistyczne. Założona w 2010 r. w Czechach przez Simonę Kijonkovą jako spółka 
Zásilkovna, w ciągu dekady przekształciła się w holding funkcjonujący pod nazwą Packeta 
Group, zrzeszający 14 podmiotów. Firma, świadcząca kompleksowe usługi logistyczne 
dla sklepów internetowych, szybko zyskała pozycję lidera w branży.

Obecnie Packeta działa w sześciu państwach, realizuje dostawy do 34 krajów, posiada 
ponad 11,5 tys. własnych punktów odbioru, 92 tys. punktów partnerskich i współpracuje 
z ponad 32 tys. sklepów internetowych. W 2021 r. obsłużyła ponad 73 mln przesyłek. 
Firma pomaga także swoim partnerom rozwijać biznes za granicą, elastycznie dostoso-
wując usługę do ich potrzeb.

ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,
+48 508 785 107
sales@packeta.pl
packeta.pl     

Packeta Poland Sp. z o.o.

FedEx Corporation (NYSE: FDX) świadczy dla klientów na całym świecie usługi 
w zakresie transportu, e-commerce oraz biznesu. Posiadająca roczny przychód 
w wysokości 92 mld dol., firma oferuje zintegrowane rozwiązania biznesowe, 
wprowadzając cyfrowe innowacje pod marką FedEx. Przedsiębiorstwo moty-
wuje blisko 600 tys. członków swoich zespołów do dbania o bezpieczeństwo 
oraz do skupiania się na potrzebach klientów i społeczności, z zachowaniem 
najwyższych standardów etycznych i zawodowych. FedEx dokłada starań, aby 
osiągnąć neutralność operacyjną pod względem emisji CO2 do 2040 r.

FedEx Express Poland Sp. z o.o.
Annopol 19
03-236 Warszawa
marketing.pl@fedex.com
fedex.com/pl   
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Wygodne Zwroty to darmowa usługa, która ma na celu usystematyzowanie pro-
cesu zwrotów w e-commerce. Dobrze wykorzystany potencjał polityki zwrotów 
przyczynia się do wzrostu sprzedaży oraz staje się mocną przewagą konkurencyjną. 

Korzyści z wdrożenia Wygodnych Zwrotów:
• usprawnienie pracy magazynu,
• obniżenie kosztów obsługi zwrotów,
• zmniejszenie liczby koszyków porzucanych po zapoznaniu się z polityką zwrotów,
• budowanie wizerunku nowoczesnej marki.

Usługę Wygodne Zwroty zapewnia AlleKurier.

Balicka 12A/4A , 30-149 Kraków
+48 799 355 477
oferta@allekurier.pl
wygodnezwroty.pl/dla-sklepow     

Wygodne Zwroty

e-point SA to software house, który od ponad 20 lat specjalizuje się w złożonych, 
międzynarodowych projektach informatycznych – projektuje, buduje, rozwija 
i utrzymuje portale oraz platformy wspierające sprzedaż. Firma dostarcza 
również progressive web applications (PWA) oraz rozwiązania product infor-
mation management (PIM). W portfolio e-point znajdują się takie marki jak: 
Decathlon, innogy Stoen Operator, Adamed, Forte, ING, Inter Cars, Morele.net, 
Aleo.com, Leifheit, PZU, Santander, CCC, NN Investment Partners.

ul. Woronicza 15, 02-658 Warszawa 
+48 22 853 48 30 
kontakt@e-point.pl 
e-point.pl 

e-point SA

Od ponad 20 lat tworzymy autorską, elastyczną platformę e-commerce, na-
szpikowaną gotowymi funkcjami – takimi jak integracje, rozbudowane wyszu-
kiwarki i cenniki, kalkulatory dostaw, multisklepy czy konfiguratory produktów. 
Wdrażamy zaawansowane systemy e-commerce B2B oraz B2C. Pomagamy 
rozwijać wizje e-commerce w branżach, które jeszcze niedawno dalekie były 
od sprzedaży w internecie. Współtworzymy dojrzałe biznesy na lata.

ul. Stobnicka 93, 60-480 Poznań
+48 601 377 781
krzysztof@best.net.pl
best.net.pl

Best.net

GetResponse – polskie narzędzie do online marketingu. Z  jego pomocą 
zbudujesz bazę adresową, wyślesz newslettery, przeprowadzisz webinary, 
stworzysz profesjonalne strony WWW, landing page’e, formularze zapisu 
i pop-upy. Ponadto zautomatyzujesz komunikację marketingową na podsta-
wie zachowania i preferencji klientów dzięki marketing automation, a także 
wypromujesz i sprzedasz produkty dzięki pakietowi narzędzi e-commerce. 
Z platformy korzysta ponad 350 tys. klientów w 183 krajach świata.

ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
+48 22 153 09 83
sprzedaz@getresponse.com
getresponse.pl

GetResponse SA

Wszystko, czego potrzebujesz do sprzedaży online, w jednym miejscu. Shoper 
oferuje najpopularniejsze na polskim rynku rozwiązanie do prowadzenia 
sklepu internetowego w modelu subskrypcyjnym (SaaS). Dostarcza najważ-
niejsze narzędzia i usługi do obsługi profesjonalnej sprzedaży w sieci – obok 
nowoczesnego oprogramowania e-commerce także szybkie płatności online, 
rozwiązania logistyczne oraz reklamowe. Dzięki temu maksymalnie ułatwia 
i przyśpiesza handel w internecie.

ul. Pawia 9, 31-154 Kraków
+48 12 379 32 84
bok@shoper.pl
shoper.pl      

Shoper
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Czy wiesz, że kupujący w sieci 
pokochali zakupy z PayPo?

Dowiedz się więcej na:

www.paypo.pl

Poznaj lidera płatności odroczonych w Polsce:

Ponad 750 000 
aktywnych klientów

Ponad 22 000 
transakcji dziennie

99% zadowolonych 
klientów

Co 4 sekundy 
ktoś kupuje z PayPo
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E-commerce w czasie inflacji
Inflacja w Polsce wzrosła do poziomu dwucyfrowego i w związku z wojną 
w Ukrainie będzie się nadal zwiększać. Zmiany, które są jej następstwem, dotkną 
praktycznie każdą gałąź polskiej gospodarki. Jak mogą wpłynąć na e-commerce? 
Jak przygotować sklep internetowy na inflację i jej konsekwencje? 

dalszych zwyżek sprzedaży, mimo że najwyższa „górka 
pandemiczna” jest już za nami. 

Przed nami bardzo trudny okres. Pamiętać jednak 
należy, że wszystkie wymienione czynniki wpływają 
tak samo na nas, jak na naszą konkurencję. Z tego 
powodu właśnie teraz trzeba się wykazać skuteczno-
ścią działania.

Wojciech Kyciak: Rentowność większości sklepów 
internetowych nie powala na kolana. Kluczowe dla 
każdego e-biznesu w walce z rozpędzającą się inflacją 
będzie przeniesienie wyższych cen na konsumentów 
w celu obrony marży. Niepowodzenia na tym polu mogą 
mieć bolesne skutki dla wielu e-commerce.

Sebastian Muliński: Inflacja w pierwszej fazie da 
e-commerce tymczasowe poczucie rozwoju 

Adam Jankowiak: Warto nakreślić położenie, w jakim 
znajduje się polski e-commerce. Zacząłbym od stale 
i dynamicznie rosnącej konkurencji w świecie online. 
Zwiększa się ona od wybuchu pandemii, a to już po-
nad dwa lata. W konsekwencji stawki CPC w niektórych 
kanałach reklamowych są wyższe nawet o 50% rok do 
roku, a co za tym idzie: wyższy jest również koszt po-
zyskania klienta. 

Dodatkowo na rynku pracy trwa walka o specjalistów 
e-commerce, których jest spory niedobór, a to skutkuje 
presją płacową. 

Jeśli połączymy to z ogólną inflacją na poziomie 10% – 
a w niektórych branżach koszty wytworzenia produktów 
rosną znacznie szybciej – dochodzimy do zarządzania 
biznesem, w którym idą w górę wydatki na energię, 
materiały, płace i transport oraz stawki CPC. Dodatkowo 
właściciele i menedżerowie mają przygotowane plany 

Z jakimi wyzwaniami dla e-commerce wiąże się inflacja?

Jakub  
Gierszyński

Dyrektor e-com-
merce Sephory 

na rynkach
polskim i cze-

skim.

Adam 
Jankowiak 

Dyrektor 
marketingu 
i sprzedaży 

w MM Brown.

Arkadiusz 
Kawa  

Dyrektor Instytutu, 
Łukasiewicz – 

Poznański Instytut 
Technologiczny. 

Wojciech 
Kyciak 

CEO 
BezOkularow.pl 
i wOkularach.pl.

Sebastian 
Muliński

Jeden z zało-
życieli IdoSell 
i członek rady 
nadzorczej.

Monika 
Pobrotyń 
Właścicielka
i vice presi-

dent
w North.pl.
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Wilczyńska 
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Gandalf.com.pl.
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i zwiększenia sprzedaży. Wraz z jej wzrostem właści-
ciele sklepów internetowych mogą doliczać znacznie 
wyższą marżę do ceny produktów kupionych lub wy-
tworzonych wcześniej. To niestety będzie złudny obraz 
rozwoju biznesu. 

Sprzedawcy powinni już teraz zacząć szukać auto-
matyzacji, oszczędności, przygotować dobrą strategię 
marketingową oraz rozpocząć inwestycje, które po-
zwolą na dotarcie do nowych klientów, np. w modelu 
cross-border.

Monika Pobrotyń: Rosnąca inflacja to przede wszyst-
kim zwiększające się koszty utrzymania biznesu. Mowa 
tu zarówno o kosztach magazynowania, wysyłki, utrzy-
mania strony, jak i kosztach pracowników czy samego 

zakupu produktu. Niestety, tendencja jest zawsze 
wzrostowa. Przy malejącej inflacji ceny usług zostają 
na tym samym poziomie, rzadziej widzimy spadki.

Anetta Wilczyńska: Jednym z głównych wyzwań dla 
e-commerce jest dostarczanie produktów do klientów. 
Największy procent kupujących wybiera automaty pacz-
kowe. Niestety, w wyniku inflacji jedna z głównych firm 
oferujących tę formę dostawy podniosła swoje ceny 
o ok. 8%. W ślad za nią poszli również pozostali opera-
torzy. To wymaga zmiany opłat i np. progu darmowej 
dostawy. Aby dalej oferować szybki transport w atrakcyj-
nej formie, firmy muszą wykonać wiele trudnych kroków. 
W ten sposób będzie można utrzymać zadowolenie 
klientów i zachęcić ich do powrotu na kolejne zakupy.

co jest wynikiem pogłębiającego się problemu braku 
kierowców zawodowych w Europie. 

Arkadiusz Kawa: Inflacja dotyczy również kosz-
tów obsługi logistycznej. Rosną ceny paliw, koszty 
pracy i materiałów. Największe wydatki w logistyce 
e-commerce wiążą się z tzw. ostatnią milą. W ciągu 
ostatnich kilku tygodni nastąpiła rewizja cenników 
operatorów KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych 
i paczkowych). Część z nich podniosła ceny, a część 
zwiększyła dodatkowe opłaty. Zdrożały również same 
opakowania i materiały opakowaniowe. Z powodu 
wzrostu kosztów wynagrodzeń, mediów i innych usług 
większe są także wydatki na obsługę magazynową 
sprzedawanych produktów.

Sebastian Muliński: W wyniku inflacji zaostrzy się kon-
kurencja w e-handlu. Sprzedawcy będą musieli położyć 
większy nacisk na kreatywny marketing i przygotować 
szeroko rozbudowane, sprawdzone strategie. 

Jakub Gierszyński: W przypadku sprzedaży musimy 
się liczyć z podnoszeniem cen.

Marketing jest pierwszym obszarem kosztowym, na 
którym skupiamy swoją uwagę. Rezygnujemy wówczas 
z aktywności, które mają małe przełożenie na sprzedaż. 
Dlatego też działania wizerunkowe i zasięgowe ograni-
czamy do niezbędnego minimum. 

Logistyka to od kilku lat kluczowa dziedzina, która 
mocno wpływa na całościowe koszty generowane przez 
biznes. Oprócz zerwanych łańcuchów dostaw, z po-
wodu COVID-19, wyzwaniem jest ogromny wzrost cen 
każdego sposobu dostawy towaru. Najpopularniejszy 
do tej pory, a zarazem najtańszy transport z Chin do 
Polski przebiegał drogą morską. Pandemia sprawiła 
jednak, że od jej początku do 2021 r. ceny kontenerów 
wzrosły 10-krotnie. 

Oprócz tego transport drogowy i branża KEP są pod 
dużą presją. Po pierwsze drożeją paliwa. Pod koniec 
2021 r. olej napędowy kosztował o 25% więcej niż na 
początku wcześniejszego roku. Rosną też koszty pracy, 

Jak inflacja wpłynie na działania w obszarze sprzedaży, 
marketingu i logistyki w e-commerce?
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Jeszcze popularniejsze staną się reklamy Google’a, 
ponieważ płacimy w nich za konwersję, a nie za zasięg. 
Warto więc znaleźć taką ofertę Google Ads, w której 
sprzedawca rozlicza się według ustalonego procentu 
zwrotu z reklamy i daje możliwość dynamicznego za-
rządzania cenami oraz dostępnością. 

Bardzo istotne będzie monetyzowanie ruchu w skle-
pie, ponieważ niska cena będzie kluczowa dla kon-
sumentów. Jeżeli mamy oddawać jej duży procent 

marketplace’om, skupmy się na aktywizowaniu bazy 
konsumentów: kodami rabatowymi, ofertami specjal-
nymi lub promocjami w stylu „kup 3 w cenie 2”. 

Inflacja spowoduje podniesienie czynszów, warto więc 
je negocjować lub pomyśleć o wdrożeniu fulfillmentu. 
Przedsiębiorcy powinni również szukać możliwości ob-
niżenia cen usług kurierskich oraz towarów i opakowań 
u kluczowych dostawców.

tańszych zamienników. Stracą więc sprzedawcy bar-
dziej luksusowych produktów. Zyskać mogą jednak 
ci oferujący artykuły pierwszej potrzeby oraz sklepy, 
którym udało się wcześniej zaopatrzyć w towary, które 
teraz zdrożały.

Wojciech Kyciak: Inflacja i ogólnie grożący nam kry-
zys gospodarczy sprawią, że zmienią się zachowania 
klientów. Po pierwsze mogą być oni mniej chętni do 
wydawania pieniędzy na rzeczy, które nie są im niezbęd-
ne. Po drugie będą wrażliwsi na ceny, co akurat może 
mieć pozytywne przełożenie na e-commerce, ponieważ 
w internecie kupuje się taniej niż offline. Finalnie jak 
zwykle wygra ten, kto znajdzie złoty środek między re-
alizacją celów biznesowych a zapewnianiem klientom 
atrakcyjnej oferty.

Jakub Gierszyński: Inflacja sprawia, że konsumenci 
trzymają mocno swoje portfele i szukają okazji oraz 
rabatów. Rozważniej podchodzą do wydatków i dla-
tego wybierają produkty dobrej jakości w rozsądnej 
cenie. Prawie wszyscy wydają mniej i znacznie eliminują 
zabawę lub zakupy pod wpływem impulsu. Daje to e-
-commerce okazję do budowania lojalności kupujących 
za pomocą odpowiednich ofert oraz mechanizmów 
promocji, które zaspokajają ich potrzeby. 

Konsumenci skłaniają się ku spędzaniu większej ilości 
czasu w domu. Z tego powodu będą się rozwijać takie 
kategorie jak DIY. 

Arkadiusz Kawa: W wyniku inflacji klienci będą ostroż-
niejsi w podejmowaniu decyzji zakupowych: będą mniej 
kupować, zwracać większą uwagę na cenę, szukać 

Jak inflacja może zmienić zachowania zakupowe 
e-klientów i w jaki sposób e-commerce powinien 
reagować na te zmiany? 

producentom, producenci – detalistom, a ci nie 
mają innego wyboru jak tylko przerzucić te koszty 
na klientów.

• Utrzymuj zapasy na bezpiecznym poziomie. 
Dłuższy czas realizacji, wyższe koszty i ogólna nie-
przewidywalność łańcucha dostaw w e-commerce 

Jakub Gierszyński: Jest kilka rzeczy, które mo-
żesz zrobić, żeby Twój e-commerce utrzymał się na 
powierzchni: 
• Podnieś ceny. Skutki inflacji często spływają na 

użytkownika końcowego. Aby uniknąć większych 
wydatków, dostawcy surowców podnoszą ceny 

Jak przygotować sklep internetowy na czas inflacji?
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sprawiły, że zachowywanie odpowiedniego poziomu 
zapasów jest ważniejsze niż kiedykolwiek.

• Dbaj o zdrowy przepływ środków pieniężnych. 
Brak gotówki podczas tej fali inflacji może być zabójczy 
dla każdego e-biznesu. 

• Znajdź bliższego i tańszego dostawcę. Dzięki 
współpracy z dostawcą, który może wytwarzać i wysy-
łać Twoje produkty lokalnie, masz szansę zaoszczędzić 
mnóstwo gotówki, gdy zrezygnujesz z transportu mor-
skiego, zwłaszcza przy absurdalnych cenach, z którymi 
mamy teraz do czynienia.

• Świadomie wybieraj kanały marketingowe 
i mierz ROI, a nie tylko ROAS. 

Wojciech Kyciak: Wszystko, co pomoże obronić mar-
żę, będzie na wagę złota. W wielu branżach ceny rosną 
szybciej niż w odczytach inflacyjnych publikowanych przez 
GUS. Większe zatowarowanie przed kolejnymi podwyżkami 
może być więc dobrym pomysłem. Każdy e-sklep powinien 
się przykładać do swojej oferty i jak zwykle szukać okazji 
do zarobku, np. w dosprzedaży produktów lub usług.

Arkadiusz Kawa: Należy przede wszystkim obser-
wować działania konkurentów i wsłuchiwać się w głos 

kupujących. Mimo że cena w tym trudnym okresie jest 
bardzo istotna, to nie należy konkurować tylko na jej 
podstawie. Bardzo ważna pozostaje wysoka jakość ob-
sługi klienta – dobry kontakt, szeroka oferta produktów 
i dostaw oraz szybka realizacja zamówienia.

Sebastian Muliński: Sprzedawcy powinni teraz zadbać 
o swoich pracowników oraz optymalizować umowy do-
tyczące np. najmu nieruchomości lub leasingów. Warto 
też inwestować w procesy automatyzacji i systemy IT, 
które zwiększają efektywność. 

Właściciele e-biznesów mogą się także zainteresować 
cross-borderem. Na pewno jest on szansą na większą 
sprzedaż, zwłaszcza że ceny w polskich e-sklepach mogą 
być korzystne dla Niemców czy Czechów. Niektóre pol-
skie platformy sklepowe mają całe pakiety rozwiązań, 
które będą wspierać sprzedaż za granicę i skalowanie 
się biznesów przy niskich kosztach operacyjnych.

Monika Pobrotyń: Obserwować zachowania rynku, 
słuchać klientów oraz być bardzo elastycznym, również 
cenowo, gotowym do zmiany i reakcji nawet „w nocy 
o północy”.

Monika Pobrotyń: Codziennie uatrakcyjniamy ofertę. 
Dodatkowo automatyzujemy się. To najlepsza droga, 
żeby zmniejszyć koszty obsługi oraz obronić się przed 
wzrostem cen. Jak uciekać, to do przodu.

Anetta Wilczyńska: Renegocjowaliśmy warunki zakupu 
towarów u naszych dostawców. Zgromadziliśmy także 
bestsellerowe tytuły w naszym magazynie, tak aby mieć 
do nich stały dostęp. Ostrożniej przygotowywaliśmy 
również kalendarz premier książkowych, ponieważ de-
ficyty papieru namieszały na rynku księgarskim. Dzięki 
dalekosiężnemu planowaniu udało nam się jednak 
sprostać tym nowym wyzwaniom.

Wojciech Kyciak: Nasz dział handlowy ma dużo pracy 
do wykonania w zakresie analizy cen. Zabezpieczamy 
stocki magazynowe przed podwyżkami i pilnie pracu-
jemy, aby utrzymać naszą marżę.

Adam Jankowiak: Udoskonaliliśmy w ostatnim roku 
wiele procesów, aby dzięki temu sprawniej zarządzać 
własną pracą i podejmować lepsze decyzje biznesowe. 
Od kwietnia testujemy np. narzędzie czeskiej firmy, które 
może pozwolić nam optymalizować i lepiej skalować 
budżety marketingowe. Jestem zdania, że zawsze warto 
mieć zasoby – nie tylko pieniądze, lecz także czas i lu-
dzi z odpowiednimi predyspozycjami – do testowania 
nowych rozwiązań biznesowych w każdym obszarze, 
aby budować przewagę konkurencyjną.

Jak Twój e-commerce przygotował się na inflację
i konsekwencje tego zjawiska?
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bez dodatkowych kosztów. Jeśli potrzebuje więcej czasu, 
może rozłożyć płatność na wygodne raty.

Dlaczego klienci pokochali rozwią-
zania BNPL (buy now, pay later)
Rynek płatności odroczonych bardzo dynamicznie się roz-
wija. Przestały być one nowinką technologiczną, a na stałe 
weszły do e-portfeli Polaków. Już 60% Polaków zna płatności 
odroczone, a 30% zamierza z nich skorzystać. 

Rynek e-commerce w  Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Nie tylko 
rośnie liczba kupujących w sieci, lecz także pojawia się coraz więcej sklepów 
internetowych. Działa ich już ponad 50 tys. W efekcie konkurencja jest bardzo 
duża, a zwiększające się wymagania konsumentów sprawiają, że coraz trudniej 
walczy się o klienta. Mogą w tym pomóc płatności odroczone.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• co to są płatności odroczone i jak działają,
• dlaczego klienci pokochali rozwiązania BNPL (buy 

now, pay later),
• jak dobrze komunikować tę usługę w e-sklepie,
• jak płatności odroczone wpływają na sprzedaż.

Jak łatwo zwiększyć sprzedaż  
bez inwestycji w reklamę? Poznaj 
potencjał płatności odroczonych 

Konsumenci coraz mniej zwracają uwagę na cenę, a ważne 
są dla nich takie aspekty jak wygoda, bezpieczeństwo 

i doświadczenia zakupowe. Jak im to zapewnić i przy okazji 
zwiększyć sprzedaż bez inwestycji w reklamę? Poznaj płatności 
odroczone i sprawdź, jak dzięki nim możesz zyskać nowych 
klientów i zwiększyć wartość koszyka zakupowego nawet o 65%.

Jak działają płatności
odroczone PayPo 
PayPo to szybka, prosta i bezpieczna metoda płatności. Dzięki 
niej klient może kupić produkt w sklepie online i otrzymać go 
od razu, a zapłacić za niego nawet 30 dni później lub w ratach. 

Proces płatności trwa kilka sekund – kupujący podaje 
swoje podstawowe dane, na których podstawie automa-
tycznie otrzymuje decyzje o odroczeniu płatności. Następnie 
potwierdza transakcję wyłącznie za pośrednictwem kodu 
SMS-owego (nie musi logować się do banku czy podawać 
danych swojej karty). PayPo opłaca zamówienie w sklepie, 
a sprzedawca wysyła towar. Kupujący otrzymuje towar i ma 
aż 30 dni na zapłacenie za niego bezpośrednio do PayPo – 

Ciekawostka
Prosty, zrozumiały i szybki interfejs powoduje, że kon-
wersja transakcji realizowanych z PayPo wynosi średnio 
80–90%. Tymczasem typowe produkty kredytowe, ze 
względu na skomplikowane formularze i dłuższy proces 
podejmowania decyzji kredytowej, mają konwersję na 
poziomie 30–40%. 

Zapamiętaj
Kupujący w sieci pokochali tę formę zapłaty za zakupy, 
bo nie tylko pozwala im ona na rozciągnięcie płatności 
w czasie bez dodatkowych kosztów, lecz także jest szybka 
i bezpieczna. Dzięki niej mogą zapłacić, kiedy im wygodnie, 
np. po wypłacie – bez nadwyrężania portfela i z zacho-
waniem płynności finansowej. Dodatkowo robią pewne 
i mądre zakupy, bo najpierw sprawdzają produkt, a płacą 
dopiero wtedy, kiedy zdecydują się go zatrzymać. Warto 
o tym pamiętać, bo dla 64% kupujących wciąż ważna jest 
możliwość obejrzenia wybranych towarów na żywo przed 
wyłożeniem na nie swoich pieniędzy.

MATERIAŁ PARTNERA
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Coraz większą popularność rozwiązań BNPL potwierdzają 
dane. Według najnowszych badań wartość rynku płatności 
odroczonych w Polsce wzrośnie o 95,5% w 2022 r. i wyniesie 
ponad 763 mln dol. Roczny wskaźnik wzrostu (CARG) roz-
wiązań BNPL w naszym kraju ma być równy 47,6% w latach 
2022–2028 i osiągnąć poziom prawie 8 mld dol. w 2028 r.

Jak płatności odroczone wpływają 
na sprzedaż w sklepie
Klienci korzystający z płatności odroczonych szybciej i chętniej 
decydują się na zakup, kupują znacznie więcej oraz nawet 
dwa razy częściej. Dzięki temu ta metoda płatności znacząco 
zwiększa konwersję w sklepie internetowym, przyczyniając 
się do wzrostu wartości koszyków i zmniejszając liczbę po-
rzuconych transakcji. 

Jak dokładnie wpływa to na wyniki sprzedażowe? Z danych 
sklepów, które udostępniają klientom PayPo, wynika, że po 
wdrożeniu płatności odroczonych te liczby sukcesywnie wzra-
stają. Jest to szczególnie widoczne na poziomie AOV (average 
order value), czyli średniej wartości koszyka zakupowego. 

Po udostępnieniu PayPo sklep internetowy notuje wzrost 
wartości transakcji realizowanych za pośrednictwem tej me-
tody płatności średnio aż o 20–40% (przykład 1) w stosunku 
do innych form. W niektórych przypadkach zwyżki są jeszcze 
większe i wynoszą nawet 50–70% (przykład 2). 

Aby osiągnąć tak dobre wyniki, trzeba zwrócić uwagę na 
komunikowanie usługi i jej odpowiednie pozycjonowanie 
w sklepie (ramka).

Ciekawostka
Rosnącą popularność BNPL potwierdzają też dane sa-
mego PayPo, z którego korzysta już regularnie prze-
szło 750 tys. kupujących w sieci. Zrealizowali oni ponad 
11 mln transakcji na łączną kwotę powyżej 2 mld zł. 

Średnia wartość koszyka zakupowego z PayPo jest 
w DeeZee wyższa aż o 30% niż w przypadku alterna-
tywnych form płatności. W ciągu sześciu miesięcy od 
wdrożenia sklep odnotował prawie dwa i pół razy więcej 
zamówień opłaconych w ten sposób. Obecnie już prawie 
10% wszystkich transakcji jest realizowanych za pośred-
nictwem PayPo.

 Źródło: Instagram 

Przykład 1

W sklepie krem de la krem wartość transakcji realizowanych za pośrednictwem PayPo jest wyższa aż o 57% niż w wypadku innych 
metod płatności. Wpływa na to wysoka konwersyjność PayPo, która wynosi 85%. Już 30% wszystkich transakcji w tym e-commerce 
przebiega z udziałem PayPo.
Z kolei jeden z topowych sklepów modowych, współpracujących z PayPo, tylko w ciągu pięciu miesięcy osiągnął średnią wartość 
transakcji zrealizowanych za pośrednictwem płatności odroczonych aż o 43% wyższą niż przy innych metodach – tym samym 
wygenerował prawie 7,5 mln zł dodatkowego przychodu. W najlepszym miesiącu współpracy ten wzrost był jeszcze większy i wy-
niósł prawie 65%. 

Przykład 2
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8 zasad dobrej komunikacji o płatnościach odroczonych w e-sklepie
1
2

4

3

RAMKA

Nie używaj tylko logotypu usługi, ale wykorzystuj alternatywne CTA: „PayPo – Kup teraz, zapłać za 30 dni”.
Wyciągnij CTA na checkout payments w koszyku zakupowym:

Źródło: Reserved

Umieść badge z CTA na karcie produktu:

Źródło: DeeZee

Dodaj informacje o PayPo w zakładce „Dostępne formy płatności” i w stopce strony.
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8 zasad dobrej komunikacji o płatnościach odroczonych w e-sklepie (cd.)
5

7
8

6

RAMKA

Wykorzystaj banery i slidery na stronie głównej oraz podstronach produktowych, aby poinformować klientów 
o opcji płatności PayPo:

Źródło: Sephora  

Wykorzystaj pop-upy, aby pokazać klientom, jak działa opcja płatności odroczonych:

Źródło: Erli

Umieszczaj alternatywne CTA na materiałach reklamowych. Konwersja jest wtedy nawet trzy razy wyższa.
Aktywnie komunikuj opcję płatności odroczonych PayPo w swoich social mediach i newsletterach. 
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Podsumowanie
Jak widać, płatności odroczone bardzo pozytywnie wpływają 
na sprzedaż w e-commerce. Bez inwestycji w reklamę i mar-
keting sklep może zwiększyć wartość koszyka zakupowego 
nawet o kilkadziesiąt procent i w łatwy sposób wygenero-
wać dodatkowy przychód. Możesz sprawdzić to sam po 
wdrożeniu płatności odroczonych PayPo w swoim sklepie 
internetowym. 

Płatności odroczone zwiększają również konwersję sprze-
daży, szczególnie produktów premium, nieprzecenionych 
i w pierwszej cenie. Gdy klienci widzą tę formę w koszyku, 
szybciej decydują się na zakup, a w przypadku wyprzedaży czy 
promocji kupują znacznie więcej. Potwierdzają to dane rynko-
we – aż 69% milenialsów deklaruje, że decyduje się na zakupy 
chętniej, jeśli widzi dostępną w sklepie płatność odroczoną. 

Mniej porzuconych koszyków
Płatności odroczone są też świetnym sposobem na ratowanie 
porzuconych koszyków. 

Aż 75% kupujących w sieci uważa proces płatności za 
kluczowy podczas robienia zakupów, a skomplikowana pro-
cedura transakcyjna oraz brak wystarczającej liczby metod 
płatności znajdują się w pierwszej dziesiątce najczęstszych 
przyczyn niekończenia zakupów. Dodatkowo 22% konsu-
mentów porzuca koszyk, aby sprawdzić stan swojego konta 
przed finalizacją zamówienia. 

Nowi, potencjalni klienci, 
którzy kupują więcej
Z płatności odroczonych PayPo korzysta już ponad 750 tys. 
aktywnie kupujących w sieci. Dzięki temu sklep zyskuje sze-
roką i bardzo aktywną bazę potencjalnych klientów. Z danych 
PayPo wynika, że osoby robiące zakupy za pośrednictwem 
tej metody płatności kupują nawet dwa razy częściej niż 
przeciętni użytkownicy internetu. Dodatkowo wskazują one, 
że jest to najchętniej wybierana przez nich opcja płatności, 
tuż po BLIK-u. 

Wskazówka
Stosowanie odpowiedniej komunikacji o odroczeniu płat-
ności może przeciwdziałać porzucaniu koszyków. Klient, 
który wie, że ma aż 30 dni na opłacenie zamówienia bez 
dodatkowych kosztów, chętniej zdecyduje się na zakup. 
Dodatkowo płatność dostosuje do własnych możliwości 
i zapłaci np. dopiero po otrzymaniu pensji, a więc zadba 
o swój budżet i stabilność finansową. Z danych PayPo wy-
nika, że odpowiednia komunikacja dotycząca możliwości 
odroczenia płatności pozwala sklepom odzyskać średnio 
nawet 15–20% porzuconych koszyków.

Ciekawostka
Klienci PayPo najczęściej rozpoczynają zakupy od odwiedzin zakładki „Dostępne sklepy” na stronie internetowej PayPo w celu 
sprawdzenia, gdzie dostępna jest ta metoda płatności (ilustracja). 

Edyta Szymanowska 

Head of content marketing w  firmie 
PayPo. Absolwentka dziennikarstwa 
i  komunikacji społecznej. Od prawie 
10 lat związana z  rynkiem e-com- 
merce. Odpowiada za komunikację 
marki PayPo, edukację klientów i po-
pularyzację nowoczesnych usług płat- 
niczych w Polsce. Wcześniej pracowała 
m.in. w serwisie Furgonetka.pl i spół-
kach grupy Integer.pl. Mól książkowy. 
Fanka horrorów, dobrego fantasy i pie- 
szych wędrówek. 

edyta.szymanowska@paypo.pl

Zakładka „Dostępne sklepy” 
na stronie PayPo.pl

ILUSTRACJA 
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Dowiedz się więcej na:

www.paypo.pl/biznes

Czy wiesz, że wartość wszystkich 
zamówień w Twoim sklepie może 
być wyższa o 20%?
Poznaj PayPo, lidera płatności odroczonych 
w Polsce i odkryj korzyści dla Twojego e-sklepu:
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Nowa, postpandemiczna rzeczywistość wyciszyła euforię na rynku e-commerce. 
Wojna w Ukrainie czy galopująca inflacja dodatkowo zmniejszyły wartość koszyka 
zakupowego. Czy to główne powody stagnacji w e-handlu? Jak reagować na 
zmieniającą się rzeczywistość? I – najważniejsze – co robić, aby minimalizować 
negatywne skutki tych zmian?

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie zmiany zaszły na rynku e-commerce w ostatnich 

latach,
• jak usprawnić działanie sklepu internetowego,
• do czego przydaje się marketing automation,
• jakie metody płatności warto udostępnić klientom.

Jak usprawnić swój 
e-commerce w czasach inflacji? 

Rok 2020 trwale zapisał się w historii e-commerce. Według 
opinii wielu ekspertów był to przełomowy moment. 

Ograniczenia spowodowane lockdownem przełożyły się na 
większe zainteresowanie zakupami w sieci. Pandemiczna 
rzeczywistość skłoniła wielu przedsiębiorców do przeniesie-
nia działań do internetu. Do elektronicznej formy robienia 
zakupów przekonała się także część klientów, dla których 
był to pierwszy kontakt z e-commerce

„New normal”, czyli nowa rzeczy-
wistość na rynku e-commerce
Okres postpandemiczny, nazywany przez wielu new normal, 

MATERIAŁ PARTNERA

Ciekawostka
Choć kryzys na rynku pracy osłabił niektóre kategorie 
sklepów, to jednocześnie w siłę zaczęły rosnąć te ser-
wisy, które oferowały artykuły pierwszej potrzeby. Dane 
z raportu „E-commerce w Polsce w czasie epidemii ko-
ronawirusa” wskazują, że w pierwszych miesiącach pan-
demii największy wzrost sprzedaży odnotowały kategorie 
takie jak leki bez recepty (108%) czy produkty spożywcze 
(103%). Według badań OECD w ostatnim czasie rynek 
globalnego handlu elektronicznego rósł 20% w skali roku. 

to koniec dynamicznego wzrostu w tym segmencie rynku, 
co może budzić obawy właścicieli e-commerce, którzy po-
stanowili przenieść dużą część zasobów właśnie do sieci. 

Czy to jednak jedyny powód? Istotna jest także inflacja, 
która przekłada się na zasoby i możliwości zakupowe konsu-
mentów. Mniejsza siła nabywcza, wyższe koszty utrzymania 
i stale rosnące ceny sprawiają, że rynek e-handlu notuje 
znaczące straty. Nie bez znaczenia są również długotrwałe 
problemy z łańcuchami dostaw, które wynikają m.in z sytuacji 
geopolitycznej (np. wojny w Ukrainie). 

Podnieś konwersję dzięki 
marketing automation
Działania marketingowe są bardzo często pierwszym obsza-
rem, w którym przedsiębiorcy szukają oszczędności. To błąd. 

Zapamiętaj
Jak podaje Salesforce Shopping, spadek na rynku e-com-
merce na całym świecie wynosi ok. 3%. Jednak w samej 
Europie wskaźnik ten jest znacznie wyższy – aż 13%. 
To pierwsza taka sytuacja w dziewięcioletniej historii 
Salesforce Shopping Index. W dużej mierze wynika ona 
z wysoko postawionej poprzeczki, jaką były wyniki e-com-
merce w okresie lockdownu. Utrzymanie ciągłego wzrostu 
na tak wysokim poziomie wydaje się nierealne. 

Zapamiętaj
Bez dobrego SEO czy automatyzacji procesów Twój 
e-commerce w dobie ogromnej konkurencji może zostać 
niezauważony przez potencjalnych klientów. 
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zapłaty na kolejny miesiąc, bez zbędnych formalności – 
szybko i wygodnie. Właśnie tak działa odroczenie płatności. 

Według prognoz Insider Intelligence wzrost popularno-
ści płatności odroczonych może spowodować zwiększe-
nie obrotów w e-commerce – aż do poziomu 680 mld dol. 
do 2025 r. Z danych zgromadzonych w raporcie „Koszyk 
Roku 2022” wynika, że aż 73% sklepów ma w swojej ofercie 
możliwość odroczenia płatności.

Wyeksponuj metody płatności
Pozyskanie klienta, w czym w dużej mierze pomogą Ci mar-
keting automation i pozycjonowanie, to dopiero połowa 
sukcesu. Przeprowadzenie klienta przez cały proces zaku-
powy, aż do finalizacji transakcji, to kolejne, jeszcze większe 
wyzwanie. 

Marketing automation to efektywny sposób na redukcję 
kosztów w firmie. Specjalne oprogramowanie automatycznie 
zbiera dane, które następnie możesz odpowiednio przeana-
lizować i wykorzystać w praktyce. Dzięki temu jesteś w stanie 
wyodrębnić te działania, które przynoszą Twojej firmie najlep-
sze wyniki i jednocześnie pozwalają szybciej oraz skuteczniej 
odpowiedzieć na oczekiwania potencjalnych klientów. 

Płatności odroczone kluczem 
do sukcesu
Inflacja wpłynęła na zasobność portfela Polaków. Nie zawsze 
wyjściem z tej sytuacji jest rozłożenie płatności na raty (ilu-
stracja 1). Niekiedy klient potrzebuje po prostu przełożenia 

Wskazówka
Jeśli chcesz wdrożyć BNPL (buy now, pay later), zapytaj 
swojego operatora płatności, czy udostępnia to w swoim 
panelu. Dobrze wdrożone płatności odroczone będą 
łatwe do znalezienia w bramce płatniczej. Uplasowanie 
ich obok innych popularnych metod, takich jak portfele 
elektroniczne czy BLIK, spowoduje, że klient bez problemu 
dostrzeże tę możliwość (ilustracja 2).

Wskazówka
Najlepszą strategią automatyzacji marketingu jest wy-
branie dwóch–trzech kanałów dopasowanych do Twoich 
odbiorców. Najpopularniejsze to obecnie pushe SMS, 
web pushe, e-mailingi, pop-upy czy powiadomienia push 
w aplikacji sklepu. To, na jaki kanał się zdecydujesz, zależy 
od Twojego targetu. Masz e-commerce w branży fashion? 
Pushe SMS w połączeniu z notyfikacjami w aplikacji skle-
pu lub z kreatywnym e-mailingiem to bardzo skuteczne 
rozwiązanie. 

ILUSTRACJA 1

Źródło: Tpay

Możliwość odro-
czenia płatności 
w panelu trans- 
akcyjnym Tpay

ILUSTRACJA 2

Źródło: Tpay
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W dobie przyśpieszenia technologicznego era tradycyjnych 
przelewów dawno minęła (ilustracja 3). Klienci mają swoje 
przyzwyczajenia zakupowe i bardzo często z powodu braku 
ulubionej metody płatności są w stanie porzucić koszyk 
i skorzystać z oferty konkurencji. 

Według raportu „Koszyk Roku 2022” tylko 36% badanych 
sklepów prezentuje dostępne metody płatności poza bramką 
płatniczą. Tymczasem ponad połowa internautów sprawdza 
dostępność swojej ulubionej formy przed zakupem (badanie 
Tpay i SW Research z 2020 r.). 

Jedynie 33% badanych sklepów wyjaśnia, na czym polega 
dana metoda płatności. Coraz więcej nowinek technologicz-
nych, nowo powstałe fintechy, jak również rosnąca liczba 
scamów mogą być mylące dla użytkownika i wzbudzać po-
czucie zagubienia. 

Wskazówka
Czy wiesz, że aż 70% użytkowników porzuca koszyk zaku-
powy w momencie dokonywania płatności? Ten z pozoru 
niezauważalny element, jakim jest system płatności, to 
bardzo istotny aspekt zakupów w sieci. W czasach, w któ-
rych e-sklepy pojawiają się jak grzyby po deszczu, klienci 
zwracają jeszcze większą uwagę na obecność zaufanego 
operatora.

Wskazówka
Baner prezentujący dostępne metody płatności na dole 
strony to coś, co pozwoli Twoim klientom sprawdzić 
przed zakupem oferowane możliwości, a także uwia-
rygodni Twoją pozycję zaufanego sklepu. Nie musisz 
projektować tego elementu – dobry operator płatności 
udostępni Ci gotowe banery w różnych rozmiarach. To 
ważne także ze względu na gwarantowanie bezpieczeń-
stwa, które od czasu pandemii jest najważniejszym czyn-
nikiem zakupowym.

Różne metody płatności  
w panelu transakcyjnym Tpay

ILUSTRACJA 3

Źródło: Tpay

Wskazówka
Warto posiadać szeroki wachlarz metod płatności, ale też 
umiejętnie go prezentować. Opracuj podstronę, która 
wyjaśnia, jak można u Ciebie zapłacić. Zadbaj również 
o klarowny opis metod płatności na etapie wybierania 
ich w sklepie. Wreszcie zwróć uwagę, aby panel trans- 
akcyjny był zawsze intuicyjny (bez względu na to, z jakiego 
urządzenia korzysta Twój klient).

BLIK i portfele elektroniczne
rosną w siłę
Według najnowszych danych („Koszyk Roku 2022”) 59% bada-
nych sklepów pozwala na wybranie płatności BLIK-iem, a 64% – 
kartą (przed przejściem do bramki płatniczej). Te statystyki 
doskonale pokazują rosnącą świadomość sprzedawców 
odnośnie do konieczności przyśpieszania i ułatwiania 
e-zakupów. 

https://marketerplus.pl/
https://ewp.pl/
https://paypo.pl/
https://tpay.com/


Dochodowy e-commerce. Jak dotrzymać tempa
klientom i skutecznie sprzedawać w 2022 roku

PARTNERZY GŁÓWNI:
E-BOOK 25

Rok 2022 oznacza także coraz większy rozkwit live com- 
merce i social commerce. W Tpay wiemy, że pójście za trenda-
mi to dla sklepów często być albo nie być, dlatego w ostatnim 
czasie wraz z KODA Bots wprowadziliśmy możliwość płacenia 
BLIK-iem w mediach społecznościowych. Wdrożenie funk-
cjonuje z powodzeniem.

Jeśli chcesz zobaczyć, jak szybko zrobić zakupy za po-
średnictwem czatbota, wejdź na Facebooka marki Kubota 
i odezwij się w wiadomości prywatnej – zostaniesz spraw-
nie przeprowadzony przez dalszy proces. 

Przykład

Marta Kwiatkowska 

Senior marketing specialist w  Tpay. 
Wieloletnie doświadczenie w  marke-
tingu i  branży fintech powoduje, że 
w świecie technologii, reklamy i  social 
mediów czuje się jak ryba w  wodzie. 
Z  wykształcenia dziennikarka, co na 
co dzień wykorzystuje w swojej pracy. 
W  Tpay od ponad czterech lat odpo-
wiada m.in. za obszar wideo marketin-
gu, contentu i współprac reklamowych.

marta.kwiatkowska@tpay.com

Wskazówki
• BLIK i karta płatnicza to dwie najpopularniejsze me-

tody płatności online, o które warto dodatkowo za-
dbać. Proponuj płatność BLIK-iem bez opuszczania 
strony sklepu i pamiętaj, że możesz również z jego 
użyciem (za pomocą Widget One Click) zachęcać do 
powiększania koszyków. 

• Portfele kartowe (takie jak Apple Pay czy Google 
Pay) to również coraz chętniej wybierane metody, 
w szczególności podczas zakupów na urządzeniach 
mobilnych. Z danych serwisu Cashless wynika, że 
obecnie z portfeli cyfrowych korzysta już ponad 
7,5 mln polskich klientów. To pokaźna grupa! Warto 
to wykorzystać i wyeksponować te metody w swoim 
e-commerce. Portfele cyfrowe są często dla użytkow-
ników najszybszą metodą płatności.

Co jeszcze możesz zrobić, żeby 
usprawnić swój e-commerce? 
Zadbaj o user experience. Audyt sklepu z pewnością pokaże 
Ci błędy, o których prawdopodobnie nie masz pojęcia. Inną 
możliwością jest dokładne przeanalizowanie procesu, np. za 
pomocą Hotjara. Zwróć uwagę, w których momentach klient 
najdłużej zatrzymuje się w sklepie, i wyciągnij wnioski. Być 
może któryś z buttonów jest nieintuicyjny lub wprowadza 
w błąd? A może proces jest za długi? 

Zastanawiasz się, co jeszcze możesz zrobić, żeby upro-
ścić swój proces zakupowy? Może nowe metody płatności 
pozwolą Ci zatrzymać klientów? Skontaktuj się ze mną i po-
rozmawiajmy o Twoim e-commerce! 

Popularność e-zakupów
ILUSTRACJA 4

Źródło: „Omni-commerce. Kupuję wygodnie” – raport Izby Gospodarki Elektronicznej z 2022 r.
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E-commerce A.D. 2022
Gdzie szukać źródeł przewagi konkurencyjnej w 2022 r.? W  jakie narzędzia 
wspierające sprzedaż online warto zainwestować w ciągu najbliższych lat? 
Przeczytaj wskazówki ekspertów i przygotuj strategię działań w e-handlu.

Bardzo ważny będzie również przemyślany zestaw 
działań w ramach social sellingu czy też zakupów na 
żywo, które stały się jednym z ważniejszych trendów 
ostatnich lat.

Mariusz Serafin: Łatwy dla klienta proces zakupowy, 
przyjazny UX oraz wyjątkowe wrażenia zarówno na 
etapie researchu czy zakupów, jak i podczas obsługi 
posprzedażowej (tj. reklamacji, zwrotów). Istotny będzie 
też trend eko – na poziomie produktu, jak również 
opakowania. Zwróciłbym się także w stronę niedoce-
nianych dzisiaj grup docelowych, choćby w ramach tzw. 
silver commerce. Pamiętajmy, że społeczeństwa świata 
rozwiniętego się starzeją. Zatem warto już dziś zain-
westować w rozwiązania przyjazne osobom starszym, 
takie jak uproszczone płatności, przejrzysty design, 
przyjazny UX oraz czytelny interfejs.

Konrad Zach: Na podstawie obserwacji strategii roz-
woju moich klientów oraz zaprzyjaźnionych mi przed-
siębiorców działających przede wszystkim online naj-
popularniejsze wydają się trzy drogi poszukiwania 

Katarzyna Bronowska: Obecne trendy e-commerce 
skupiają się na tworzeniu komfortowego środowiska 
dla klientów – te przedsiębiorstwa, które zaoferują 
obsługę na najwyższym poziomie, wygrają. Skupiłabym 
się zwłaszcza na podejściu human to human, przy rów-
noczesnej analizie zachowania użytkowników i maksy-
malnej automatyzacji procesów, ale także na pilnowaniu 
(i zwiększaniu) wartości klienta.

Marcin Jaskólski: Zapewnienie klientowi komfortu 
zakupów i przekonania, że dostarczyliśmy je w trosce 
o losy planety.

Paweł Paszkowski: Najważniejsze w osiąganiu prze-
wagi konkurencyjnej będzie poszukiwanie wyróżników 
rynkowych oraz budowanie wiarygodności jako marka. 
Kiedy konsumenci kupują bardzo świadomie, znajomość 
firmy, którą wybieramy, i zaufanie do niej są dla nich 
kluczowe. Oczywiście należy to połączyć z atrakcyjną 
ofertą – pod kątem zarówno cen, jak i szerokiego port-
folio produktów. Czyli taki miks elementów racjonalnych 
z emocjonalnymi da nam faktyczną przewagę na rynku.

Źródła przewagi konkurencyjnej w e-commerce w 2022 roku

Katarzyna 
Bronowska

Regional e-com- 
merce manager SEE  

w firmie Papyrus.

Marcin 
Jaskólski 

Head of e-com-
merce sales – 

Active Cosmetics 
Division w L’Oréal.

Paweł 
Paszkowski 
CEO i strateg 

ds. e-commerce 
i marketingu 

w agencji strigoo.

Mariusz 
Serafin 
Dyrektor 

marketingu 
i e-commerce 
w Lancerto SA. 

Konrad 
Zach 

Founder 
& CEO firmy 
thinkHUB. 
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przewagi konkurencyjnej. Pierwsza z nich, niezmiennie, 
to coraz lepsze i precyzyjniejsze poznawanie zachowań 
e-konsumentów na bazie pogłębionej, wielowymiarowej 
analityki. Drugą jest bez wątpienia wykorzystywanie 
możliwości skalowania biznesu przez obecność na 
wschodzących rynkach e-commerce, tj. w Azji, Afryce 

czy Indiach. Trzecim bardzo ważnym trendem będzie 
moim zdaniem skupienie się rynku digitalowego na 
takich aspektach życia jak ekologia, zdrowie, fitness czy 
reuse i na powiązanych z nimi kategoriach produktów 
i usług oferowanych online.

dostawy. W e-commerce istotną rolę odgrywają mate-
riały wielorazowego użytku czy opakowania zwrotne.

Mariusz Serafin: Wyzwań jest kilka. Kluczowe wiążą 
się z utrzymaniem dotychczasowej dynamiki rozwoju 
e-handlu. Obecnie e-commerce staje się najbardziej 
konkurencyjnym sektorem na świecie. Zwiększenie 
konkurencyjności na rynku może być równoznaczne 
z większą liczbą jednorazowych, czasem przypadkowych 
kupujących. Co za tym idzie, ogromne znaczenie mogą 
mieć dla nich takie parametry jak koszty, zakres usługi, 
operacja na łańcuchach dostaw. Jak wiadomo, koszt po-
zyskania nowego klienta jest większy niż koszt utrzymania 
obecnego. Dlatego w najbliższym czasie zdobycie, ale 
i zachowanie bazy nabywców oraz ich lojalizacja to jedne 
z najtrudniejszych wyzwań. Palącym problemem zwią-
zanym z obsługą klienta w e-commerce jest sprostanie 
coraz wyższym oczekiwaniom współczesnych użytkow-
ników. Wielu firmom brakuje niezbędnego wglądu w ich 
zachowania i wzorce zakupowe. Cały czas wyzwaniem 
biznesowym jest porzucanie koszyka, a z punktu widze-
nia kupujących – kłopotliwy proces zwrotu towarów. 
Warto przyjrzeć się bliżej tym dwóm kwestiom i poszu-
kać takich rozwiązań, które byłyby wygodne i korzyst-
ne dla klienta, ale również nie nastręczały trudności  
w prowadzeniu sklepu internetowego.

Konrad Zach: Wszystko wskazuje na to, że zmia-
ny w sposobie funkcjonowania wielu gałęzi handlu 
i dystrybucji wywołane pandemią COVID-19 zostaną 
z nami nieco dłużej, niż się spodziewaliśmy. Dlatego 
sądzę, że wśród kluczowych wyzwań e-commerce 

Katarzyna Bronowska: Myślę, że co roku wyzwa-
nia, które stają przed nami, są takie same: oferowanie 
klientom doświadczenia na jak najwyższym poziomie, 
nadążanie za trendami, poszukiwanie źródeł przewagi 
konkurencyjnej. Moim zdaniem najtrudniejsze będzie 
sprostanie stale rosnącym oczekiwaniom klientów 
z zakresu customer experience. Ponadto – dość pro-
zaicznie: zapewnienie ciągłej dostępności poszukiwa-
nych produktów, co dla wielu firm w ciągu ostatnich 
kilkunastu miesięcy było prawdziwym wyzwaniem, oraz 
zarządzanie cenami przy galopującej inflacji.

Marcin Jaskólski: Logistyka. Coraz więcej dóbr dys-
trybuowanych kanałem wysyłkowym stawia zupełnie 
nowe wyzwania zarówno przed podmiotami sprzeda-
jącymi towar, jak i firmami odpowiedzialnymi za jego 
dostarczenie. Wygrają Ci, którzy najlepiej rozegrają 
kwestię fulfillmentu, zadbają o łatwość zwrotów i zbu-
dują odpowiednią logistykę ich redystrybucji. Z pomocą 
przyjdzie im rosnąca oferta rozwiązań dostarczanych 
przez operatorów ostatniej mili.

Paweł Paszkowski: Ostatnie dwa lata mocno wpły-
nęły na funkcję, jaką zakupy online spełniają w naszym 
życiu. Konsumenci zaczęli zwracać uwagę na wiarygod-
ność marek oraz dbałość sklepów o doświadczenia 
pozazakupowe. Mówimy więc o takich obszarach jak 
marketing inkluzywny, czyli podkreślanie różnorodno-
ści i otwartości na nią oraz autentyczność w oczach 
odbiorców. Ważna dla klientów staje się też dbałość 
o zrównoważony rozwój. Konsumenci są coraz bar-
dziej zainteresowani procesem produkcji, pakowania, 

Największe wyzwania i recepta na sprostanie im
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w 2022 r. będzie dalszy rozwój propozycji wartości 
lojalizujących klientów, którzy dopiero niedawno roz-
poczęli swoją przygodę z zakupami online (takich 
jak grupa użytkowników silver czy osoby wykluczone 
technologicznie), i co za tym idzie: utrzymanie ich 
w gronie konsumentów preferujących zakupy przez 
internet. Drugie wyzwanie, które prawdopodobnie 

jeszcze przez wiele miesięcy będzie spędzać sen z po-
wiek przedsiębiorcom zajmującym się e-handlem, 
to skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz 
zapewnianie nieprzerwanych transportów wysoko-
jakościowych surowców i produktów pozwalających 
na utrzymywanie konkurencyjnej oferty produktowej 
w internetowych kanałach sprzedaży.

live’ów w social mediach – a raczej jako rozwiązanie 
szyte pod konkretną branżę i grupę klientów, zinte-
growane ze sklepem. Czuję duży potencjał w odroczo-
nych płatnościach, chociaż tutaj dużo będzie zależało 
od regulacji prawnych. Już pojawiają się niepokojące 
głosy dotyczące tzw. ustawy antylichwiarskiej, która 
rykoszetem może uderzyć w tę formę. Czas pokaże, 
czy są to uzasadnione obawy. Na drugim planie na 
znaczeniu zyskują rozwiązania z obszarów sztucznej 
inteligencji i machine learningu. Nie można też pomi-
nąć trendu personalizacji oferty, dzięki czemu klienci 
szybciej podejmują decyzję o zakupie, bez zbędnego 
przeszukiwania całej zawartości sklepu.

Konrad Zach: Najwięcej innowacji w zakresie tech-
nologii wykorzystywanej w e-commerce możemy się 
spodziewać w obszarze modeli biznesowych, syste-
mów płatności oraz logistyki. W pierwszym przypadku 
zdecydowanie warto obserwować rozwój idei nieza-
mienialnych tokenów NFT, które prędzej czy później 
wpłyną na zmianę wielu modeli biznesowych online. 
Spowoduje to zapewne zwiększenie świadomości na 
temat kryptowalut i ich popularności jako natural-
nych metod płacenia zarówno za usługi, jak i towary  
w e-commerce. W odniesieniu do usług logistycznych 
mam nadzieję, że obecny rok przyniesie rozwój techno-
logii wspierających szybkie dostawy w aglomeracjach za 
pomocą obecnych już dark stores, ale również dronów, 
pojazdów autonomicznych czy rosnącej dynamicznie 
sieci usług opartych na modelu wykorzystywanym przez 
Ubera czy Bolta.

Katarzyna Bronowska: Już od kilku lat z przyjem-
nością obserwuję rozwój nowych kanałów komuni-
kacji z klientami – duże nadzieje pokładam zwłaszcza 
w asystentach głosowych i voice chatbotach. Myślę, 
że każde rozwiązanie, które pomoże jeszcze bardziej 
uprościć proces zakupowy w e-commerce, będzie na 
wagę złota.

Marcin Jaskólski: Serwisy VTO (virtual try-on) przybie-
rają coraz bardziej zaawansowaną formę. W najbliższych 
latach staną się realną alternatywą dla doświadczania 
produktu w realnym świecie i stałym elementem kraj- 
obrazu metawersum.

Paweł Paszkowski: Nowinki technologiczne nie zawsze 
się przyjmują w działaniach e-commerce, natomiast 
warto zwrócić uwagę na dwa rozwiązania:
• Visual commerce, czyli interaktywne wizualizacje 

produktu w 3D – możliwość „przymierzenia” ubrań, 
czapek, okularów, a nawet „wypróbowania” pod-
kładu czy szminki za pomocą kamery w telefonie 
lub laptopie.

• Local inventory ads Google’a, czyli narzędzie, któ-
re wykorzystuje lokalizację klienta do wyróżnienia 
produktów dostępnych w jego pobliżu. Po kliknięciu 
reklamy użytkownik zostaje przekierowany do wy-
branego sklepu internetowego.

Mariusz Serafin: Na pierwszym miejscu postawiłbym 
na rozwój live commerce, ale nie w obecnej formie – 
niezintegrowanych i często przypadkowo prowadzonych 

Najbardziej obiecujące nowinki technologiczne a e-commerce
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Aby najlepiej odpowiedzieć na tytułowe pytanie, najpierw należy się przyjrzeć 
aktualnym trendom oraz temu, jak polski e-handel zmienił się w ostatnich 
dwóch latach.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• czego oczekują klienci od sklepów internetowych, 
• jak zmienił się rynek e-commerce w ostatnich latach,
• na czym polegają rozwiązania customer data platform,
• jak skutecznie zautomatyzować sprzedaż i marketing 

w e-sklepie.

Dochodowy e-commerce.
Jak dotrzymać tempa
klientom i skutecznie 
sprzedawać w 2022 roku?

Najbardziej dostrzegalną zmianą jest odsetek kupują-
cych online. Jak wynika z raportu „Omni-commerce. 

Kupuję wygodnie”, w 2020 r. 72% wszystkich Polaków ko-
rzystających z internetu robiło zakupy w sieci, a dziś jest 
to już 84%. Wraz z popularnością zakupów internetowych 
wzrosła także ich częstotliwość. Obecnie już ponad połowa 
klientów polskich e-commerce robi zakupy częściej niż raz 
w miesiącu – od dwóch do pięciu razy.

Aż 86% klientów liczy na to, że e-sklep automatycznie ich 
rozpozna, gdy przełączą się między kanałami oraz urządze-
niami, a na 75% z nich działają rekomendacje produktowe. 
Dzisiejsi klienci online oczekują także sprawnych zakupów – 

MATERIAŁ PARTNERA

Zapamiętaj
Kupujący stali się bardziej wymagający. Przede wszystkim 
oczekują hiperpersonalizacji, czyli takiego dobierania 
komunikacji oraz ofert (w tym rekomendacji i zniżek), 
które uwzględniają ich jednostkowe cechy, upodobania 
i zachowania konsumenckie. 
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Preferowane są narzędzia, które oferują dynamiczną seg-
mentację klientów, a zarazem zapewniają bezpieczeństwo 
przechowywania danych (w tym osobowych i wrażliwych) 
oraz tworzą raporty, które są szczegółowe i łatwe w analizie.

Na polskim rynku istnieje takie narzędzie. To ExpertSender 
dla e-commerce, który będzie miał premierę w najbliższych 
miesiącach.

Centrum dowodzenia e-sklepem
ExpertSender dla e-commerce to narzędzie oparte na 
trzech filarach: Customer 360, gotowych scenariuszach 
automatyzacji oraz dynamicznej segmentacji odbywającej 
się w czasie rzeczywistym (ramka).

ExpertSender dla e-commerce chroni także dane kon-
sumentów, nie tylko spełniając wszystkie wymogi, jakie na 
e-sklepy nakładają przepisy RODO, lecz także zapewniając 
ich użytkownikom pełną elastyczność w decydowaniu, jakie 
treści otrzymują i co się dzieje z ich danymi.

Nie tylko odzyskiwanie
koszyków i lojalizacja
Idealnym użytkownikiem ExpertSender dla e-commerce 
jest sklep internetowy średniej wielkości z istniejącą bazą 
klientów. 

chcą oszczędzać czas i nie wkładać w nie wysiłku, najlepiej 
dzięki automatyzacji komunikacji marketingowej oraz samego 
procesu zakupowego. Jednocześnie wymagają, aby skupić na 
nich uwagę – aż 69% zapełnia koszyki „na próbę” lub porzuca 
je z roztargnienia (bez względu na branżę), a 45% porównuje 
ceny w różnych e-sklepach, zanim podejmie decyzję1. 

Jak zmienił się rynek e-commerce?
Nowościom w postawach konsumenckich towarzyszą 
zmiany na rynku e-commerce. Szukając sposobów na 
zwiększenie efektywności w coraz bardziej konkurencyjnej 
rzeczywistości biznesowej, właściciele sklepów interneto-
wych pragną opierać swoje działania na danych oraz ich 
inteligentnym wykorzystaniu (AI – artificial intelligence). 
Jednocześnie większą wagę przykładają do bezpieczeństwa 
danych i ułatwiania klientom zarządzania zgodami, których 
ci udzielają lub które wycofują.

Elementy narzędzia ExpertSender dla e-commerce 
RAMKA

Customer 360 to kompletna baza danych, która zawiera cechy, preferencje i wiedzę o zachowaniach każdego 
klienta lub potencjalnego klienta sklepu internetowego (czyli także anonimowego użytkownika). 

Gotowe scenariusze automatyzacji pozwalają sprawnie zareagować na dwa najczęściej występujące zdarze-
nia: porzucenie koszyka przez użytkownika (ułatwiają odzyskiwanie niedoszłych klientów i zwiększenie sprzedaży) 
oraz obsługę zakupów powtarzalnych (umożliwiają angażowanie istniejącego klienta, uprzedzanie jego potrzeb 
i lojalizację, czego rezultatem jest zwiększona sprzedaż). 

Dynamiczna segmentacja pozwala przypisywać klientów do odpowiednich grup, wyróżnionych na podstawie 
czasu, który upłynął od ostatniego zakupu, częstotliwości zakupów oraz ich wartości. Następnie można do każdego 
z segmentów kierować lepiej dopasowane oferty i zwiększać skuteczność komunikacji marketingowej. Dodatkowo 
rozbudowany dashboard daje pełen obraz tego, co dzieje się w biznesie e-commerce, dzięki czemu łatwiej spra-
wować nad nim kontrolę, wyciągać właściwe wnioski i odpowiednio szybko reagować

Zapamiętaj
Naturalną konsekwencją zmian na rynku e-commerce jest 
szukanie rozwiązań w rodzaju customer data platform, 
czyli zintegrowanego narzędzia, które nie tylko dokładnie 
śledzi zachowania w sklepie, lecz także agreguje dane 
o klientach i tworzy ich profile 360°. Są one następnie 
wykorzystywane do automatyzowania komunikacji mar-
ketingowej onsite (social proof, pop-upy itp.) z zastoso-
waniem silnika spersonalizowanej rekomendacji. 

1. Izba Gospodarki Elektronicznej.
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1. Dzięki modułowi Customer 360 zarządzający nim han-
dlowcy mają pełen obraz każdego, również potencjalnego, 
klienta (użytkownika strony, który jeszcze niczego nie 
kupił, ale zapoznaje się z ofertą), a dzięki dashboardowi 
dysponują kompletnym podglądem bieżącej sytuacji 
w e-sklepie. 

2. Dwa kompletne, rozbudowane scenariusze auto-
matyzacji najczęstszych sytuacji sprzedażowych, 
czyli automatyzacji procesu sprzedaży w przypadku po-
wtarzalnych zakupów oraz automatyzacji komunikacji 
w razie porzuconego koszyka, pozwalają na to, by biznes 
„sam się kręcił”. 

Anna Flis

COO ExpertSender. Wcześniej przez 
17 lat pracowała w  wielu obszarach 
międzynarodowej korporacji General 
Electric. Ma doświadczenie w  zarzą-
dzaniu zespołami do +500 FTE. Jest 
laureatką licznych nagród za wyniki 
sprzedaży, usprawnienia w procesach, 
zrządzanie zespołami oraz nastawienie 
na potrzeby klientów. Finalistka kon-
kursu Sukces Pisany Szminką Biznes- 
woman Roku w  kategorii korporacja. 
Jedna z dziesięciu kobiet, które „trzęsą 
biznesem” według „Gazety Finansowej”.

kontakt@expertsender.pl

Przyjmijmy, że użytkownikiem ExpertSender dla e-com-
merce jest sklep z artykułami dla zwierząt. 
Automatyzacja procesu sprzedaży będzie wystarczająca 
dla klienta „abonamentowego”, który regularnie wraca po 
artykuły codziennego użytku – w naszym przykładzie: psią 
karmę – i ma przy tym określone preferencje. Na podstawie 
dotychczasowych zakupów – ich liczby, rodzaju, wartości – 
ExpertSender dla e-commerce automatycznie zainicjuje 
sprzedaż kolejnej partii karmy, zanim klient ją zamówi. 
Ten scenariusz daje zarazem nieskończone możliwości 
cross-sellingu (sprzedaży produktów komplementarnych, 
np. psich przysmaków) i lojalizacji klienta za pomocą pro-
gramu lojalnościowego. 
Z kolei automatyzacja procesu porzuconego koszyka po-
zwoli, aby nasz przykładowy sklep ubiegł konkurencję. Otóż 
klient, który raz wpisał frazę „karma dla psa” w wyszukiwar-
kę, będzie zewsząd bombardowany jej reklamami. Dlatego 
tak ważne jest, aby to nasz e-sklep jak najszybciej i jak 
najsprawniej przekonał go do dokończenia zakupu u siebie. 

Przykład 

Jak nie zostać w tyle?
Jeżeli po tej lekturze wciąż masz wątpliwości, czy warto 
sięgać po nowoczesne narzędzia automatyzacji marketingu, 
to popatrzmy na statystyki. 

Po pierwsze aż 49% kupujących przyznaje, że dokonało 
spontanicznego zakupu produktu po otrzymaniu jego reko-
mendacji. Po drugie nawet o 37% może wzrosnąć wartość 
koszyka po wdrożeniu systemu rekomendacji w sklepie in-
ternetowym. Po trzecie 47,4% porzucających koszyk robi to 
celowo, oczekując dodatkowej promocji na pozostawione 
w nim produkty. 

Jak się w tym połapać i nadążyć za współczesnym klien-
tem? Odpowiedź jest prosta: korzystając z customer data 
platform. Wszystko wskazuje, że to właśnie jest przyszłością 
sklepów internetowych. 
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dla e-commerce

Dowiedz się więcej!
www.expertsender.pl/expertsender-dla-ecommerce

Segmentuj
Zbieraj dane o preferencjach 
i potrzebach klientów, grupuj ich według 
wspólnych kluczowych cech i trafiaj 
ze swoją ofertą w dziesiątkę

Automatyzuj
Przypominaj o niedokończonych 
transakcjach i super-ofertach korzystając 
z treści dynamicznych oraz automatyzacji 
ścieżki zakupowej klienta

Personalizuj
Wysyłaj klientom skuteczne, 
indywidualnie dobrane komunikaty 
w najlepszym czasie i za pośrednictwem 
ich ulubionych kanałów

Optymalizuj
Integruj dane z wielu źródeł, testuj treści 
marketingowe i analizuj wyniki, by 
zwiększać skuteczność swoich działań 
sprzedażowych
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Autorka: Katarzyna Sokół-Borek 

Ostatnie dwa lata przyniosły ogromny wzrost w wielu sektorach biznesu, 
jednak od pewnego czasu widać, że ten entuzjazm nieco ostygł. Na szczęście 
właściciele e-sklepów nie są pozostawieni bez alternatyw. Oto 10 sposobów, 
które pozwolą Ci zwiększyć sprzedaż.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie są najskuteczniejsze sposoby na zwiększenie 

sprzedaży,
• czym są PIM, composable commerce i live shopping,
• czy można subskrybować produkty fizyczne,
• czy zrównoważony rozwój wyklucza wzrost sprzedaży.

10 kroków do zwiększenia 
sprzedaży w sklepie 
internetowym

Sytuacja gospodarcza, inflacja, wojna w Ukrainie – inwesto-
rzy i przedsiębiorcy uważnie przyglądają się tym zmianom 

oraz poszukują sposobów, aby zachować dotychczasowe 
tempo i utrzymać się na powierzchni w morzu konkurencji. 
To nie jest takie proste, ponieważ pomysły, które jeszcze 
niedawno zapewniały rynkową przewagę, dziś są już stan-
dardem i nie robią na klientach wrażenia. Istnieją jednak 
rozwiązania i narzędzia, które pomagają zwiększyć sprzedaż.

1. Product information management 
PIM to narzędzie, które ułatwia zarządzanie informacją 
produktową. Jak to działa w praktyce? Każdy sklep inter-
netowy musi zawierać dane o produkcie, takie jak zdjęcia, 
opis, specyfikacja, skład, wymiary itd. To od nich zależą po-
zycjonowanie w Google’u, wyszukiwanie na stronie i finalna 
decyzja o zakupie. 

Zapamiętaj (cd.)
Jednak jeżeli oferujesz kilkanaście albo kilkadziesiąt 
tysięcy produktów, które sprzedajesz na wielu platfor-
mach, to zadanie jest o wiele trudniejsze:
• wszystkie informacje w każdym kanale muszą być 

aktualne,
• informacje produktowe muszą być dopasowane 

do danego marketplace’u  (np. Amazona, eBaya, 
Modivo),

• opisy produktów nie mogą być identyczne na każ-
dej platformie, bo dublujący się content to SEO-wy 
strzał w kolano. 

Zapamiętaj
Jeżeli jesteś właścicielem małego sklepu i masz zaledwie 
kilka produktów, które dystrybuujesz w jednym miejscu, 
sprawa jest stosunkowo prosta.

Dużo tego, prawda? W tej sytuacji warto skorzystać z na-
rzędzia PIM, które zrobi to za Ciebie.

Posłużę się przykładem Ergonode. Ten system znacznie 
ułatwia zarządzanie informacją produktową i pozwala 
na automatyzację działań, które często wykonujemy 
ręcznie. Narzędzie daje możliwość tworzenia szablonów 
dla różnych kategorii produktów, np. dżinsów, które od 
razu zawierają określony zestaw danych (kolor, długość 
nogawki czy szerokość w pasie). 
W szablonie można zdefiniować warunki takie jak opty-
malizacja SEO oraz treści dopasowane do konkretnego 
marketplace’u. Narzędzie to umożliwia również szybkie 
i pozbawione błędów tłumaczenie na wiele języków. Jest 
także wyposażone w algorytm, który na podstawie atry-
butów tworzy opis produktowy. Dzięki temu zaoszczę-
dzisz czas i pieniądze oraz stworzysz skuteczne opisy, 
które zachęcą klientów do kliknięcia magicznego „dodaj 
do koszyka”.

Przykład
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2. Social commerce 
Jeżeli klient chce poznać informacje o produkcie, rozmia-
rówkę, skład, cenę i specyfikację – wejdzie na stronę sklepu. 
Kiedy chce zobaczyć, jak produkt wygląda na żywo, jak można 
go używać, z czym łączyć, kto go kupił – wejdzie do social 
mediów. I tu drzemie ogromny potencjał promocji sklepu 
internetowego (ilustracja 1). 

Zapamiętaj
Social commerce ma na celu wzmocnienie pozycji brandu 
i zwiększenie świadomości marki w określonej grupie 
docelowej. Aż 97% ankietowanych z generacji Z przyznaje, 
że media społecznościowe są ich głównym źródłem za-
kupowych inspiracji („The Influencer Marketing Factory”, 
2021). To narzędzie daje nam również ogromne możliwo-
ści sprzedażowe, np. przez reklamy kierujące na stronę 
produktową lub nawet sklep znajdujący się bezpośrednio 
na platformie. Według raportu Sprout Social 68% ankie-
towanych dokonało przynajmniej jednego zakupu za po-
średnictwem social mediów i aż 98% planuje to w 2022 r. 

3. Zrównoważony rozwój
Może się wydawać, że zrównoważony rozwój i ekologiczna 
odpowiedzialność biznesów stoją w sprzeczności ze wzro-
stem sprzedaży. W pewien sposób jest to prawda – waż-
nym postulatem tego nurtu jest ograniczenie kupowania 
niepotrzebnych rzeczy. Jednocześnie konsumenci zawsze 
będą potrzebować ubrań, kosmetyków i innych produktów 
codziennego użytku. Pytanie, kogo wtedy wybiorą – nieetycz-
ną markę, która zanieczyszcza środowisko, czy ekologicznie 
świadomy biznes, który wspólnie ze swoimi klientami chce 
zmieniać świat na lepsze. 

Wskazówka
Oprócz preferencji klientów ważny jest również aspekt 
dystrybucji. Wiele marketplace’ów nie podpisze kontraktu 
z marką, która nie spełnia odpowiednich kryteriów zwią-
zanych ze zrównoważonym rozwojem. Dla dzisiejszego 
rynku sustainability nie jest już wydumanym trendem, ale 
standardem warunkującym konkurencyjność. 

Profil e-sklepu Modivo na Instagramie 
ILUSTRACJA 1 

Źródło: Instagram.com
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5. Mobile shopping
Smartfony to domyślne narzędzia do korzystania z usług 
online. I nie inaczej jest z zakupami. Zgodnie z prognoza-
mi eMarketera wartość sprzedaży mobilnej ma wynieść 
432,2 mld dol. do końca 2022 r., więc gra jest warta świeczki. 

Skuteczny sklep mobilny to jednak coś więcej niż respon-
sywna strona. Tutaj każde kliknięcie jest na wagę złota, po-
nieważ użytkownicy są przyzwyczajeni do tak wysokich stan-
dardów intuicyjności, że jeśli będą musieli zbyt długo błądzić 
po ścieżce zakupowej, po prostu z niej zejdą. Podstawa to 
doskonały UX, który jest zupełnie inny niż w przypadku stron 
wyświetlanych desktopowo (ilustracja 3).

Schemat działania technologii headless w e-commerce 
ILUSTRACJA 2

Źródło: materiały własne autorki

4. Composable commerce
Dotychczasową normą był sklep o charakterze monolity- 
cznym – w jednym systemie zawierały się wszystkie kom-
ponenty odpowiedzialne za każdy aspekt działania serwisu, 
takie jak informacje produktowe, bazy danych, system obsługi 
klienta, płatności. Model ten działał świetnie w przypadku 
prostych sklepów, jednak z czasem, gdy e-commerce stał 
się dużo bardziej złożony, klasyczny monolit przestał być 
wystarczająco wydajny. 

W ten sposób powstała idea composable commerce, w któ-
rej sklep jest zbudowany na mikroserwisach i technologii 
headless. Jak to działa? Zamiast jednego, monolitycznego 
systemu mamy wiele niezależnych usług, wewnętrznych 
i zewnętrznych, połączonych za pomocą API (ilustracja 2). 

Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści (ramka).

Co zyskujesz dzięki compo- 
sable commerce? 

RAMKA

Lepszą wydajność – każdy system jest zopty-
malizowany pod kątem swojej działki. 
Elastyczność – to Ty wybierasz, jakie systemy 
chcesz skomponować ze sobą, aby Twój sklep 
działał tak, jak chcesz. 
Większą odporność na zablokowanie syste-
mu – gdy jeden element nie działa, jak należy, 
nie wpływa to na pracę pozostałych. 

Wskazówka
Warto zapoznać się z rekomendacjami Baymard Institute, 
a najlepiej wykupić porządny audyt – jest to inwestycja, 
która zwróci się z nawiązką. 

Różnice w UX między stroną 
internetową a smartfonem 

ILUSTRACJA 3 

Źródło: materiały własne autorki
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6. Różnorodne metody płatności
Moment checkoutu to decydująca chwila w całym procesie 
zakupowym, dlatego nie zostawiaj klientowi miejsca na wa-
hanie. Dodanie wielu metod płatności to nie tylko wygoda dla 
użytkownika, lecz także potwierdzenie Twojej wiarygodności 
jako firmy, która ma poważnych partnerów biznesowych 
(ilustracja 4).

7. Personalizacja
Jest taka marketingowa zasada, że gdy mówisz do wszystkich, 
to tak naprawdę mówisz do nikogo. Twoi klienci są różni, 
mają różne potrzeby, preferencje i zainteresowania, dlatego 
Twój przekaz powinien być odpowiednio spersonalizowany 
(ilustracja 5).

Wskazówka
Oprócz szybkiego przelewu, karty czy BLIK-a warto też 
zaoferować płatności odroczone i zakup na raty. Nie za-
pomnij również o osobach, które dopiero niedawno wkro-
czyły w świat e-commerce i chętniej niż z nowoczesnych 
metod płatności korzystają np. z tradycyjnego przelewu 
bankowego (warto dobrze poznać swoich klientów, żeby 
dopasować najwygodniejsze dla nich ścieżki zakupowe).

Wskazówka
Używaj narzędzi do automatyzacji marketingu, aby wy-
świetlać konsumentom propozycje na podstawie ich 
wcześniejszych zakupów albo oglądanych produktów. 
Korzystaj z targetowanych reklam i banerów na stronie 
sklepu. Ta taktyka sprawdzi się również świetnie w bez-
pośredniej komunikacji z użyciem newslettera.

Różne formy płatności 
w e-commerce (i nie tylko)

ILUSTRACJA 4 

Źródło: materiały własne autorki

Personalizacja w e-commerce za pomocą dopasowanych produktów
ILUSTRACJA 5
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8. Live shopping
Zapewnienie doświadczeń zbliżonych do tych ze sklepu 
stacjonarnego to ogromne wyzwanie dla e-commerce. Jedną 
z odpowiedzi na tę kwestię jest live shopping. 

Jak to działa? To trochę jak współczesne telezakupy z udzia-
łem publiczności – marka włącza live stream w swoich me-
diach społecznościowych i na żywo prezentuje produkt, 
opowiada o nim, odpowiada na pytania uczestników, a nawet 
prowadzi sprzedaż i licytację. To świetny sposób na nawią-
zanie relacji z klientami i zwiększenie sprzedaży z wykorzy-
staniem popularnych kanałów.

9. Subskrypcja
Model subskrypcyjny znasz doskonale z usług cyfrowych, 
takich jak Netflix, Spotify czy dostawy Allegro Smart!. Ale 
czy można zastosować to rozwiązanie także w odniesieniu 
do produktów fizycznych? Oczywiście, że tak! Za cykliczną 
opłatę subskrybenci otrzymują regularnie określone artykuły 
(ilustracja 6). Oni oszczędzają czas, bo nie muszą za każdym 
razem składać nowego zamówienia, a Ty zyskujesz grono 
stałych, lojalnych klientów. 

Wskazówka
Model subskrypcyjny sprawdzi się doskonale choćby w branżach spożywczej, kosmetycznej i medycznej. To także świetna metoda 
w sprzedaży B2B, np. przy zaopatrywaniu salonów usługowych, restauracji lub firm produkcyjnych. 

10. Optymalizacja e-sklepu
Sklep internetowy składa się z wielu elementów, które mu-
szą ze sobą współgrać. UX, wyszukiwarka, treści spełniające 
standardy SEO, dobrej jakości zdjęcia, skuteczny marketing 
onsite, intuicyjne kategorie, szybkość ładowania, responsyw-
ność – to wszystko ma wpływ na wrażenie klienta odnoszące 
się do Twojej marki. 

Jest wiele sposobów na zwiększenie sprzedaży i poprawę 
działania Twojego sklepu internetowego. Jeśli czujesz, że 
nie wiesz, od czego zacząć – skontaktuj się z nami! W Strix 
codziennie wspólnie z naszymi klientami szukamy sposobów, 
aby wykorzystać potencjał ich biznesu.

Wskazówka
Optymalizacja sklepu to wszystkie działania mające na 
celu poprawę funkcjonowania e-commerce. To kluczowy 
element rozwoju Twojego biznesu i zwiększania sprzeda-
ży, dlatego zamiast skazywać swoje przychody na losowe 
próby i błędy, skorzystaj z usług firmy specjalizującej się 
w audycie, konsultingu i optymalizacji.

Sprzedaż kawy w modelu abonamentowym 
ILUSTRACJA 6

Źródło: Coffeedesk.pl

Katarzyna Sokół-Borek  

W firmie Strix odpowiada za działania 
w obszarze customer success. Nad-
zoruje tworzenie strategii, wdrożenia 

i projekty e-commerce. Na koncie 
ma wdrożenie m.in. dla marki Tous 

(w Polsce, Czechach oraz na Słowacji), 
które znalazło się w finale The Imagine 

Excellence Awards.   

katarzyna.sokol@strix.net
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Ostatnie kilka lat postawiło przed rynkiem e-commerce nowe wyzwania. Coraz 
więcej konsumentów oczekuje kompleksowego wsparcia na każdym etapie procesu 
zakupowego, przy jednoczesnej sprawnej i szybkiej dostawie. Zależy im także na 
możliwości łatwej wymiany lub zwrotu produktu. ORLEN Paczka to usługa, w której 
właściciele sklepów internetowych otrzymują pełne wsparcie logistyczno-kurierskie. 

ORLEN Paczka – sprawdzony 
partner w e-commerce

Rozwiązanie zdobyło szerokie uznanie na rynku –  
rekomenduje je aż 96% odbiorców w  rankingu 

Zaufanych Opinii Ceneo. 

Kompleksowe rozwiązanie
dla e-biznesu
ORLEN Paczka oferuje usługi logistyczno-kurierskie w całej 
Polsce. Swoim klientom biznesowym zapewnia szeroki 
zakres narzędzi, które znacząco ułatwiają prowadzenie 
sprzedaży online. To m.in. usługa fulfillmentu, w ramach 
której przedsiębiorca może zlecić outsourcing prac 

MATERIAŁ PARTNERA

magazynowych (takich jak kompletacja, konfekcjonowanie 
czy magazynowanie). 

ORLEN Paczka dostarcza paczki w jeden dzień roboczy, co 
nierzadko ma kluczowe znaczenie w procesie podejmowania 
decyzji zakupowych. Przemawiają za tym liczby – w badaniu 
Gemiusa z ubiegłego roku 34% kupujących w sieci wskazało 
jako problematyczne długie oczekiwanie na swoje zamówie-
nia. Dlatego szybka i niedroga dostawa oraz dobrze rozbu-
dowana sieć punktów odbioru i automatów paczkowych 
(ilustracja 1), w połączeniu z możliwością łatwego śledzenia 
statusu przesyłki w aplikacji mobilnej, mogą wpływać na 

ILUSTRACJA 1
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Współpraca z ORLEN Paczką generuje dodatkową sprzedaż. 
Tym samym usługa wspiera aktywnie swoich partnerów 
w realizacji głównych celów – sprzedaży, promocji ich marki 
oraz optymalizacji kosztów.

W przypadku większości firm logistycznych i punktów od-
bioru przesyłka jest po 48 godz. odsyłana z powrotem do 
nadawcy. ORLEN Paczka nie tylko zapewnia całodobowy od-
biór na stacjach paliw ORLEN czy w ponad 1000 automatach 
na terenie całej Polski, lecz także gwarantuje klientom aż 
72 godz. na odbiór przesyłki. Warto dodać, że szeroka sieć 
punktów dostaw obejmuje również kioski RUCH-u i punkty 
partnerskie. Łącznie ponad 6,5 tys. punktów.

Dodatkowo kupujący mogą pobrać bezpłatną aplikację 
mobilną ORLEN Paczka, dostępną na systemy iOS i Android. 
Umożliwia ona m.in. bezdotykowe otwieranie skrytek w au-
tomatach paczkowych. Za jej pomocą klient może także 
wydłużyć o kolejne 24 godz. czas na odbiór przesyłki w au-
tomacie ORLEN Paczki. W aplikacji widoczna jest również 
mapa, która wskazuje najbliższe punkty odbioru, a w razie 
potrzeby – nawiguje do nich użytkowników (ilustracja 2).

to, czy klient skorzysta z oferty danego sklepu czy zdecyduje 
się na propozycję konkurencji.

Atrakcyjna cena i szeroka dostępność
Wspomniane badanie pokazało również, że aż 56% inter-
nautów kupowałoby częściej online, gdyby koszt doręczenia 
był niższy, a 26% respondentów wskazało wysokie koszty 
dostawy jako czynnik zniechęcający do zakupów w e-skle-
pach. Dlatego nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ORLEN 
Paczka oferuje niższe ceny niż bezpośrednia konkurencja. 

Dodatkowo, dzięki ścisłej współpracy ze swoimi klienta-
mi biznesowymi, ORLEN Paczka wypracowała rozwiązania 
pozwalające na obniżenie kosztów związanych z logistyką 
e-sklepów. Jej działania zostały wsparte szeroką kampanią ko-
munikacyjną, która przyciągała do sklepów nowych klientów. 

Zapamiętaj
Doświadczenie firm świadczących usługi logistyczne jasno 
pokazuje, że klienci kupujący online preferują dostawę 
do punktu odbioru lub automatu paczkowego. Pozwala 
im to odebrać przesyłkę w wygodnym dla nich terminie 
i wybranym miejscu. Nie bez znaczenia pozostają także 
nawyki konsumenckie – jednym z nich jest przyzwycza-
jenie do odbioru zamówionych produktów w ulubionych 
lub najdogodniej zlokalizowanych punktach. 

ILUSTRACJA 2

Gdy pracowaliśmy nad koncepcją ORLEN Paczki, 
postawiliśmy sobie za cel przygotowanie usługi 
kompleksowej i dopasowanej do potrzeb klientów. 
Chcemy, aby nasi partnerzy biznesowi maksymalnie 
korzystali na współpracy. Zależy nam na wspieraniu 
ich w obszarze logistyki, ale także na pomaganiu 
w realnym zwiększaniu sprzedaży w prowadzonych 
przez nich sklepach internetowych. W tym celu 
podejmujemy wiele działań, takich jak sezonowe akcje 
czy kampanie cross-promocyjne. Wiemy, jak ważny 
w procesie podejmowania decyzji zakupowych jest 
customer experience, dlatego traktujemy klientów jak 
naszych partnerów. 

Bartosz Bielak  
Członek Zarządu RUCH S.A.
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w sferze komunikacji i specjalistyczną wiedzę z zakresu 
UX i UI. To obszary, które bezpośrednio przekładają się na 
doświadczenie zakupowe klientów i mogą zaważyć na ich 
decyzjach zakupowych. 

W razie potrzeby klienci biznesowi mogą również liczyć na 
specjalne pakiety, w których otrzymują merytoryczne wsparcie 
agencji zajmujących się e-commerce. W ramach wsparcia 
funkcjonowania sklepów internetowych ORLEN Paczka po-
maga również w odzyskiwaniu porzuconych koszyków, co 
przekłada się na dodatkowy wzrost zysków (ilustracja 3).

Warto podkreślić, że podczas nawiązywania współpracy 
z ORLEN Paczką nie ma konieczności składania deklaracji 
dotyczących obrotu czy wolumenu. Korzystając z rozpozna-
walności i siły marki ORLEN, usługa ORLEN Paczki wspiera 
swoich klientów B2B także w obszarze promocji i zwiększania 
sprzedaży. W ramach współpracy marketingowej finansuje 

Oprócz takich atutów ORLEN Paczki jak atrakcyjna cena 
czy gęsta sieć punktów odbioru na podkreślenie zasługuje 
fakt, że jej operatorem logistycznym jest spółka RUCH, która 
posiada 13 centrów logistycznych w Polsce. Dzięki temu klienci 
biznesowi mają do dyspozycji magazyny o dużej powierzchni, 
bardzo dobrze zlokalizowane w całym kraju. Mogą również 
skorzystać z usług dodatkowych, takich jak etykietowanie oraz 
foliowanie towarów czy insert ulotek i folderów.

Sprawdzony partner w e-commerce
ORLEN Paczka jako partner, któremu zależy na maksymalnym 
wspieraniu swoich klientów biznesowych, oferuje pomoc 

Zapamiętaj
Każdemu klientowi biznesowemu ORLEN Paczki zostaje 
przypisany opiekun, który dba o obsługę jego przesyłek. 
Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć do minimum zaan-
gażowanie właściciela sklepu internetowego w procesy 
logistyczne. Oferta została opracowana w taki sposób, 
żeby sklep mógł się skoncentrować na sprzedaży, a pro-
ces dostawy powierzyć w ręce sprawdzonego partnera. 

ILUSTRACJA 3

Do dyspozycji naszych klientów oddaliśmy już ponad 
1000 automatów paczkowych. Tylko do końca tego 
roku mają ich być 2 tys. Kupujący w internecie, 
którzy skorzystają z naszej usługi, mogą swoją 
paczkę odebrać w jednym z ponad 6,5 tys. punktów 
w całej Polsce. W ciągu kilku najbliższych miesięcy 
zamierzamy zwiększyć tę liczbę do 12 tys. W tym 
momencie przesyłka dociera do wybranego punktu 
w ciągu jednego dnia roboczego i stale pracujemy nad 
rozwojem naszych procesów logistycznych.

Łukasz Porażyński 
Dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży 
detalicznej w PKN ORLEN S.A. 
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co-brandingowe kampanie sprzedażowe i wizerunkowe oraz 
akcje upominkowe dla klientów sklepów. Na tego typu współ-
pracy skorzystało już wielu klientów biznesowych. Część z nich 
odnotowała nawet ponaddwukrotny wzrost sprzedaży. 

Aby jeszcze lepiej poznać potrzeby klientów, PKN ORLEN 
przeprowadził badania na temat swojej nowej usługi wśród 
klientów z sektorów B2B i B2C. Wskazali oni na przewagę 
ORLEN Paczki nad firmami konkurencyjnymi w takich za-
kresach jak cena dostawy, nowoczesne rozwiązania, długi 
termin odbioru czy duża sieć punktów odbioru i automatów 
paczkowych. Udało się także wypracować takie pomysły i roz-
wiązania, które w dłuższej perspektywie wpłyną na jeszcze 
większą atrakcyjność i wyróżnianie się oferty oraz dodatkowo 
zachęcą do skorzystania z usługi. 

Wyznaczanie nowych standardów 
Warto podkreślić, że idea ORLEN Paczki mocno wpisuje 
się w filozofię społecznej odpowiedzialności biznesu całej 
Grupy ORLEN. PUDO, czyli punkty pick-up, drop-off, stanowią 
obecnie najbardziej ekologiczne rozwiązanie w kontekście 
przesyłek kurierskich. 

Konsekwentny rozwój pozwolił ORLEN Paczce na uzyskanie 
pozycji silnego gracza na polskim rynku. Atrakcyjne ceny, 
szybkość dostaw oraz niezawodność to atrybuty, które cha-
rakteryzują tę usługę. Celem ORLEN Paczki jest wyznaczanie 
nowych standardów, jeśli chodzi o przesyłki kurierskie oraz 
budowanie obecności marki w e-sklepach i na platformach 
obecnych w Polsce. Usługę doceniło już wiele e-commerce 
oraz marketplace’ów, m.in. Allegro, OLX, Ceneo, Shumee, 
Vinted czy Erli.

ORLEN Paczka to nie tylko usługa kuriersko-logistycz-
na, ale przede wszystkim oferta, która ma spełnić 
oczekiwania najbardziej wymagających partnerów 
biznesowych i wesprzeć ich w obszarach, w których 
najbardziej tego potrzebują. Zależy nam na zado-
woleniu naszych klientów po obu stronach łańcucha 
dostaw. Klientów biznesowych wspieramy w procesach 
sprzedażowych – możemy magazynować dla nich 
towary, dostarczać szybko i ekonomicznie przesyłki, 
a przez to budować pozytywne doświadczenia zaku-
powe ich klientów. Dla grupy odbiorców najważniejsze 
są cena i wygoda, dlatego oferujemy atrakcyjne ceny, 
stale zwiększamy liczbę punktów odbioru, a w razie 
potrzeby kompleksowo wspieramy w procesie zwrotu 
konsumenckiego. Mamy dużo przykładów potwier-
dzających skuteczność naszych akcji. Współprace 
ze sklepami poskutkowały kilkukrotnymi zwyżkami 
sprzedaży, nawet 250% w skali miesiąca. To nasz 
wspólny sukces i wzajemne realizowanie wspólnych 
celów naszych oraz partnerów e-commerce. 

Bartosz Bielak 
Członek zarządu RUCH S.A.
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Autor: Shaban Dżelili  

Rodzaj i  intensywność działań SEO, jakie trzeba podjąć w celu zdobycia jak 
najwyższych pozycji w odpowiedzi na ważne dla Ciebie słowa kluczowe, w dużej 
mierze zależą od konkurencji. Im jest ona większa i silniejsza, tym więcej pracy 
będzie Cię kosztowało wygenerowanie ruchu organicznego na stronie. Są 
jednak pewne czynniki SEO, które mogą dać Ci przewagę nad innymi sklepami 
w Google’u w 2022 r. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•  na jakie aspekty SEO warto zwrócić szczególną uwagę 

w 2022 r.,
•  jakie działania podjąć w zależności od typu e-com- 

merce, aby poprawić jego widoczność w wyszukiwarce 
Google,

•  z jakich narzędzi korzystać przy optymalizacji i pozy-
cjonowaniu sklepu internetowego.

Jak wygrać w SEO w 2022 roku

Na co zwrócić szczególną
uwagę w planowaniu
działań SEO w 2022 roku 
Wszystkie strony internetowe w pewnym stopniu różnią 
się od siebie, natomiast algorytmy Google’a każdą z nich 
oceniają na podstawie tych samych czynników rankingo-
wych1. Nie każdy e-commerce będzie w stanie spełnić setki 
wymagań wyszukiwarki oraz użytkowników. Przedstawię 
jednak uniwersalne elementy, które mogą w dużej mierze 
w 2022 r. poprawić widoczność Twojego e-sklepu w orga-
nicznych wynikach Google’a. 

1. Intencje wyszukiwania 
Google od lat ciężko pracuje, aby trafnie odpowiadać na 
zapytania i jak najlepiej szeregować strony w zależności od 
wpisanego hasła. Dzisiaj widać tego efekty: w wielu przypad-
kach doskonale radzi sobie on z rozszyfrowaniem intencji 

użytkowników, dzięki czemu jest w stanie odpowiednio do-
pasowywać wyniki wyszukiwania do ich potrzeb. 

Określenie celu wyszukiwania nie zawsze jest prostym za-
daniem, ale często z pomocą przychodzą wyniki wyświetlane 
w odpowiedzi na to hasło w Google’u. 

2. Tworzenie wysokiej jakości
treści z pomocą AI 
Content is king – slogan ten już od kilku lat króluje w SEO 
i z całą pewnością będzie aktualny przez kolejne lata, a na 
pewno w 2022 r. Natomiast tempo tworzenia treści narzu-
cane przez tę branżę sprawia, że w tym momencie ważna 
jest zarówno jakość contentu, jak i jego ilość! 

Wskazówka
Jeśli myślisz o wysokich pozycjach w Google’u w 2022 r., 
musisz zrozumieć, co kryje się pod pojęciem search in-
tentu, i tworzyć strony zgodnie z tymi zasadami. Upewnij 
się, że Twoje treści pasują zarówno do wyszukiwanych 
haseł, jak i do intencji użytkowników. 

1. Tu możesz się zapoznać z ich nieoficjalną listą, zawierającą 200 
pozycji: B. Dean, „Google’s 200 Ranking Factors: The Complete 
List (2022)”, dostęp online: backlinko.com/google-ranking-factors.

Jak myślisz, czy w przypadku ogólnej frazy „buty” intencją 
wyszukiwania są buty damskie, męskie, czy może dziecięce? 
Sprawdzisz to w prosty sposób. Wpisz to słowo kluczowe 
w wyszukiwarkę, a zobaczysz, że na pierwszej stronie znajdą 
się praktycznie tylko witryny związane z obuwiem damskim 
(widocznie taka jest intencja użytkowników). Tak więc aby 
zajmować w Google’u wysokie miejsce w odpowiedzi na 
frazę „buty”, należy pozycjonować kategorię butów dam-
skich, a nie stronę główną sklepu czy buty męskie. 

Przykład
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4. Mobile-friendly
W 2021 r. pojawiło się wiele narzędzi Google’a wspierających 
optymalizację mobilną stron oraz ich page experience. Nic 
w tym dziwnego. Według raportu Gemiusa w ostatnim roku aż 
76% badanych e-kupujących robiło zakupy za pośrednictwem 
smartfona, a w najmłodszej grupie (15–24 lata) było to aż 
92%. Samo przejście botów Google’a indeksujących strony 
na Mobile-First Index daje wszystkim właścicielom e-com-
merce kolejny jasny sygnał, że brak przyjaznej mobilnej 
wersji witryny w 2022 r. równa się brakowi wysokich 
pozycji w wyszukiwarce. 

5. Link building wysokiej jakości
Czasy, w których liczyła się liczba linków, a nie ich jakość, 
odeszły już dawno do lamusa. W 2021 r. Google wprowadził 
kolejną dużą aktualizację dotyczącą oceny linków. Walczy 
w ten sposób z łączami o niskiej jakości, mającymi na celu 
manipulowanie jego algorytmami. Dlatego nie warto oszczę-
dzać na działaniach związanych z pozyskiwaniem linków, 
ponieważ te o dobrej jakości mają i jeszcze przez długi czas 
będą miały bardzo duży wpływ na utrzymywanie wysokich 
i stabilnych pozycji w wyszukiwarkach internetowych. 

Sposobów na pozyskiwanie linków wysokiej jakości jest 
wiele, a do najczęściej wykorzystywanych należą:
• tworzenie wartościowych treści, do których w naturalny 

sposób odsyłać będą inne strony,
• udzielanie się w roli eksperta w zewnętrznych serwisach, 

np. wywiady, artykuły gościnne,
• współpraca z innymi portalami, np. tworzącymi recenzje 

produktów,
• artykuły sponsorowane.

W tej chwili nie obędzie się bez dodatkowego opracowania 
tych tekstów przez człowieka, ale wspomniane rozwiązania 
mogą zapewnić dużą pomoc autorowi w żmudnych i czaso-
chłonnych czynnościach związanych z rozpoczęciem two-
rzenia artykułu oraz wesprzeć go w kreatywnym myśleniu. 
Dodatkowo narzędzia do analizy treści oparte na sztucznej 
inteligencji, takie jak Surfer SEO, pomogą Ci zoptymalizować 
materiały, tak aby zwiększyć ich szansę na pierwsze miejsce 
w wyszukiwarce.

3. SXO
Search experience optimization (SXO) to nic innego jak połą-
czenie skutecznych działań SEO z tymi związanymi z poprawą 
doświadczeń użytkowników na stronie (UX). SXO stanowi 
jeden z najgłośniejszych trendów w 2021 r. w branży SEO, 
a jego efekty na pewno będą hucznie ogłaszane w roku 
2022. Nie ma co się dziwić: to idealny przepis, żeby trafić 
w gusta zarówno algorytmów wyszukiwarek internetowych, 
jak i samych użytkowników. 

W skład działań SXO wchodzą m.in.:
• optymalizacja stron pod kątem wyszukiwarek,
• tworzenie treści wspierających użytkowników na wszyst-

kich etapach podejmowania decyzji zakupowych,
• dostosowywanie witryny do potrzeb klienta oraz zapew-

nianie jej przyjaznego interfejsu,
• optymalizacja współczynnika konwersji,
• analityka internetowa.

Wskazówka
Jak tworzyć dużo wartościowych materiałów, skoro mu-
sisz też mieć czas na analizę intencji wyszukiwania, słów 
kluczowych oraz treści konkurencji i nierzadko towarzy-
szą Ci ograniczenia finansowe czy zasobowe? Z pomocą 
przychodzi sztuczna inteligencja, w tym tzw. asystenci 
pisania AI, czyli narzędzia takie jak Rytr.me czy Jarvis.ai. 
Są one w stanie w zaledwie kilka sekund stworzyć uni-
katowe i kreatywne treści na bloga czy do mediów spo-
łecznościowych, a nawet opisy produktów za ułamek 
kosztów copywritera. 

Wskazówka
Chcesz przejrzeć swoją witrynę pod kątem SXO? Sprawdź 
checklistę: https://sempai.pl/blog/hot-checklista-sxo-2021.

Wskazówka
Skorzystaj z darmowych narzędzi Google’a, takich jak 
Mobile-Friendly Test (https://search.google.com/test/mo-
bile-friendly) oraz Google Search Console. Dzięki nim uzy-
skasz informacje o potencjalnych problemach Twojej strony 
związanych z wyświetlaniem się na urządzeniach mobilnych, 
a także poznasz wskazówki na temat jej optymalizacji. 

Zapamiętaj
Zdaniem wielu ekspertów SEO tworzenie treści z myślą 
o wysokich pozycjach w Google’u bez wsparcia AI będzie 
karkołomnym zadaniem w 2022 r. 
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Kluczowe działania SEO w 2022 
roku dla poszczególnych typów 
e-commerce 
Google ocenia wszystkie strony na podstawie tych samych 
czynników rankingowych. Natomiast w zależności od specyfiki 
e-sklepu warto już na samym początku ustalić pewne priorytety 
pozycjonowania i na nich się skupić w pierwszej kolejności. 
Wskazówki dla małych, średnich i dużych sklepów interneto-
wych (e-commerce B2C), hurtowni online (e-commerce B2B) 
oraz producentów przeczytasz na następnej stronie (tabela).

Wskazówka
Podczas pozyskiwania linków zwróć szczególną uwagę 
m.in. na to, czy pochodzą one z witryn:
• powiązanych tematycznie z Twoją stroną,
• o stosunkowo dużej popularności,
• o stosunkowo dużym zaufaniu użytkowników,
• regularnie publikujących materiały wysokiej jakości.

Strony, z których chcesz pozyskać linki, możesz zweryfi-
kować pod kątem widoczności organicznej za pomocą 
takich narzędzi jak Ahrefs.com lub Senuto.pl. Natomiast 
ogólną popularność witryny w sieci sprawdzisz narzędziem 
Similarweb.com.

Podsumowanie
Aby wygrać w SEO w 2022 r., musisz kompleksowo zadbać 
o swoją witrynę. Skup się zarówno na doświadczeniach 
użytkowników, jak i wskazówkach dla witryn internetowych 
od Google’a (https://developers.google.com/search/docs/
advanced/guidelines/webmaster-guidelines?hl=pl). Również 
wiedza z powyższego artykułu może Ci pomóc uzyskać lepszą 
widoczność w tej wyszukiwarce. Powodzenia! 

Shaban Dżelili   

SEO team leader w  Sempai. Na co 
dzień koordynuje pracę kilkunasto-
osobowego zespołu specjalistów SEO, 
odpowiada również za tworzenie 
i  realizację strategii obecności klien-
tów agencji w wynikach organicznych 
Google’a. W  portfolio obsługiwanych 
projektów ma tak rozpoznawalne bran- 
dy jak Deichmann, sfmeble, iSpot, PWN, 
eSklep PGE czy SklepOpon.

shaban.dzelili@sempai.pl 

Kluczowe działania SEO w 2022 r. w zależności od typu e-commerce
TABELA

Typ e-commerce Trudności Zalecenia Szanse

Małe sklepy,  
do 1 tys. zaindek-
sowanych adresów 
URL

• Mniejszy asortyment niż 
w dużych i średnich ser-
wisach.

• Trudność z przebiciem się 
w przypadku popularnych 
słów kluczowych związanych 
z produktami lub kategoria-
mi (w porównaniu z dużymi 
i znanymi markami).

• Stosunkowo małe budżety 
na pozycjonowanie serwisu.

• Częsty brak wsparcia IT we 
wdrażaniu zmian na stronie 
pod kątem SEO.

• Stworzenie customer 
journey i wykorzystanie 
go w tworzeniu treści 
poradnikowych (na bloga), 
które pozwolą dotrzeć do 
potencjalnych klientów 
znajdujących się na wcze-
śniejszych etapach ścieżki 
niż faza zakupu. 

• Tworzenie dokładnych 
opisów produktów oraz 
zdjęć wyróżniających je na 
tle konkurencji.

• Research niszowych słów 
kluczowych z dużym poten-
cjałem konwersji.

• Budowanie silnego profilu 
linków ze zróżnicowanych 
źródeł.

• Szybsze podejmowanie 
decyzji o zmianach na stro-
nie niż w dużych i średnich 
serwisach.

• Małe sklepy zazwyczaj zamy-
kają się w wąskiej tematyce 
produktowej, dzięki czemu 
mogą za pomocą contentu 
budować pozycję eksperta 
w oczach użytkowników 
oraz wyszukiwarek i lepiej 
zagospodarowywać niszę 
niż duże serwisy wielotema-
tyczne.
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Kluczowe działania SEO w 2022 r. w zależności od typu e-commerce (cd.)
TABELA

Typ e-commerce Trudności Zalecenia Szanse

Średnie i duże skle-
py internetowe

• Znaczna i częsta rotacja 
produktów.

• Duża liczba produktów to 
często potencjalnie content 
niskiej jakości.

• Duża liczba podstron 
serwisu oznacza nierzadko 
problem z poprawnym 
indeksowaniem i crawlo-
waniem całej witryny przez 
wyszukiwarki.

• Wprowadzanie zmian na 
stronie wymaga zwykle 
potwierdzenia kilku działów, 
np. prawnego, PR, UX, 
IT, przez co wydłuża się 
wdrażanie poprawek oraz 
osiąganie efektów działań 
SEO.

• Systematyczna analiza 
niedostępnych produktów 
generujących ruch organicz-
ny oraz błędów 404.

• Holistyczne traktowanie 
SEO opartego na podejściu 
data-driven. 

• Duży nacisk na techniczne 
SEO połączone z działania-
mi UX oraz CRO. 

• Rozbudowa drzewa katego-
rii produktowych (od ogółu 
do szczegółu) 

• Tworzenie wysokiej jakości 
opisów kategorii z różnych 
poziomów.

• Duże serwisy ze znanym 
brandem zazwyczaj zajmują 
wyższe pozycje w Google’u 
niż ich konkurencja z mniej 
rozbudowanym asortymen-
tem – wynika to zarówno 
z autorytetu domeny, jak 
i jej mocy pochodzącej z lin-
ków (często pozyskanych 
w sposób naturalny). 

• Szeroki asortyment daje 
możliwości tworzenia 
kategorii związanych 
z frazami typu long tail, 
które cechują się wysokim 
współczynnikiem konwersji 
oraz stosunkowo niską 
konkurencyjnością.

Hurtownie online 
(e-commerce B2B)

• W wielu przypadkach spora 
część asortymentu hurtowni 
(kategorie, produkty) nie 
jest w ogóle wyszukiwana 
w Google’u z dopiskiem 
„hurt” albo „hurtownia”, czyli 
z intencją zakupu hurtowe-
go, lub są to sporadyczne 
zapytania, przez co brakuje 
danych na temat liczby 
wyszukiwań jakiejś frazy.

•  Dokładna analiza i staranny 
wybór do pozycjonowania 
słów kluczowych związanych 
z intencją zakupu hurtowe-
go asortymentu serwisu.

• Uwzględnianie fraz „hurt” 
lub „hurtownia” na stronach 
w takich miejscach jak meta 
title i description, nagłówki 
Hx oraz opisy kategorii 
i produktów.

•  O wiele mniejsza konkuren-
cja w SEO niż w przypadku 
e-commerce oferujących 
swój asortyment klientom 
indywidualnym.

Producenci • Często niszowa tematy-
ka, która nie cieszy się 
jeszcze dużą popularnością 
w wyszukiwarce, przez co 
może brakować dokładnych 
danych dotyczących słów 
kluczowych. 

• Opisy produktów udostęp-
niane innym serwisom, 
zazwyczaj o mocniejszym 
profilu linków. 

• Początkowo ruch organicz-
ny pochodzący zazwyczaj 
tylko z fraz brandowych.

• Mała liczba produktów w ka-
tegoriach, przez co trudniej 
o pozycjonowanie takich 
kategorii na frazy non brand 
(w porównaniu ze sklepami 
zawierającymi produkty 
wielu marek).

• Tworzenie dokładnych 
i unikatowych opisów oraz 
zdjęć produktów.

• Udostępnianie zewnętrz-
nym serwisom alternatyw-
nych opisów produktów. 

• Budowanie świadomości 
marki za pomocą treści we-
wnętrznych i zewnętrznych.

• Pozyskiwanie linków we 
współpracy z działem PR.

• Zespół PR, który może 
wspierać proces pozyskiwa-
nia linków w sposób natu-
ralny w ramach współpracy 
marketingowej z innymi 
portalami. 

• Zazwyczaj wysokie pozycje 
w odpowiedzi na zapytania 
produktowe zawierające 
nazwę marki. 

• Wysoka szansa konwersji 
z ruchu organicznego 
w przypadku oferowania 
takich samych lub niższych 
cen niż u dystrybutorów.
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Autor: Marek Oczkowski 

Czy można prowadzić zautomatyzowaną komunikację z  klientami sklepu 
internetowego? Nawet trzeba! Trudno wyobrazić sobie sprawny biznes online, który 
w tej czy innej formie nie nawiązuje i nie podtrzymuje relacji z kupującymi. Takie 
działania należy oczywiście automatyzować, bo przecież nie sposób ręcznie wysyłać 
powiadomień o zamówieniach, płatności czy obsłudze spraw konsumenckich. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• dlaczego warto zautomatyzować wysyłkę wiadomości 

SMS-owych w e-handlu,
• na jakich platformach e-commerce uruchomisz auto-

matyzację od SMSAPI,
• jak wypełniać pole nadawcy, projektować treść, doda-

wać parametry i przestrzegać limitu znaków,
• przy jakich okazjach wysyłać zautomatyzowane SMS-y 

do klientów.

Jak zautomatyzować 
komunikację SMS-ową na 
popularnych platformach 
e-commerce

Automatyzacja może usprawniać nie tylko obsługę klienta. 
Równie pożyteczne okazują się komunikaty nastawione 

na poprawę retencji. Jedno i drugie zrobisz za pomocą od-
powiedniego rozszerzenia platformy e-commerce. 

Pokażę Ci, jak prosto możesz zadbać o ciekawe i skuteczne 
wiadomości tekstowe do klientów, które przy odpowiedniej 
konfiguracji przyniosą rezultaty sprzedażowe. Jeszcze 
jakiś czas temu kojarzyło się to ze żmudnymi pracami pro-
gramistycznymi. Teraz sprowadza się do parunastu minut 
w panelu administracyjnym systemu e-commerce.

Masz zapewne pojęcie na temat ścieżki klienta, domyślasz 
się także, w których momentach się on gubi. Przytoczę kilka 
z nich: porzucony koszyk, niedostępność produktów 
czy też brak kolejnych zamówień. Ten artykuł przybliży 

Ci możliwości, jakie masz w tym zakresie dzięki integracjom 
sklepów internetowych z systemami do profesjonalnej ko-
munikacji mobilnej. 

W jakich systemach e-commerce 
uruchomić automatyzację i dlacze-
go warto to zrobić?
W Twoje ręce oddajemy nowe aplikacje, moduły do platform: 
PrestaShop, Shoper, WooCommerce. Zintegrujesz nas rów-
nież ze Sky-Shop, RedCart czy AtomStore. Wkrótce do listy 
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dołączą Shopware i Magento. A jeśli korzystasz z innej plat-
formy, to zawsze możesz wykorzystać BaseLinker, Make lub 
Zapier.

Jak wyjść naprzeciw potrzebom osób kupujących w sie-
ci? Przede wszystkim te potrzeby trzeba poznać i zrozu-
mieć. Nic się nie martw, zrobiliśmy to za Ciebie w raporcie 
„Komunikacja sklepów internetowych”. Zbadaliśmy oczekiwa-
nia klientów i zestawiliśmy je z codzienną praktyką polskiego 
e-commerce. Nie wchodząc w szczegóły: jest między nimi 
spora rozbieżność. Klienci oczekują komunikacji, której 
biznes nie dostarcza.

Pachnie jak pieniądz, zgodzisz się? Jak wspomniałem, 
sporą część tych wiadomości można i – jak się okazuje – 
opłaca się zautomatyzować. We wspomnianym badaniu 
sprawdziliśmy podejście klientów do różnych typów takich 
komunikatów. Zapytaliśmy również o bardziej zaawansowa-
ne rozwiązania, których celem było podnoszenie retencji 
w e-commerce.

Wskazówka
Wysyłka e-maila czy SMS-a o dostawie zamówienia jest 
już na szczęście standardem, ale inne okazje do nawią-
zania dialogu z konsumentem są zupełnie przez sklepy 
pomijane. Na przykład na wiadomości z urodzinowym 
rabatem decyduje się tylko znikomy procent biznesów. 
A szkoda, bo klienci jasno powiedzieli, że doceniają takie 
drobne gesty (ilustracja 1).

ILUSTRACJA 1

Źródło: SMSAPI

Wiadomości SMS-owe w e-com-
merce – pierwsze uruchomienie
Wtyczka do automatycznych wysyłek SMS-ów dla platformy 
Shoper posłuży w tym artykule jako przykład, jak szybko 
ulepszyć interakcję z klientami sklepu. Podobne rozwiąza-
nia znajdziesz także w innych silnikach e-commerce – czy 
w postaci gotowego rozszerzenia, czy też własnej integracji. 

Pierwsze kroki za Tobą, przejdźmy do konfiguracji. Kolejnym 
etapem będzie spięcie systemów. Wierzę, że z rejestracją na 
platformie SMSAPI poradzisz sobie bez trudu. Dostęp do 
bramki SMS-owej jest darmowy, płacisz za wysłane wiadomo-
ści oraz niektóre specjalne funkcje. Do wysyłek powiadomień 
i marketingu SMS-owego potrzebujesz jedynie aktywnego 
konta z uzupełnionymi danymi firmowymi. 

Zapamiętaj
Niezależnie od wybranego narzędzia, zaczynasz w panelu 
klienta, instalujesz, aktywujesz i uruchamiasz aplikację do 
wysyłek SMS-ów. W Shoperze nazywa się ona  „SMSAPI.pl – 
automatyczne powiadomienia SMS”. 

Wskazówka
Na etapie aktywacji konta niewiele może pójść nie tak, po-
nieważ autoryzacja odbywa się przez token OAuth Webflow, 
ale gorąco polecam wysłanie sobie wiadomości testowej. 
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Pole nadawcy SMS-a
Własna nazwa nadawcy będzie jedną z pierwszych rzeczy, 
jakie ustawisz. To dzięki tej darmowej funkcji Twoje wiado-
mości zostaną opatrzone nazwą firmy zamiast losowego 
numeru. Istotnie wpływa to na skuteczność komunikatów, 
a także sentyment względem nich. 

Treść, parametry i limit znaków
Jedną z bardziej podstawowych automatyzacji są alerty 
o nowych zamówieniach. Dostaniesz wiadomość tekstową 
za każdym razem, gdy Twój klient sfinalizuje zakupy. Takie 
powiadomienia działają nawet wtedy, gdy nie masz dostę-
pu do systemu lub internetu. Po zaznaczeniu „Tak” w polu 
„Wyślij” skomponuj SMS. Pod polem edycji masz listę dostęp-
nych zmiennych, którymi uzupełnisz treść powiadomienia. 
Korzystaj wedle uznania. Pamiętaj tylko, żeby trzymać się 
formatu „{parametr}”. 

System nie ma informacji na temat tego, jaka jest realna 
długość wartości poszczególnych parametrów tego i wszyst-
kich pozostałych szablonów. Liczy znaki użyte do zapisu 
zmiennej, dlatego może się okazać, że dość długi „{delive-
ry_postcode}” to raptem sześć znaków, a „{name}” zajmuje 
dużo więcej miejsca (ilustracja 3).

Nie ma żadnego powodu, żeby ograniczać się kosztem 
informacji istotnych dla klienta i wysyłać wiadomości zawie-
rające wszystkie polskie literki. Jesteśmy przyzwyczajeni do 
czytania i rozumienia tresci, nawet jesli brakuje ktoregos 
ogonka.

Co automatyzować w komunikacji 
SMS-owej sklepu internetowego?
Wykorzystanie pozostałych funkcji zależy od potrzeb Twojego 
biznesu. Chciałbym jednak zaproponować Ci przynajmniej 
trzy z nich. Wierzę, że przy odpowiedniej konfiguracji przełożą 
się one na rzeczywisty zysk.

Zapamiętaj
Pole nadawcy SMS-a może mieć maksymalnie 11 znaków 
(litery, cyfry i kilka symboli). Ze względów bezpieczeństwa 
każde nowe pole jest weryfikowane, tak aby udaremnić próby 
oszustwa. Wybierz więc swoją etykietę i zapisz ustawienia. 

Zapamiętaj
SMS może się składać ze 160 liter, cyfr i innych symbo-
li. Jeśli wstawisz nawet jeden specjalny znak (a za takie 
system uznaje np. polskie „Ą”), to pula zmniejszy się do 
70 (ilustracja 2). Wynika to z kodowania wiadomości. 
Rzadziej spotykane znaki są tylko w nowszym standar-
dzie, który co prawda daje dostęp do niemal wszystkich 
alfabetów świata, ale też ogranicza długość wiadomości. 
Licznik umieszczony w prawy dolnym rogu pola treści 
pokazuje liczbę pozostałych znaków.

Wskazówka
Podczas projektowania treści wiadomości zostaw pe-
wien bufor w postaci kilkunastu wolnych znaków, aby 
przypadkowo nie przekroczyć limitu. A co, jeśli to się 
zdarzy? Wiadomość dojdzie bez problemu, ale system 
będzie musiał ją wysłać w kilku SMS-ach. Stąd też liczba 
części jest wyszczególniona w prawnym dolny rogu. Taki 
łączony SMS wyświetli się jako jedna dłuższa wiadomość. 
Pamiętaj jednak, że płacisz za wysyłkę każdej części.

Wskazówka
W systemie znajdziesz opcję, dzięki której włączysz do-
myślne zastępowanie znaków specjalnych ich standardo-
wymi odpowiednikami. Nijak nie wpływa to na wizerunek 
marki. Ot, specyfika narzędzia. Ograniczenie liczby znaków 

w wiadomości z powodu 
użycia znaku specjalnego 

ILUSTRACJA 2

Źródło: SMSAPI

Wiadomość SMS-owa
z parametrami w treści 

ILUSTRACJA 3

Źródło: SMSAPI
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1. Powiadomienia o dostępności 
produktu
Z naszych badań wynika, że według 77% klientów możliwość 
ustawienia prostego powiadomienia o powrocie artykułu do 
oferty byłaby wystarczającym powodem, żeby poczekać na 
zakup (ilustracja 4).

To proste do wprowadzenia, wygodne dla użytkownika 
i wprost przekładające się na sprzedaż (ilustracja 5).

2. Celebrowanie dat 
Znaczące okazje (takie jak urodziny, rocznice pierwszego za-
mówienia, przystąpienia do programu lojalnościowego) są 
doskonałym pretekstem, żeby odezwać się do klienta. Taka 
wiadomość nie musi nawet zawierać rabatu czy innej promocji 
(choć zapewne byłoby to wskazane) – użytkownicy docenią zwy-
kłe życzenia, które podkreślają wytworzoną relację (ilustracja 6).

3. Odzyskiwanie porzuconych 
koszyków
Lepsza oferta na niezakupione produkty jest sprawdzonym 
i działającym sposobem na ratowanie sprzedaży, która w in-
nej sytuacji byłaby stracona (ilustracja 7).

Co ważne, klienci raczej nie wykorzystują tego do nacią-
gania i sztucznego obniżania ceny. Atrakcyjniejsza cena czy 
darmowa dostawa są często ostatecznym argumentem za 
dokończeniem zakupów.

Wysyłka wiadomości SMS-owej 
do wąskiego grona zaintereso-
wanych klientów

ILUSTRACJA 5

Źródło: SMSAPI

Wysyłka wiadomości SMS-owej 
z kodem rabatowym z okazji 
rocznicy rejestracji konta

ILUSTRACJA 6

Źródło: SMSAPI

Spersonalizowana wiadomość, 
która trafia bezpośrednio na 
telefon klienta

ILUSTRACJA 7

Źródło: SMSAPI

ILUSTRACJA 4

Źródło: SMSAPI

Marek Oczkowski 

W  LINK Mobility Poland odpowiada za 
budowanie relacji z partnerami bizneso-
wymi, dba również o utrzymywanie oraz 
tworzenie integracji technologicznych. 
Współorganizator webinarów oraz wy-
darzeń związanych z komunikacją i mar-
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Autor: Karol Rutkowski

W czasach content marketingu blog w e-commerce to ważne narzędzie, które 
przy sprawnym zarządzaniu przynosi wiele pożytku każdej ze stron – zarówno 
sklepom, jak i  ich klientom. Przysłowie mówi jednak, że bez pracy nie ma 
kołaczy. Co łączy ludową mądrość ze współczesnym prowadzeniem bloga? 
Otóż bardzo wiele, bo bez sumiennego podejścia do tematu nie ma co liczyć 
na sukces. Przypadek sklepu DrTusz.pl to dowód na to, że wysiłek włożony 
w blogowanie procentuje.

Blog w e-commerce. 8 kroków 
sklepu DrTusz.pl do sukcesu 

Moda na content marketing ewoluuje. Dziś markete-
rzy mogą przebierać w narzędziach, z których część 

w podstawowej wersji jest darmowa. W dobie lekkich w od-
biorze mediów społecznościowych prowadzenie firmowego 
bloga w niektórych firmach ogranicza się do stworzenia 
osobnej zakładki na stronie internetowej.

Jednak wiele sklepów wykorzystuje bloga tylko jako miejsce 
publikacji zbitki artykułów przesiąkniętych słowami kluczowy-
mi. Zazwyczaj są to treści już nieaktualne, stworzone dawno 
temu i zapomniane. 

Dlaczego? Prawdopodobnie powody są dwa: 
• niedocenienie możliwości bloga, 
• nakład pracy – do blogowania trzeba mieć zasoby: 

obecnie teksty na blog.drtusz.pl są opracowy-
wane przez trzy osoby z działu marketingu. 

Korzyści z blogowania
Prace nad nowym medium zaczęliśmy w czerwcu 2016 r. 
Systematyczność i pogłębianie wiedzy o tekstach interneto-
wych sprawiły, że po 12 miesiącach zyskaliśmy grono nowych 
odbiorców. W kolejnym roku odnotowaliśmy wzrost od-
słon na poziomie 354%, o 38% zwiększył się też średni 
czas spędzany na stronie.

Dzięki optymalizacji wpisów pod kątem SEO i trafnemu 
doborowi tematów pojawiamy się również na pierwszych 
stronach wyników wyszukiwania w Google’u.

Nasza pozycja eksperta wypracowana przez dostarczanie 
treści wysokiej jakości sprawia, że czytelnicy chętnie przecho-
dzą dalej w celu sprawdzenia oferty. Nawet jeśli od razu nie 
dokonają zakupu, docieramy do nich ponownie kampaniami 
remarketingowymi. 

Fundamenty sukcesu
Czy wysiłek związany z prowadzeniem bloga ma sens, gdy 
inne kanały są pozornie efektywniejsze i wymagają mniej 
pracy? O przewadze bloga stanowi to, że jest on wyłącz-
nie naszym medium i to my decydujemy, co, kiedy 
i w jakiej formie tam publikujemy. Nie musimy obawiać 
się zbanowania lub tego, że pewnego dnia tworzony przez 
nas kanał zniknie. 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby łączyć bloga 
z promocją w mediach społecznościowych, które dają 

Wskazówka
Zwiększenie ruchu na blogu oznacza to samo w sklepie 
DrTusz.pl. W blogowych rankingach czy poradnikach 
drukarkowych zawsze linkujemy opisywane urządzenia 
czy wkłady do nich – dzięki temu zabiegowi potencjalny 
klient po lekturze artykułu nie musi samodzielnie szukać 
produktu. Bo szansa na to, że ktoś specjalnie otworzy 
stronę sklepu i będzie na niej wypatrywał drukarki czy 
tuszu, jest znikoma.
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możliwości targetowania wpisów do konkretnych grup od-
biorców. W pierwszej kolejności skupmy się jednak na blo-
gowych podstawach.

1. Odstaw artyzm na bok
Nasze początki prowadzenia bloga upłynęły pod znakiem 
wyszukiwania interesujących tematów, które przyciągną 
uwagę czytelnika. Teksty powstawały na podstawie naszych 
własnych pomysłów lub inspiracji zaczerpniętych z popular-
nych portali technologicznych. Pisaliśmy m.in. o drukowaniu 
linii papilarnych czy product placemencie drukarek. Czy 
słusznie? Tak, ale pod warunkiem, że chwaliliśmy się tymi 
treściami w newsletterze czy promowaliśmy je w naszych 
social mediach. Podobnie było z tytułami. Wymyślne po-
równania czy dziennikarskie nagłówki w przypadku bloga 
sprawdzają się… średnio. Skradną uwagę, ale na dłuższą 
metę nie porwą wyszukiwań organicznych. 

Mało kto wpisuje w wyszukiwarkę „Co w drukarce pisz-
czy?”. Więcej użytkowników zapyta Google’a o to, „Jak działa 
drukarka?”. Postawiliśmy więc na optymalizację względem 
SEO z zachowaniem balansu, bo co jakiś czas publikowaliśmy 
też ciekawostki o innowacyjnych drukarkach czy rzeczach 
luźno powiązanych z tą branżą. 

Zmieniła się też stylistyka tekstów. Postawiliśmy 
na krótkie i treściwe, ale wciąż naturalne zdania. 
Doceniliśmy konkretny, jasny przekaz, czasem wzbo-
gacony żartem lub metaforą dla lepszego odbioru. 
Wszystko po to, aby w gąszczu przeglądanych stron drukar-
kowe poradniki DrTusz.pl odznaczały się wysoką jakością 
i przyjemną formą.

2. Nie piszesz bloga dla siebie
Żyjemy szybko, nieustannie atakowani setkami bodź-
ców. Internauci nie czytają. Internauci skanują strony 

internetowe, co udowodnił Jakob Nielsen. Na przyciągnięcie 
uwagi czytelnika jako autor tekstu publikowanego w sieci 
masz mniej niż sekundę. Nawet jeśli Twój artykuł wyświe-
tla się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, nie 
ma pewności, że poszukiwacz wiedzy wybierze właśnie 
jego. Zrobił to? Możliwe, że przeczyta niewielki fragment 
lub wciśnie Ctrl + F, znajdzie konkretną frazę i pobieżnie 
przejrzy jeden akapit. Te zasady są niezmienne. Można się 
tylko do nich dostosować.

Aby zbierać plony z tego, co zasiejesz, musisz przede 
wszystkim postawić na przystępny język, bo techniczny 
żargon męczy i odstrasza. Tym sposobem stworzysz więcej 
wartościowych publikacji i poprawisz efektywność swojej 
pracy.

3. Musisz wiedzieć, czego chcą 
czytelnicy
Niezależnie od tematyki bloga bardzo pomocne w opraco-
wywaniu treści są narzędzia analityczne.

Warto sięgnąć po planer słów kluczowych, dostępny 
w Google Ads. Dzięki niemu łatwiej znaleźć frazy do wykorzy-
stania w tekstach. Jednak słowa kluczowe to jedno – trzeba 
jeszcze nadać im kontekst.

Tutaj przydaje się AnswerThePublic – darmowe narzę-
dzie prezentujące kombinacje słów kluczowych i zapytania 
z Google’a.

Warto też zaglądać do Google Search Console, aby 
sprawdzić, jak często Twoja witryna pojawia się w wynikach 
wyszukiwania, i poznać frazy wpływające na jej wyświetlanie. 
Gdy będziesz wiedział, jakie są wyszukiwane zagadnienia, 
będziesz mógł udzielić na nie odpowiedzi. Merytoryczny 
tekst zachowujący zasady SEO przyniesie Ci ruch, a czytel-
nikom – wiedzę. 

Wskazówka
Wraz z doświadczeniem przyszły refleksje i zmiana w po-
dejściu. Skupiliśmy się na treściach, które regularnie poja-
wiają się w wynikach wyszukiwania. Korzystaliśmy głównie 
z narzędzi Google’a (Google Analytics, Google Keyword 
Planner, Google Search Console) oraz AnswerThePublic, 
a także konsultacji z naszymi ninja SEO.

Zapamiętaj
Ludzie szukają konkretów, dlatego ważne informacje warto 
umieszczać już w pierwszym akapicie. Styl też ma znacze-
nie. Musi być spójny z głosem marki, w której imieniu blog 
przemawia. Osobiste aspiracje autora schodzą na dalszy 
plan. To nie miejsce na prywatne przemyślenia i dywaga-
cje. Od początku ma być merytorycznie i konkretnie. Do 
tego należy pamiętać o SEO.
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W przypadku DrTusz.pl blog jest jednym z narzędzi wspar-
cia działu obsługi klienta. Są na nim dokładnie opisane te-
maty, o które najczęściej pytają kupujący.

Rozmowy o tym, co napisać, czasem przynoszą lepsze 
rezultaty niż analityka. Przykładem może być artykuł „Jak 
wybrać drukarkę. Poradnik dla Klienta”.

4. Konstruuj teksty tak, aby czytel-
nik chciał je czytać
Teksty internetowe rządzą się swoimi prawami. Jeśli two-
rzysz bloga, powinieneś je znać i w miarę możliwości ich 
przestrzegać. 

Pierwsza sprawa to tytuł, którym należy przyciągnąć uwagę. 
Portale często korzystają z clickbaitowych form – wszelkie 
rankingi czy wyliczanki typu „top 1234” budzą ciekawość. 
Jak zatem połączyć skuteczny tytuł z praktykami SEO? W do-
datku na blogu poświęconym drukarkom i ich eksploatacji? 
Musieliśmy wypracować złoty środek.

Z jednej strony tytuł musi być krzykliwy. Z drugiej – konkret-
ny i skrojony pod algorytmy. Na szczęście sztukę tworzenia 
chwytliwych tytułów i wplatania w nie słów kluczowych da 
się opanować dość szybko. Przykładem może być artykuł 
„Drukarki do nauki zdalnej – ranking Rudego”.

5. Dowiedz się, o co chodzi z tym SEO
Niektórym wydaje się, że trudno jest pisać pod SEO. Jednak 
po nabraniu wprawy SEO copywriting na blogu staje się 
fajną zabawą.

Co zrobić, aby osiągnąć taki efekt? Część merytoryczną 
przedstawiłem wcześniej. Czas na część techniczną.

Użytkownikom WordPressa polecam wtyczkę Yoast SEO. 
Poza tym, że pokazuje ona podgląd edytowanej strony w wy-
nikach wyszukiwania, to ma jeszcze dwie opcje, z których ko-
rzystam – analizę czytelności i analizę SEO. Trzeba dbać o to, 
aby wszystkie buttony świeciły się na zielono (ilustracja 1).

Wskazówka
Przedsiębiorstwo to organizm, w którym części powin-
ny ze sobą współpracować. Aby dowiedzieć się, czego 
oczekują czytelnicy bloga, należy się zorientować, o co 
najczęściej pytają klienci firmy. Wymiana informacji z ko-
legami z innych działów (sklepu internetowego, sklepu 
stacjonarnego, serwisu) zaowocowała u nas wieloma 
ciekawymi publikacjami.

Zapamiętaj
Przeplatanie słów kluczowych z nagłówkami i zdjęciami nigdy się nie nudzi. Satysfakcja z pracy włożonej w optymalizację tekstu 
jest jeszcze większa, kiedy widzisz, że zyskał on czytelników, klienci sklepu posiłkują się nim w rozmowach, a w sekcji komentarzy 
zaczynają się dyskusje.

Wskazówki
• Fraza kluczowa powinna znaleźć się w tytule, w pierw-

szym akapicie, w śródtytułach oraz w linku do strony.
• Uwagi wymagają nagłówki. Należy dbać o hierarchię – 

H1, H2, H3. 
• Przesadne nasycenie frazami kluczowymi nie jest dobre. 
• Tekst nie może być zbyt krótki – 5 tys. znaków ze spa-

cjami to absolutne minimum.
• W artykule należy umieścić też zdjęcia lub grafiki. Istotny 

jest rozmiar – taki, aby nie spowalniały one strony. 
• Pamiętaj o atrybutach alt – ich uzupełnienie opisem 

zawierającym frazę kluczową to chwila.

Przykład implementacji wtyczki 
Yoast SEO na blogu DrTusz.pl

ILUSTRACJA 1
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Nie zapominaj przy tym o naturalności. Czytelnicy są na 
tyle świadomi, że łatwo odróżnią „zapleczówkę” od bloga, 
który niesie za sobą więcej niż tylko teksty nasycone frazami 
kluczowymi.

6. Dbaj o dystrybucję treści
Budowanie zasięgów organicznych to czasochłonna praca. 
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wspomóc publikacje 
postami sponsorowanymi. W DrTusz.pl często korzystamy 
z Facebook Ads, dzięki czemu kierujemy wpisy do konkret-
nych grup odbiorców. Tak zrobiliśmy w przypadku tekstu 
„Historia drukarek w Polsce – kroniki DrTusza”. 

Reklama wideo kierująca na bloga była chętnie udostęp-
niana i komentowana. Dzięki kampanii w mediach społecz-
nościowych dotarliśmy też do osoby, która w latach 70. i 80. 
XX w. zajmowała się serwisem najwcześniejszych drukarek 
w Polsce. Rozmowa przerodziła się w pierwszy wywiad w hi-
storii naszego bloga. 

Wysyłamy również newsletter blogowy, dzięki któremu 
na bieżąco dostarczamy nowy content naszym klientom. 

Chociaż lwia część ruchu pochodzi z wyszukiwarki, e-mail 
marketing oraz media społecznościowe również mają swój 
udział w jego pozyskiwaniu (ilustracja 2). Warto wspomóc się 
dostępnymi narzędziami, szczególnie kiedy chcesz dotrzeć 
do odbiorców z treściami, których nie będą oni wyszukiwać 
samodzielnie.

7. Aktualizuj teksty
Teksty na blogu DrTusz.pl dobrze się wypozycjonowały w wy-
nikach wyszukiwania w Google’u, dlatego dbamy o to, aby 
stale były aktualne. Rankingi drukarek czy listę drukarek 
skierowanych do konkretnych grup regularnie odświeżamy, 
bo w tym świecie urządzenia szybko znikają z rynku, a ich 
miejsce zajmują nowe modele. 

 
8. Bądź cierpliwy
Pamiętaj, że bez pracy nie ma kołaczy. Pisanie bloga wyma-
ga czasu, samozaparcia i analiz. To działanie długofalowe. 
Budowanie pozycji witryny i wizerunku eksperta nie przy-
chodzi łatwo, ale to wysiłek, który się opłaca. Dzięki niemu 
zyskujesz miejsce, w którym możesz pozyskiwać nowych 
klientów i podtrzymywać relacje z osobami znającymi już 
Twoją firmę. Masz też kolejny punkt w sieci będący wyłącznie 
Twoją własnością.

Powodzenia w rozwijaniu bloga!

Kanały ruchu na blogu DrTusz.pl
ILUSTRACJA 2

Karol Rutkowski

Copywriter specjalizujący się w content 
marketingu. Doświadczenie zawodowe 
zdobywał jako dziennikarz w  lokalnych 
redakcjach, a  następnie moderator 
w  agencji Isobar. Z  DrTusz.pl związany 
od 2016 r.
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Autorka: Marta Grądzik

Marka Brit – jeden z czołowych producentów pożywienia dla zwierząt – na 
początku grudnia 2021 r. wydała e-book „PROPS” o tym, jak przygotować się do 
adopcji lub zakupu psa, jak właściwie dbać o jego zdrowie, odpowiednie żywienie 
i pielęgnację. Sprawdź, dlaczego projekt edukacyjny warto połączyć z działaniami 
charytatywnymi i jak to mądrze zrobić.

Akcja na propsie! Czyli jak 
połączyć projekt edukacyjny
z działaniami charytatywnymi

Przekleństwo świątecznego prezentu
Okres świąteczno-sylwestrowy zawsze jest trudny w branży 
zoologicznej. Część osób zaopatruje się w kuszące zabawki 
dla swoich pupili i wywraca sklepy do góry nogami. Nadal rów-
nież zbyt duża liczba ludzi wpada na znacznie gorszy pomysł: 
zakup zwierzęcia jako (nieprzemyślanego) prezentu. Media, 
schroniska, domy tymczasowe i inne placówki od wielu lat 
przestrzegają przed tym procederem. Jako marka Brit poszli-
śmy krok dalej i postanowiliśmy zaserwować osobom, które 
taki krok rozważają, solidną porcję informacji, aby rozwiać 
ich ewentualne wątpliwości związane z wzięciem psa pod 
wpływem impulsu. Tak narodził się pomysł e-booka „PROPS” – 
czyli „Poradnika Rewelacyjnego Opiekuna Psa” – który po-
maga podjąć decyzję o zakupie psa i usystematyzować do-
tychczasową wiedzę na temat opieki nad tym zwierzęciem.

Charytatywny aspekt akcji
Poradnik powstał we współpracy z popularnymi i cenionymi 
specjalistami: trenerem, behawiorystą, groomerką, ekspertem 
żywienia Brit, hodowcą z 20-letnim doświadczeniem. Do akcji 
przystąpił znany youtuber Karol Paciorek, który opowiedział 
parę anegdot związanych z jego ulubieńcem Ramenem. 
Katarzyna Gabrysz, znana jako Rynn Rysuje, stworzyła ko-
lorową okładkę z adekwatną ilustracją.

Zgodnie stwierdziliśmy, że e-book powinien nie tylko 
edukować, lecz także nieść pomoc tym zwierzętom, którym 
jeszcze nie udało się znaleźć kochającego, odpowiedzialnego 

domu. Ustaliliśmy, że publikację będzie można otrzymać po 
wpłaceniu min. 10 zł, chociaż zamierzaliśmy zachęcać do 
wyższych darowizn. 

Przygotowania do startu akcji
Zaczęliśmy od postawienia landing page’a przekazujące-
go wszystkie informacje na temat „PROPS-a” (ilustracja). 
Opisaliśmy dokładnie, kogo wspieramy, i podpięliśmy sto-
sowne linki. E-book można było pobrać jednym kliknięciem 
na stronie www.props-brit.pl. Informację o jego wydaniu 
rozesłaliśmy do wszelkich mediów branżowych, które mo-
mentalnie wyraziły chęć zostania partnerami akcji. 

Fragment landing page’a 
z informacjami o „PROPS-ie”

ILUSTRACJA

Źródło: props-brit.pl
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Boom w dniu premiery
9 grudnia 2021 r. – w dniu premiery – rozpoczął się praw-
dziwy przedświąteczny ruch. Wszędzie pojawiały się arty-
kuły związane z „PROPS-em”, a my nawet po odejściu od 
ekranu komputera widzieliśmy niemal cały świat w kolorach 
jego okładki. Polecały nas rozmaite media, schroniska i inne 
podmioty wspierające inicjatywę. Niezbędne okazało się 
stworzenie harmonogramu działań w ramach akcji.

Promocja poradnika i akcji
Cały nasz zespół miał rozdzielone zadania służące jak naj-
szerszemu rozpropagowaniu przedsięwzięcia. Niezbędne 
stało się napisanie różnorodnych artykułów związanych 
z poradnikiem, wśród których ważne miejsce zajęły wywiady 
z autorami poszczególnych działów. Relacje ze zdjęciami nasi 
partnerzy udostępniali na swoich stronach, blogach, a także 
w mediach społecznościowych. Dużo podmiotów wsparło 
nas również e-mailingiem do swoich klientów. Tworzyliśmy 
oraz dosyłaliśmy grafiki we wszystkich możliwych wymiarach 
i w zróżnicowanych stylach, zgodnie z zapotrzebowaniem 
partnerów i ze swoimi kolejnymi pomysłami.

Na naszym kanale Brit Polska na YouTubie tuż przed 
świętami miał premierę materiał, w którym wystąpiły osoby 
dzielące się spostrzeżeniami, jak pojawienie się psa zmieniło 
ich życie.

Strzałem w dziesiątkę okazały się live’y. Połączenie warto-
ściowego contentu i aspektu edukacyjnego z promowaniem 
idei poradnika sprawdziło się doskonale. Relacje organizowa-
liśmy na Instagramie oraz na Facebooku, a ich uczestnikami 
byli poszczególni autorzy e-booka. 

Wsparcie partnerów biznesowych – 
zawsze na propsie!
Nie do przecenienia było także wsparcie akcji przez naszych 
partnerów biznesowych. Jako firma dystrybucyjna na co 
dzień mamy do czynienia z największymi sklepami zoolo-
gicznymi. Pomoc z ich strony okazała się czymś niezwykłym. 
E-commerce generujące milionowe zasięgi to świetny nośnik 
dla tego typu przedsięwzięć. Serce rosło, kiedy widzieliśmy 
na stronie głównej, w zakładkach produktowych czy na blo-
gach materiały informujące o poradniku i zachęcające do 
pomocy. Poza tym współpracowaliśmy także z mediami 
„zwierzolubnymi”, które chętnie informowały swoich czytel-
ników o naszej akcji.

Podsumowanie
Kiedy pisałam ten artykuł, byliśmy na etapie rozsyłania druko-
wanej wersji poradnika. „PROPS” trafił do wszystkich naszych 
partnerów, ambasadorów oraz, rzecz jasna, autorów. Kilka 
sztuk kolekcjonerskich, z autografami wszystkich twórców, 
znalazło się na aukcjach charytatywnych i była to nie lada 
gratka. Całe przedsięwzięcie trwało do końca stycznia, więc 
materialne „PROPS-y” były jego idealnym epilogiem. Jestem 
bardzo dumna, że mogłam współtworzyć ten projekt. Z pew-
nością będziemy też razem z marką Brit organizować po-
dobne akcje.

Wnioski dla innych ikomersiaków
1. Jeśli organizujesz akcję edukacyjną, warto zadbać o jej 

aspekt charytatywny – dzięki temu łatwiej będzie o part-
nerów oraz patronów medialnych.

2. Pamiętaj o sile mediów społecznościowych – wsparcie 
ambasadorów projektu oraz organizowanie z nimi relacji 
na żywo dają świetne efekty…

3. …musisz jednak przy tym zadbać, żeby ambasadorzy byli 
więcej niż „suchym zasięgiem”. Należy zdawać sobie spra-
wę, że wartością dodaną twórców jest przede wszystkim 
zaangażowana społeczność skupiona wokół nich.

4. Twoja akcja wcale nie musi mieć szerokiego zasięgu. 
Staraj się dotrzeć przede wszystkim do grupy, w któ-
rej znajdują się Twoi potencjalni konsumenci. Jakość 
ponad ilość!

5. Nieocenione jest wsparcie partnerów – tych wcale nie 
musisz pozyskiwać tylko za pieniądze. Ciekawy pomysł 
i możliwość zaistnienia mogą spowodować, że otworzysz 
wiele drzwi za darmo.

Marta Grądzik

Ambasadorka Brit Polska. Na co dzień 
prowadzi kanał tej marki na YouTubie 
oraz odpowiada za content w  firmie 
Azan. Absolwentka SGGW i Studium Fi-
zjoterapii Zwierząt, trenerka i pasjonat-
ka kynologii. Prywatnie opiekunka kota 
Ursusa oraz samojedki Pianki, przygoto-
wywanej do pracy w dogoterapii.
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„Jesteśmy nowocześni, idziemy z duchem czasu i swoje usługi dostosowaliśmy 
do rynku, na którym działamy. Znamy doskonale naszych klientów i wiemy, 
czego potrzebują” – o nowych formach finansowania marketingu dla e-handlu 
opowiada Michael Kacprzak, założyciel i CEO Booste. 

Michael Kacprzak (Booste): 
Innowacyjność to nasze
drugie imię

Na czym polega innowacyjność fi-
nansowania reklam przez Booste? 
(śmiech) Innowacyjność to nasze drugie imię – na to kła-
dziemy największy nacisk. Można więc o niej mówić w kilku 
kontekstach.

Po pierwsze w odróżnieniu od przeróżnych instytucji finan-
sowych wiemy, że dla naszych klientów czas jest kluczowy. 
W e-commerce często trzeba promować produkt z dnia na 
dzień, realizować różne krótkie i długie programy promocyjne. 
Dlatego proces pozyskiwania finansowania działań marke-
tingowych nie trwa długo. Wszelkie formalności załatwiamy 
online – tak właśnie pracują nasi klienci. Biurokracji też tutaj 
nie ma! Dlatego jeśli klient nagle musi zwiększyć nakłady na 
promocję, może w jeden dzień uruchomić finansowanie 
do 100 tys. zł.

Kolejną kwestią jest to, że jesteśmy elastyczni. Elastyczność 
w przypadku różnych źródeł finansowania też jest rzadka. 
Wysokość spłaty dostosowujemy do przychodów. Mamy 
z góry ustaloną wysokość marży, a RRSO wynosi u nas 0%. Co 
więcej, klient nie doświadczy zmiennych stóp procentowych, 
co jest niewątpliwie dużą korzyścią. Doskonale wiemy, jak 
w ostatnim czasie rosną raty kredytów z powodu sytuacji 
geopolitycznej i gospodarczej.

Gdy świat przyśpiesza i osiąga zawrotną prędkość rozwoju, 
my dostosowujemy się do tego tempa. Booste to impuls do 
działania, do zwiększania zysków e-firmy i uświadamiania jej 
potencjalnych klientów. 

Michael Kacprzak
Założyciel i CEO Booste. 

Jak wygląda spłata? 
Tutaj też wszystko jest proste i w pełni zautomatyzowane. 
Raz w tygodniu firmowa karta płatnicza zostaje obciążona 
kolejną ratą. Nie trzeba więc pamiętać o kolejnych przele-
wach – system robi to za klienta. Nie ukrywamy żadnych 
dodatkowych opłat, wszystko jest transparentne. Jedyna 
opłata związana z otrzymaniem finansowania od Booste to 
jednorazowa opłata początkowa w wysokości 6% za kapitał 
na marketing. 

MATERIAŁ PARTNERA
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Wiemy też, że w e-commerce biznes zmienia się z miesiąca 
na miesiąc. Dlatego wysokość spłaty jest bezpośrednio skore-
lowana z wynikami sprzedaży sklepu internetowego. Wspólnie 
z klientem ustalamy, jaką część przyszłych przychodów chce 
on przeznaczyć na spłatę, planując także, jak długo to będzie 
trwało. Jeśli więc wyniki e-sklepu się zmniejszą, analogicznie 
zmniejszy się wysokość spłat w danym miesiącu.

Co jeśli sprzedawca nie wie, jak się 
reklamować?
Na to też mamy rozwiązanie. Doskonale zdajemy sobie spra-
wę, jak ważne są działania marketingowe dla rozwoju firm. 
Często nasi klienci prowadzą swoją działalność samodzielnie. 
Są ekspertami w wielu dziedzinach, ale marketing wymaga 
strategii i czasu. Gdy przychodzi moment, że przedsiębiorca 
nie ma już mocy przerobowych na prowadzenie działań 
marketingowych osobiście, może wesprzeć się naszymi eks-
pertami lub zaufanymi partnerami, czyli jednymi z najlepszych 
agencji marketingowych w Polsce – i zlecić im te zadania.

Są też takie przypadki, gdy firma ma u siebie dział marke-
tingu i osoby odpowiedzialne za komunikację oraz promocję. 
Każdy, kto działa w tej branży, wie, że social media i związane 
z nimi trendy wciąż ewoluują. Dla tych klientów mamy więc 
ofertę szkoleń i webinarów, które organizujemy lub współ-
organizujemy z innymi. Bo jeśli chcesz rozwijać swój biznes, 
nie możesz zapominać o rozwoju osobistym – zarówno gdy 
jesteś menedżerem i prowadzisz swój zespół, jak i gdy jesteś 
członkiem zespołu i realizujesz zaplanowane wspólnie działa-
nia. A przecież praca w internecie, w mediach, w marketingu 
to praca kreatywna! Dlatego nie można zapominać o tym, 
aby wciąż dostarczać sobie różnych inspiracji i uaktualniać 
swoją wiedzę.

Dlaczego finansowanie Booste jest 
atrakcyjniejsze od innych ofert na 
rynku?
Jesteśmy nowocześni, idziemy z duchem czasu i swoje usłu-
gi dostosowaliśmy do rynku, na którym działamy. Znamy 
doskonale naszych klientów i wiemy, czego potrzebują. 
Często z nimi rozmawiamy i chcemy działać dla nich, aby 
mogli wciąż rozwijać swoją działalność. A bez promocji ani 
rusz! Oferujemy więc proste i szybkie finansowanie. To 
klient decyduje o tym, jaki procent od obrotu przeznacza 
na spłatę. 

Co ciekawe, nasze finansowanie nie wpływa na obciążenie 
zdolności kredytowej klienta, czego nie można powiedzieć 
o tradycyjnych źródłach kredytowania. Korzystając z naszego 
wsparcia, przedsiębiorca zaczyna być widoczny – zwiększa 
sprzedaż, więc swoją energię może włożyć w inne obszary 
prowadzenia firmy, choćby obsługę klienta. Myślę, że sam 
proces pozyskiwania finansowania jest naszą największą siłą. 
Bo nie mnożymy formalności, wszystko można u nas załatwić 
prosto i od ręki. Nie potrzebujemy nawet zaświadczenia 
z ZUS, inaczej niż banki. Wystarczy, że klient jest obecny na 
rynku od pół roku i możemy spojrzeć w statystyki e-sklepu. 
Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić, jaką ma zdolność 
kredytową, i ustalić warunki spłaty. To najlepsza i najbardziej 
elastyczna oferta na rynku, ale też skrojona z myślą o po-
trzebach klienta. A efekty są świetne i widoczne w krótkim 
czasie – nasi klienci zwiększają sprzedaż o 40–60% po uru-
chomieniu finansowania marketingu z Booste.

Booste to impuls do rozwoju Twojego e-sklepu. Oferu-
jemy innowacyjne finansowanie działań marketingowych 
dla sklepów internetowych. Świat e-commerce jest dyna-
miczny, więc nasze rozwiązania dopasowaliśmy do spe-
cyfiki branży. Wsparcie otrzymasz w ciągu 24 godz., bez 
wychodzenia z  domu, bez zbędnych formalności i  bez 
ukrytych opłat. Jako pierwsi wprowadziliśmy na nasz 
rynek elastyczny model revenue-based financing, czyli 
finansowanie zależne od przychodów. Oferujemy też 
wsparcie ekspertów ds. marketingu i dużą dawkę wiedzy. 
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3
OPTYMALIZACJA
I ZWIĘKSZANIE 
SPRZEDAŻY ONLINE 
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Autor: Piotr Pliszka

Rozwijasz e-sklep, zwiększasz wydatki na reklamę, a zyski nie są tak wysokie, 
jak oczekiwałeś. Dlaczego tak się dzieje? Kluczem do odpowiedzi jest analiza 
danych. Tylko ona umożliwi Ci taką optymalizację działań, która realnie przełoży 
się na Twój zysk. Pozwoli także określić, które z podejmowanych inicjatyw są 
właściwe, a które należy szybko zmienić. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie dane warto analizować w sklepie internetowym, 
• na co zwracać uwagę w analizie danych,
• jakie bezpłatne narzędzia warto do tego wykorzystać.

Podstawy analityki w pigułce.
Jakie dane sprawdzać, 
aby zwiększać zyski e-sklepu

A naliza analizie nierówna – 
żeby przyniosła efekt, na-

leży prowadzić ją z głową. Grunt 
to badać to, co rzeczywiście jest 
potrzebne, bo zbyt duża ilość zgro-
madzonych danych może wprawić 
w spore zakłopotanie. No i rzecz 
najważniejsza: ich analiza to pro-
ces, a nie jednorazowa czynność. 
Żeby rzeczywiście móc wyciągnąć 
trafne wnioski, potrzebny jest so-
lidny punkt odniesienia, np. raport 
porównujący średnie współczyn-
niki konwersji w odniesieniu do 
branż i urządzeń (ilustracja 1). 

Kluczowe wskaźniki 
e-commerce
Analizie można oczywiście podda-
wać wiele czynników, zagadnień, 

a także zmiennych, jednak – zwłaszcza na początku przygody 
z e-commerce – najważniejsze jest skupienie się na kilku 
kluczowych elementach. 

Pamiętaj, aby poprzedzić analizę wyznaczeniem konkret-
nych celów (KPI). Dzięki temu będziesz w stanie skupić się 
na najważniejszych danych. 

Analiza danych sklepu w porównaniu z konkurencją
ILUSTRACJA 1

Źródło: Google Data Studio
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Niski współczynnik konwersji jest zwykle wynikiem nieodpo-
wiedniego zaprojektowania lejka sprzedażowego. Sprawdź, 
czy podejmowane działania marketingowe skutecznie za-
chęcają potencjalnych klientów do zakupu. Na sam koniec 
najlepiej zestawić uzyskane wyniki z danymi konkurencji. 
Pomoże w tym np. Google Data Studio  (ilustracja 2).

Warto regularnie analizować m.in. dane w GA („Konwersje” � 
„Ścieżki wielokanałowe” � „Konwersje wspomagane”) do-
tyczące konwersji wspomaganych (ilustracja 3). To pozwoli 

uniknąć np. pochopnej rezygnacji z jakiegoś kanału, który 
dostarcza wysokokalorycznego ruchu na stronę, choć może 
się wydawać, że nie domyka sprzedaży w tzw. last clicku, bo 
pojawia się na wczesnym etapie ścieżki zakupowej klienta.

Analiza klienta
Jeśli chcesz zwiększyć zyski w e-sklepie lub dowiedzieć się, 
co należy w nim poprawić, aby działał lepiej, niezbędna bę-
dzie analiza samego klienta. Aby przewidywać jego ruchy, 
odpowiedz sobie na pytania: 
• „Czy moja oferta odpowiada najnowszym trendom?”,
• „Czy właściwie targetuję reklamy?”,
• „Czy na pewno wiem, kto jest moją grupą docelową?”,
• „Czy potrafię zainteresować klienta na tyle, żeby ten 

zapisał się do newslettera i w końcu do-
konał zakupu?”,
• „Czy moje kampanie marketingowe 

trafiają w odpowiednie miejsca?”,
• „Czy wiem, jak się komunikować z po-

tencjalnym klientem?”.

Analiza UX i zachowań 
użytkowników na stronie 
Dodatkowo warto badać dane na temat 
zachowania użytkowników na stronie. Być 
może okaże się, że trzeba zoptymalizować 
wybrane funkcje, które utrudniają korzy-
stanie ze sklepu (np. bramkę płatności). 
Sprawdź:
• jak użytkownicy trafiają na stronę 

e-commerce, 
• jakie są źródła ruchu, 
• ile czasu odwiedzający spędzają 

w Twoim sklepie,
• czym są najbardziej zainteresowani. 

Wielokrotnie byłem świadkiem, jak klient pod wpływem im-
pulsu podejmował decyzję o rezygnacji z jakiegoś medium, 
np. z obecności w jednej z porównywarek cen. Dlaczego? 
Ponieważ twierdził, że ten kanał nie przynosi sprzedaży. 
Po dokładnej analizie okazywało się jednak, że owszem, 
bezpośrednio nie generuje on konwersji, ale uczestniczy 
w procesie podejmowania decyzji na różnych etapach 40% 
wszystkich zakupów w e-sklepie. 

Przykład

Wskazówka
Przedmiotem analizy przede wszystkim powinny być 
standardowe wskaźniki e-commerce, czyli takie, które 
bezpośrednio odnoszą się do sprzedaży. Należą do nich: 
• współczynnik konwersji, 
• ROS (zwrot ze sprzedaży) = (zysk netto / przychód) 

× 100%,
• ROI (zwrot z inwestycji w reklamę) = [(przychód – 

koszt inwestycji) / koszt inwestycji] × 100%,
• CAC (koszt pozyskania klienta) = wydatki na pozyska-

nie klienta / liczba pozyskanych klientów,
• LTV (wartość życiowa klienta) = sumaryczny zysk 

netto w wybranym okresie / liczba pozyskanych 
klientów w wybranym okresie.

Przykład efektywnego wykorzystania 
raportów w Google Data Studio

ILUSTRACJA 2

Źródło: Google Data Studio
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Analiza działań sprzedażowych 
konkurencji
Pamiętaj o analizie działań sprzedażowych konkurencji, która 
rozwinęła się w czasie pandemii wraz z całą działalnością 
e-commerce. U konkurentów zwracaj baczną uwagę na:
• ceny, 
• asortyment, 
• źródła sprzedaży i reklamy, 
• sposób pozycjonowania się w internecie.

Analiza efektywności budżetu
Kolejny czynnik, któremu należy się przyjrzeć, to budżet, 
czyli sytuacja finansowa sklepu. Warto monitorować koszty, 
sprawdzać, czy osiągana jest rentowność per transakcja, oraz 
obserwować rentowność per produkt. Należy uwzględnić 
również koszty często pomijane, takie jak wydatki związane 
z logistyką, pracownikami czy obsługą klienta. 

Analiza widoczności (SEO)
Sprawdź, czy Twój sklep jest dobrze widoczny w wyszuki-
warkach. Warto poświęcić czas na optymalizację strony pod 

Przykładowy raport z konwersji wspomaganych w Google Analytics
ILUSTRACJA 3

Źródło: Google Analytics

kątem SEO, aby nie uzależniać się od jednego kanału płatne-
go ruchu, tylko postarać się zrównoważyć źródła klientów. 

Nie taka analiza straszna, jak ją malują 
Analiza danych powinna być nieodzownym elementem  
e-commerce. Odpowiednio i systematycznie przeprowadza-
na, pozwala na to, co w internecie najważniejsze – reagowanie 
na bieżąco. Dzięki dostępnym narzędziom będziesz w sta-
nie sprawdzić, które działania szybko przyniosą zysk, a nad 
którymi trzeba jeszcze popracować. Pamiętaj, że zawsze 
jest dobry moment, żeby wprowadzić konieczne poprawki 
lub całkowicie zmienić charakter działalności.

Piotr Pliszka

Doświadczony praktyk i specjalista. Od 12 
lat związany z szeroko pojętym biznesem 
w internecie. Właściciel butikowej Agencji 
DP Media. W swoim portfolio ma projekty 
m.in. dla marek USP Zdrowie, Drukarnia 
Chroma, Grupa IT czy Olympus Polska. 

contact@dpmedia.fr
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Gdy wpiszesz w wyszukiwarkę Google hasło „jak zbudować bazę e-mailową”, 
znajdziesz tysiące artykułów i porad, co zrobić, aby Twoja lista adresów rosła 
jak szalona. Wiele osób do budowania bazy podchodzi jak do sprintu – liczy się 
dobry wynik w krótkim czasie. Podejście powinno być jednak zgoła inne. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• dlaczego dobrze jest zbudować wartościową bazę od-

biorców i w jaki sposób to zrobić,
• czym różni się pop-up od web layera i jakie są składowe 

dobrego pop-upu,
• jak przygotować formularz zapisu do newslettera, 
• jak opracować strategię komunikacji e-mail-marketin-

gowej.

Jak zbudować wartościową 
bazę odbiorców w e-commerce

Budowanie wartościowej bazy, odpowiednia komunikacja, 
weryfikacja początkowych założeń i mierzenie się z ocze-

kiwaniami subskrybentów – to prawdziwy maraton! Ale na 
końcu jest nagroda. E-mail marketing przyczynia się nawet 
do 20% sprzedaży w e-commerce. To jeden z najbardziej 
efektywnych i niskokosztowych kanałów.

Dwa pytania, na które musisz
sobie odpowiedzieć
Dwa pytania, na które musisz sobie odpowiedzieć, to:
• „Z jakimi osobami chcesz pozostać w kontakcie?”,
• „Jakie oczekiwania mają względem Ciebie odbiorcy i co 

sprawi, że będą chcieli czytać Twoje newslettery?”.

Wbrew pozorom te pytania są naprawdę ważne. Bo jeśli 
przyciągasz odbiorców kodem rabatowym, to czy zamierzasz 
później stale obniżać cenę swoich produktów? A jeśli za za-
pis do newslettera oferujesz ciekawy e-book, który edukuje 
subskrybentów i pozwala im bardziej świadomie wybierać 
produkty, czy to jest Twoja strategia komunikacyjna? Spójność 
będzie działać na Twoją korzyść.  

Wskazówka
Sercem Twojego e-commerce jest strona internetowa. 
I to w tym miejscu zbierzesz najbardziej wartościową, 
nieprzypadkową bazę odbiorców. W firmie Recman baza 
zebrana przez pop-upy stanowi 55% subskrybentów 
(ilustracja 1).

Formularz zapisu do newslettera 
na stronie sklepu Recman

ILUSTRACJA 1 

Źródło: Recman

Czym różni się pop-up od web layera?
Pop-up to wyskakujące okienko, które przerywa użyt-
kownikowi interakcję ze stroną internetową. Wymusza ono 
działanie: wypełnienie formularza lub przejście na konkretną 
podstronę.

Web layer to bardziej dyskretny element, który nie 
przeszkadza w eksplorowaniu strony. Jego niewątpliwym 
plusem jest to, że nie działają na niego adblocki.
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Jakie dane warto zbierać? 
Wiesz już, że pop-up i web layer mogą być bardzo skutecz-
nymi sposobami na zbieranie adresów e-mailowych. Kolejne 
pytanie, na jakie trzeba sobie odpowiedzieć, brzmi: „Jakich 
danych faktycznie potrzebujesz, aby prowadzić dopasowaną 
do swoich celów komunikację e-mail-marketingową?”.

1. Imię odbiorcy
Jeżeli skupiasz się na personalizowanym komunikacie, wów-
czas możesz zebrać więcej danych niż sam adres e-mailowy.

2. Numer telefonu
Kolejnym z najczęściej zbieranych parametrów jest numer te-
lefonu. Zwróć na to uwagę, szczególnie jeśli planujesz wysyłki 
promocyjnych SMS-ów lub przypominanie o porzuconym 

Chcesz, aby te rodzaje marketingu onsite robiły efektowne 
wejście? Zarówno pop-up, jak i weblayer mają możliwość 
wysuwania się, wyskakiwania, a nawet obracania. Mogą zaj-
mować małą przestrzeń lub prawie całą stronę. Ty wybierasz, 
czy wolisz klasyczną, statyczną grafikę czy GIF.

1. Czas życia ciasteczka
Jest to oznaczenie, po jakim czasie od zamknięcia pop-
-upu pojawi się on ponownie konkretnemu użytkownikowi. 
Jeżeli użytkownik nie wypełnił formularza zapisu, warto po-
kazać mu go ponownie dopiero po kilku dniach. Dlaczego? 
Wyświetlanie pop-upu za każdym razem, gdy ktoś wejdzie 
na stronę, może tylko odstraszyć. Jednocześnie, zobaczony 
tylko raz – nie zostanie zapamiętany. Do wyboru jest wiele 
możliwości (ramka 1).

2. Kreacja graficzna
Niezwykle ważny jest rozmiar pop-upu. Nie może on zajmo-
wać całej strony, ale też nie powinien być zbyt mały. Często 
wybieranymi wymiarami są 600 × 400 px na desktopie oraz 
300 × 400 px na urządzeniach mobilnych. 

Wskazówka
Można wyróżnić trzy składowe dobrego pop-upu: odpo-
wiedni wybór jego rodzaju, ustawienie czasu aktywacji 
i życia ciasteczka oraz wyróżniającą się kreację graficzną.

Wskazówka
Zadbaj o dopracowanie dwóch kreacji pop-upu: osobno 
na mobile i desktop. Pop-up powinien być spójny z este-
tyką, elementami graficznymi na stronie, a równocześnie 
powinien się wyróżniać. Takimi wyróżnikami mogą być 
ciekawe zdjęcie, widoczny przycisk CTA czy kreatywne 
copy (ilustracja 2). 

Rodzaje wyskakującego okienka
RAMKA 1

Welcome, czyli po wejściu na stronę. Warto 
ustawić czas, po którym wyświetlimy komunikat 
użytkownikowi. Może to być 15 s, 30 s lub 1 min. 
Warto zweryfikować dane z Google Analytics 
mówiące o średnim czasie interakcji odwiedza-
jącego ze stroną.

Exit, gdy osoba chce opuścić stronę. Wówczas 
można próbować ją zatrzymać i wyświetlić pop-
-up np. ze zniżką czy informacją o darmowej 
dostawie od pewnej kwoty.

Action, jak sama nazwa wskazuje, wyświetli się 
po dokonaniu pewnej akcji przez użytkownika 
na stronie: po dodaniu produktu do koszyka, po 
zapisie do newslettera (np. okienko z informacją, 
że rabat czeka już w e-mailu).

Formularz zapisu do newslettera 
na stronie sklepu Mosquito

ILUSTRACJA 2 

Źródło: Mosquito

Wskazówka
Warto prosić o podanie imienia, dzięki czemu można 
spersonalizować przekaz, np. przez zaciągnięcie imienia 
dynamicznie w temacie lub w treści wiadomości (ilu-
stracja 3).
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Przykład newslettera ze spersonalizowanym tematem wiadomości
ILUSTRACJA 3

Źródło: Mosquito

koszyku. Pamiętaj, aby przygotować osobną zgodę marke-
tingową na komunikację tym kanałem.

3. Data urodzenia
Możliwe jest również podanie przez subskrybentów daty 
urodzenia, aby mogli w przyszłości otrzymać prezent. 
System edrone dysponuje specjalnym scenariuszem, który 
pozwoli Ci sprawić radość odbiorcom w dniu ich święta 
(ilustracja 4).

Pop-up z możliwością wpisania 
daty urodzenia

ILUSTRACJA 4 

Źródło: Mosquito

Wskazówka
W zależności od branży i rodzaju e-sklepu można do-
stosować komunikację z podziałem na kategorie, wiek, 
zainteresowania subskrybentów. Pamiętaj jednak, że 
im więcej informacji wymagasz, tym mniej osób wypełni 
formularz. Zastanów się, czy nie lepszym rozwiązaniem 
będzie stworzenie np. prostego formularza lub pop-upu 
na stronie głównej, a podczas rejestracji – zebranie po-
szerzonych danych, które później możesz wykorzystać 
w komunikacji. 
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Co wysłać subskrybentom? 
Masz już pomysł, jak zachęcić do zapisu, przygotowałeś  formu-
larze i tylko czekasz, aż będzie można je uruchomić? Przydadzą 
Ci się jeszcze cel i plan na ciągłość tej komunikacji (ramka 2).

Jak segmentować bazę?
Masz już bazę odbiorców, wysyłasz im newslettery, zachęcasz 
do zakupów. Krok po kroku subskrybenci stają się Twoimi 
klientami. 

Personalizowanie oferty na stronie sklepu Recman
ILUSTRACJA 5

Źródło: Recman 

Zastanawiasz się, jak lepiej ich poznać? Jak tworzyć na-
prawdę spersonalizowaną komunikację? Najlepszym roz-
wiązaniem jest przyjrzenie się temu, czego realnie szuka 
Twój klient na stronie. 

Dzięki systemowi e-CRM dowiesz się, jakie produkty klient 
przegląda, dodaje do koszyka i kupuje. Możesz wykorzy-
stać te informacje w doborze idealnych rekomendacji czy 
propozycji komplementarnych lub podobnych artykułów 
(ilustracja 5). 

Pytania pomocne w opracowaniu strategii komunikacji 
e-mail-marketingowej 

RAMKA 2

Jak częste przeceny planujesz (sezonowo czy regularnie)? 

Jak często będziesz wprowadzać nowe produkty?

Czy możesz połączyć swoją ofertę z dodatkową wartością?

Wskazówka: Gdy przeceniasz daną kategorię, warto dostosować komunikację do bazy odbiorców, która była właśnie 
nią zainteresowana. 

Wskazówka: Komunikacja regularnych „dropów” lojalizuje subskrybentów, ponieważ czekają oni na nowości. 

Wskazówka: Mogą to być np. ciekawe porady, przepisy, wpisy influencerów, oceny klientów, współpraca z inną marką, 
link do wideobloga. Ogranicza Cię tylko kreatywność!
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Następnie wykorzystaj wiedzę o klientach z systemu e-CRM 
do segmentacji RFM (ilustracja 6). Pomogą w tym następu-
jące wskaźniki:
• recency (czas od ostatniego zakupów), 
• frequency (częstotliwość zakupu),
• monetary (wartość zakupu).

Podsumowanie 
Jeżeli wiemy, że warto dążyć do tego, aby każdego dnia być 
coraz lepszą wersją siebie, to czemu nie zastosować tego 

Przykład zaawansowanej segmentacji RFM w systemie edrone
ILUSTRACJA 6

Źródło: edrone

Wskazówka
W systemie edrone możesz automatycznie podzielić 
klientów aż na 10 segmentów. W efekcie jesteś w stanie 
skrupulatnie dostosować komunikację do potrzeb od-
biorców. Pokaż nową kolekcję swoim najlepszym klien-
tom, zanim opublikujesz ją dla wszystkich. Poczują się jak 
VIP-y! Postaraj się zlojalizować standardowych nabywców, 
dokonujących średnich zakupów, przez zaoferowanie 
im darmowej dostawy, a klientom, którzy wyglądają na 
straconych, daj wysoki rabat. Takie dostosowanie do 
potrzeb odbiorców pozwoli Ci wyciągać maksimum z ko-
munikacji e-mailowej. Klaudia Orzełek 

Customer service manager w edrone.

k.orzelek@edrone.me

do swojego biznesu? Zaskakuj grupę odbiorców, badaj, jakie 
rozwiązania sprawdzą się najlepiej, dopieszczaj komunikację 
i dopasowuj ją do potrzeb klientów. Powodzenia!
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Najlepszy system Marketing Automation 
i eCRM dla eCommerce w Polsce!

Wyniki po roku korzystania 
z edrone:

Wartość zakupów klienta 

wyższa średnio o 45,3% 

Wzrost częstotliwości zakupów 

średnio o 35%

Wzrost częstotliwości zakupów

średnio o 35%

Przyrost listy subskrybentów

 średnio o 118,9% 

Zmień swój sklep online w 

45,3% 

Wzrost częstotliwości zakupów 

Przyrost listy subskrybentów

Dowiedz się więcej

https://marketerplus.pl/
https://ewp.pl/
https://paypo.pl/
https://tpay.com/
https://umow-sie.edrone.me/bookademo?utm_source=ecommercewpraktyce&utm_medium=cta&utm_campaign=reklama06_2022 


Dochodowy e-commerce. Jak dotrzymać tempa
klientom i skutecznie sprzedawać w 2022 roku

PARTNERZY GŁÓWNI:
E-BOOK 74

Autor: Jakub Góralczyk 

W pierwszym półroczu 2021 r. Wirtualne Salony marek SEAT i CUPRA odnotowały  
niemal czterokrotny wzrost zamówień w stosunku do siedmiu miesięcy działalności 
w poprzednim roku. Sama CUPRA w czerwcu 2021 r. zarejestrowała niemal 
dwukrotnie więcej zapytań sprzedażowych niż w grudniu 2020 r. Jak wprowadzone 
narzędzia online wpłynęły na współpracę importera z salonami dilerów oraz 
ścieżkę zakupową klienta i jakie są plany ich rozbudowy?

Prezentacje na żywo 
przepisem na skuteczną 
sprzedaż samochodów online. 
Pierwszy rok Wirtualnych 
Salonów marek SEAT i CUPRA

Wirtualny Salon i Sales Online
W 2020 r. SEAT uruchomił w Polsce dwie platformy umożliwia-
jące cyfrową interakcję z marką. Wirtualny Salon, zaprezen-
towany w czerwcu 2020 r., stanowi połączenie showroomu 
z miejscem e-spotkań poświęconych najnowszym modelom 
marki. Jest to serwis zarządzany przez polskiego importera 

i całkowicie niezależny od sieci dilerskiej. Konsultanci salonu 
konfigurują razem z klientem wybrany model, demonstrują 
auto oraz odpowiadają w czasie rzeczywistym na pytania. 
Kupujący realizuje zamówienie u najbliższego – bądź pre-
ferowanego – dilera (ilustracja).

Importer SEAT-a w połowie 2020 r. udostępnił rów-
nież serwis Sales Online, pod adresem Sklep.SEAT.pl, 
agregujący w czasie rzeczywistym samochody oferowane 
we wszystkich salonach marki na terenie Polski. Narzędzie 
pozwala na zaawansowane wyszukiwanie dostępnych pojaz-
dów z uwzględnieniem m.in. preferowanego typu nadwozia, 
parametrów silnika czy wyposażenia. Z kolei pod koniec 
ubiegłego roku polski Wirtualny Salon uruchomiła druga 
hiszpańska marka – CUPRA.

Spotkania dla wszystkich
Od początku działalności Wirtualne Salony zapewniają ogól-
nodostępne i darmowe wideokonferencje przeznaczone dla 
osób zainteresowanych hiszpańską marką. W trakcie e-spo-
tkań eksperci przybliżają m.in. nowe technologie, innowacje 

Wirtualny Salon SEAT-a
ILUSTRACJA

Źródło: SEAT.pl
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i najpopularniejsze modele. W 2020 r. przeprowadzili ponad 
500 prezentacji, podczas których otrzymali przeszło 440 
pytań. Format pozostawał popularny również w 2021 r. – 
każda z trzech–czterech prezentacji odbywających się w ciągu 
jednego dnia gromadziła średnio widownię ok. 40 osób.

Bestsellery online 
Największym zainteresowaniem polskich klientów online 
cieszą się dwa modele SUV-ów – Arona i Ateca – oraz kultowy 
Leon. Zapytania o te pojazdy stanowiły połowę wszystkich 
połączeń klienckich. Rozmówcy najchętniej decydowali się 
na Atecę – to niemal 30% aut zamówionych przez platformę 
online SEAT-a. W przypadku marki CUPRA bezkonkurencyjny 
okazuje się crossover Formentor – od początku 2021 r. aż 
90% klientów decydujących się na zakup samochodu tej 
marki wybierało ten model.

Efekty
Jedną z głównych zmiennych, które pozwalają zmierzyć za-
interesowanie ofertą online, jest liczba zamówień złożonych 
za pośrednictwem serwisu. W tej kwestii Wirtualne Salony 
obu hiszpańskich marek odnotowały wspólnie niemal czte-
rokrotny wzrost (stosunek liczby zamówień z okresu między 
czerwcem a grudniem 2020 r. do tych z pierwszego półrocza 
ubiegłego roku). W kwietniu 2021 r. 25% kontaktów sprzeda-
żowych marki CUPRA i ponad 20% kontaktów sprzedażowych 
SEAT-a zakończyło się złożeniem zamówienia.

Narzędzia wpłynęły pozytywnie na współpracę z salonami 
dilerów – dzięki Wirtualnym Salonom dostają oni kontakt 
do osób, które mają już swoją konfigurację i chcą zamówić 
auto. Rozwiązanie wprowadziło do ścieżki zakupowej ele-
ment digitalizacji. Klienci mają znacznie więcej możliwości 
zapoznania się z autem cyfrowo, w domowym zaciszu, mogą 
również zamówić samochód online. Narzędzia największą 
popularnością cieszą się wśród mieszkańców dużych miast 
lub ich mniejszych satelitów. Z usług najczęściej korzystały 
osoby w wieku 35–55 lat. 

Największe wyzwania
Prace nad cyfryzacją naszej oferty trwały od końcówki 2018 r., 
kiedy to zaczynaliśmy tworzyć modele Wirtualnego Salonu, 
całkowicie niezależnego od dilera. Największym wyzwaniem 
było szybkie – już w czasie pandemii – i sprawne zorgani-
zowanie dobrej kadry, która będzie umiała opowiedzieć 

o naszych samochodach i stanie się zarówno naszym am-
basadorem, jak i konsultantem dla klienta. Mieliśmy i mamy 
dużo szczęścia do pasjonatów motoryzacyjnych, którzy nie 
tylko lubią marki SEAT i CUPRA, lecz także potrafią zarazić 
swoim entuzjazmem. 

Zaskoczeniem na pewno była liczba osób, które kontaktują 
się z Wirtualnym Salonem – myślę, że gdybyśmy ją przewi-
dzieli, od początku powiększylibyśmy grono konsultantów. 
Z pewnością jest potencjał pokazania większego wyboru 
modeli – obecnie Wirtualny Salon znajduje się w studiu, 
które ma ograniczoną przepustowość. 

W czasie ewoluowała rola doradcy Wirtualnego Salonu. 
Konsultanci dostali od nas więcej wsparcia, aby być efektyw-
niejszym źródłem informacji nie tylko w kontekście produktu, 
lecz także w kwestii jego finansowania. 

Plany 
Według prowadzonych przez nas autorskich badań wszyst-
kie osoby, które kontaktowały się z ekspertami Wirtualnych 
Salonów, są zadowolone z obsługi. Wspominają, że poleciłyby 
nasze usługi innym, bo zapewniamy wsparcie na każdym 
etapie zakupu auta, zrozumiałą ofertę oraz kompleksowe 
informacje. Motywuje to nas jeszcze bardziej do rozwijania 
kolejnych cyfrowych rozwiązań, które ułatwią podjęcie ważnej 
decyzji, jaką jest wybór nowego samochodu.

Pragniemy być liderem w zakresie D2C (direct to consumer) 
w polskiej branży automotive i partnerem klienta na całej 
ścieżce zakupowej – od pierwszego kontaktu z samochodem 
na stronie internetowej, przez kontakt z konsultantem, który 
pokaże w pełni i opisze auto, po zamówienie za pośrednic-
twem dilera lub Sales Online. Już dzisiaj styczność z samo-
chodem może być całkowicie wirtualna. Obecnie planujemy 
transparentne pokazanie klientowi procesu produkcji jego 
zamówionego modelu, a także cyfrowy kontakt z marką – już 
po nabyciu auta – przez dedykowane i zamknięte witryny.

Jakub Góralczyk

PR manager CUPRA i SEAT Polska.

jakub.goralczyk@seat-auto.pl
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Konsumenci pracujący zdalnie zapragnęli przenieść do 
swoich domów kawowe rytuały i przygotowywać dobry na-
pój, do jakiego przyzwyczaili się w kawiarniach czy biurach. 
Przede wszystkim zwiększona sprzedaż akcesoriów klien-
tom indywidualnym, ale i naszym partnerom biznesowym, 
głównie resellerom (innym sklepom internetowym i sieciom 
handlowym), zaowocowała rekordowymi przychodami, czyli 
78,7 mln zł w 2020 r. i przekroczeniem kwoty dziewięciocy-
frowej w 2021 r.

Trend domowego baristy nieźle się trzyma. Skutecznie go 
podsycamy, aby zdobywać serca klientów i wspierać biznes 
również naszych partnerów B2B. Miłość do kawy wysokiej 
jakości, zwłaszcza tzw. specialty, i eksperymentowania z akce-
soriami do jej alternatywnego przyrządzania krzewimy m.in. 
za pośrednictwem największej w Polsce grupy kawowej na 
Facebooku („Coffeedesk – kawowe wsparcie”). W 2019 r., 
czyli w pierwszym roku działania, liczyła ona 10 tys. członków, 
a dziś to już 26 tys. osób. 

Facebook stanowi dla nas doskonałe narzędzie sprzedaży. 
Dokonujemy za pośrednictwem tego kanału kilkudziesięciu 
tysięcy transakcji rocznie. Blogujemy na Coffeedesk.pl o ka-
wie, dzielimy się pomysłami z odbiorcami indywidualnymi 

Autor: Jacek Gardzielik

Coffeedesk to jeden z największych omnichanneli z kawą i akcesoriami w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Skalę i sławę zbudowaliśmy jako e-commerce w dwóch 
kanałach sprzedaży: B2B oraz B2C, a 10-letni rozwój biznesu pokazuje, jak 
ważna jest integracja działań online z offline. Stąd decyzja o rozwoju kawiarni 
butikowych pod szyldem Coffeedesk. Czasem sięgamy też po pomysły na 
kampanie promocyjne nieco w stylu retro, takie jak wysyłanie do klientów 
poczciwych pocztówek z wakacji, które okazały się zaskakująco skutecznym 
wsparciem sprzedaży online.

Jak offline wspiera online 
w omnichannelu firmy 
Coffeedesk

Omnichannel
Siłą napędową biznesu Coffeedesk jest omnichannel. 
Komunikacja i sprzedaż w wielu kanałach zapewniają 
konsumentowi spójne doświadczenie kontaktu z mar-
ką i oferowanymi przez nią produktami – niezależnie od 
miejsca styku tych dwóch stron. Jak pokazuje „Adyen Retail 
Report”, Polacy potwierdzili w czasie pandemii, że chcą, aby 
sprzedawcy detaliczni kontynuowali sprzedaż za pośred-
nictwem wielu kanałów. Spełnienie tych oczekiwań nie tylko 
zwiększa lojalizację klientów i fanów, lecz także redukuje 
ryzyko związane z czasowym ograniczeniem funkcjono-
wania jednego z kanałów, przykładowo przez lockdown. 
Ostatnie lata pokazały, że w przypadku Coffeedesk stra-
tegia omnichannelowa sprawdza się idealnie. Zwłaszcza 
połączenie działań online z offline. 

Siła online’u 
Fundament naszego biznesu to e-commerce, przede wszyst-
kim najstarsze ogniwo firmy, czyli e-hurtownia, która generuje 
66% obrotów. Natomiast 27% przychodów pochodzi z retailu 
(dane za I i II kwartał 2021 r.). W roku 2020 – pierwszym pan-
demicznym – obie te gałęzie urosły o blisko 50% rok do roku. 
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i doradzamy klientom biznesowym, co trenduje najlepiej. Do 
B2B i B2C wysyłamy też e-mailingi czy e-magazyny. W celu 
pozyskiwania ruchu i sprzedaży online oczywiście wyko-
rzystujemy wiele narzędzi performance-marketingowych 
(Google Ads, Facebook Ads, porównywarki cenowe) i innych, 
mniejszych kanałów. Prowadzimy stałą dyskusję kawową na 
Twitterze, a tamtejszy profil Coffeedesk jest, nieskromnie 
mówiąc, prezentowany przez ekspertów (a nawet podczas 
narad w centrali tego serwisu, gdzie mamy swoje wtyczki 🙂) 
jako przykład prowadzenia angażującej komunikacji marki 
z klientami i brand loverami. Mamy również kilka kanałów 
na Instagramie, a do tego działamy z influencerami. Innymi 
słowy: produkujemy ogromne ilości wartościowego contentu 
do internetu, w tym pięknych grafik do licznych kampanii. 

Synergia z offline’em
Choć działania online są niewątpliwie osią biznesu Coffeedesk – 
zarówno w sprzedaży, jak i w marketingu, w tym w obszarze 
brand awareness – to jednak rozwój segmentu offline może 
być kluczem do wzmocnienia naszej marki. 

Dziś mamy cztery kawiarnie, z czego dwie otwarte w czasie 
pandemii. Coffeedesk Próżna otworzyliśmy mimo lockdow-
nu, z lekką niepewnością, ale i wiarą, że warto. Natomiast 
w styczniu 2022 r. zaprosiliśmy gości do Coffeedesk Tamka. 

Decyzje były słuszne. W 2020 r., kiedy według „Global 
Research Overview” World Coffee Portalu 60% europej-
skich kawiarni raportowało spadki, ten segment biznesu 
Coffeedesk urósł przychodowo o 16% rok do roku. Od stycz-
nia do września 2021 r. wyniki podskoczyły o kolejnych 86% 
rok do roku.

Kawiarniany klimat jest niepowtarzalny, ale aby genero-
wać zyski w niepewnym czasie, potrzebna jest wielofunk-
cyjność takiego miejsca i jego synergia z kanałem online. 
Coffeedeskowe lokale to showroomy, gdzie konsument prze-
testuje kawę czy sprzęt, które można kupić w naszym e-com-
merce lub wybrać przy sklepowej półce. To też punkty click & 
collect – można w nich odebrać każde zakupy z Coffeedesk.pl. 
Nauczysz się tam również baristycznych sztuczek, które 
powtórzysz w domu. Nasze showroomy mają silne wsparcie 
promocyjne w kampaniach performance’owych i mediach 
społecznościowych, co tydzień nadajemy z nich warsztaty 
live, a każdy z nich ma swoje konto na Instagramie. 

Coffeedesk śle pocztówkowe całuski 
Skoro kawiarnie wspiera promocja online, postanowiliśmy 
odwrócić Coffeedeskowego Kota ogonem i wspomóc e-sklep 
promocją analogową. Tak pojawił się pomysł wakacyjnej kam-
panii „Pocztówka z Coffeedesk – Ślemy Całuski” (ilustracja 1). 

Projekt pocztówki „Coffeedesk – Ślemy Całuski”
ILUSTRACJA 1
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Jacek Gardzielik

Współzałożyciel i członek zarządu Cof-
feedesk. Stoi na czele działów sprzeda-
ży i odpowiada za ekspansję na nowe 
rynki oraz penetrację tych już zdoby-
tych. Jego specjalnością są negocja-
cje oraz bezpośrednie nawiązywanie 
i utrzymywanie relacji biznesowych.

Sięgnęliśmy po kartki pocztowe z kilku powodów. Wysyłanie 
ich z wakacji czy z okazji świąt to piękny, ale niestety zani-
kający zwyczaj. Zależało nam na jego reaktywacji. Pomysł 
wydał nam się atrakcyjnym sposobem na wzmocnienie świa-
domości naszej marki jako firmy pochodzącej z Kołobrzegu. 
Uznaliśmy więc, że pozdrowienia znad morza z kodem 
rabatowym „SLEMYCALUSKI” będą miłą niespodzianką, 
którą klienci znajdą w tradycyjnych skrzynkach pocztowych, 
kiedy sami wrócą z urlopów. 

Do stworzenia projektu pocztówki zaprosiliśmy młodą 
rysowniczkę Agatę Trochimiuk, której zabawna – trochę hipi-
sowska – konwencja nas urzekła. W sierpniu wysłaliśmy 7 tys. 
kartek do klientów, którzy dokonali zakupu na Coffeedesk.pl 
w ciągu ostatniego roku. Kampania się udała i przyniosła 
ciekawe wnioski. Kod rabatowy na 20 zł do wykorzystania 
przy zakupach za min. 99 zł został zrealizowany kilkaset 
razy, a przychód z projektu był pięciokrotnie wyższy niż 
koszt kampanii. Co ciekawe, kod posłużył do zakupu pro-
duktów szybko zbywalnych, takich jak kawy czy filtry. Po 
promocję sięgnęli przede wszystkim nasi wierni klienci, 
kupujący regularnie. Akcję powtórzyliśmy też pod koniec 
2021 r., przed Wigilią. Cieszymy się z dobrego feedbacku 
(ilustracja 2) i sukcesywnie podliczamy zyski z zimowej 
odsłony przedsięwzięcia.

Przykłady reakcji klientów na świąteczne pocztówki od Coffeedesk
ILUSTRACJA 2

Wnioski
W 2021 r. – a w zasadzie już wcześniej, na początku pandemii – 
utwierdziliśmy się w przekonaniu, że warunkiem dobrze 
prosperującego omnichannelu jest synergia kanałów online 
i offline. Każdy szanujący się e-commerce powinien prowadzić 
odpowiednio dobrane działania analogowe. Dla klientów 
przyzwyczajonych do internetowego kontaktu z marką takie 
wyjście e-sklepu do „realu” może się okazać niezwykle za-
skakujące. Dla biznesu natomiast to pomysł z potencjałem 
na niezły wiral i efektywną sprzedaż. 

Równolegle z inwestowaniem w platformy do sprzedaży 
online i działaniami e-marketingowymi będziemy więc roz-
wijać kontakt marki z klientem w świecie offline. Chcemy, 
aby showroomów z naszym logo było w Polsce więcej, choć 
wybór lokalizacji podpowie nam e-sklep. W 2022 r. spotkasz 
nas na wielu imprezach i targach. 
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4
EKSPANSJA
I SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA
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zagranicznej sprzyjają europejskie ustawodawstwo oraz dą-
żenia Wspólnoty do ujednolicenia rynku i praw konsumenta. 

Dodatkowo cross-border może być przewagą konkuren-
cyjną i nowy źródłem dochodu. Jeśli e-firma jest w stanie 
zaspokoić potrzeby zagranicznych klientów, opuszcza nasy-
cony rodzimy rynek i przenosi się do miejsca, w którym jest 
słabsza konkurencja lub jej brak – tzn. że ma silną przewagę 
konkurencyjną. 

Warto także podkreślić, że polski rynek w coraz większym 
stopniu jest nasycany przez podmioty zagraniczne i market-
place’y. Przedsiębiorstwa z innych państw, często z większym 
kapitałem, mogą pozwolić sobie na bardziej agresywny mar-
keting i konkurencyjne ceny.

Autor: Tomasz Łysoń 

Przez ostatnie dwa lata handel elektroniczny urósł w nieprawdopodobnym 
tempie. Niewątpliwie przyczyną była pandemia COVID-19. Według ekspertów 
rynku e-commerce rok 2022 miał być czasem stabilizacji, a także okresem walki 
o klientów, którzy zaczęli robić zakupy online w czasie pandemii. Nie wszystko 
poszło jednak zgodnie z planem.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie korzyści zapewnia sprzedaż zagraniczna,
• dlaczego rozpoczęcie ekspansji międzynarodowej jest 

dzisiaj łatwiejsze,
• jak wybrać platformę e-commerce do sprzedaży na 

różnych rynkach,
• o co należy zadbać pod kątem logistyki cross-border.

Sprzedaż zagraniczna 
odpowiedzią na recesję 
w e-commerce?

Na początku 2022 r. pojawiło się bardzo dużo negatyw-
nych zjawisk, które miały bezpośredni wpływ na handel 

elektroniczny. Wysoka inflacja, wojna w Ukrainie, podwyżki 
stóp procentowych czy wzrost cen paliw spowodowały, że 
wiele sklepów będzie miało problem z utrzymaniem dotych-
czasowego poziomu sprzedaży. Kolejne wyzwanie, przed 
jakim stoi e-commerce, to dostosowanie się do nowych 
przepisów wynikających z dyrektywy omnibus. 

Jest to więc dla e-biznesu trudny czas, w którym spora 
część firm wypadnie z rynku, a wiele przedsiębiorstw będzie 
musiało zweryfikować swoje modele biznesowe. Odpowiedzią 
na powyższe problemy może być inwestycja w cross-border, 
czyli sprzedaż zagraniczną. 

Wyzwanie łatwiej osiągalne
W świecie handlu elektronicznego granice między kra-
jami praktycznie nie istnieją. Według „2021 European 
E-commerce Report” e-zakupy stanowią 10–15% sprzedaży 
detalicznej w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo sprzedaży 

Zapamiętaj
Z punktu widzenia przepisów handel online i handel offline 
w UE nadal traktowane są oddzielnie. Obecnie jednym 
z kluczowych celów unijnych jest dążenie do wypracowania 
wspólnych, uniwersalnych ram prawnych. Wprowadzenie 
uniwersalnych zasad sprawi, że wyjście ze swoim e-skle-
pem poza granice kraju będzie jeszcze prostsze. 

Wskazówka
Cross-border daje możliwość dywersyfikacji kapitału. 
Dzięki rozszerzaniu modelu biznesowego o nowe ryn-
ki e-przedsiębiorstwo jest w stanie zyskać dostęp do 
nowych odbiorców.
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O czym nie możesz zapomnieć?
Istnieje kilka bardzo istotnych kwestii, o których należy pa-
miętać przy ekspansji zagranicznej. Jedną z najważniejszych 
jest świadomość i znajomość nawyków konsumenckich w wy-
branym kraju. Każdy odbiorca ma pewne przyzwyczajenia 
związane z zakupami w sieci. Dotyczą one głównie form 
płatności oraz dostawy. Różnice między nimi mogą wynikać 
z dużego rozdrobnienia na lokalnych rynkach dostawców 
płatności i logistyki. 

Rynek międzynarodowy znacznie różni się od krajowego – 
inne przyzwyczajenia, język, prawo podatkowe… Zagraniczna 
ekspansja e-biznesu to ogromny projekt, w którym kluczowe 
jest dobranie odpowiedniego zespołu. Warto postawić na 
wielojęzyczną kadrę, która zapewni customer support oraz 
wdroży markę na zagranicznych rynkach. Znajomość języka, 
w którym porozumiewają się zagraniczni konsumenci, jest 
podstawą. 

Oprócz tłumaczenia bardzo ważna w przypadku cross-
-border jest lokalizacja (localization). 

Wskazówka (cd.)
Wchodząc ze sprzedażą internetową do innych krajów, 
można stworzyć siatkę bezpieczeństwa dla przycho-
dów. Jeżeli sprzedaż na jednym z rynków spada, istnieje 
możliwość oparcia się na zyskach z innych państw. 
Funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym stwa-
rza szansę internacjonalizacji przedsiębiorstwa, a co 
za tym idzie: rozwoju biznesu i pomnażania kapitału. 
Lokalni pracownicy, znający język ojczysty zagranicznych 
odbiorców, ich nawyki i kulturę, są w stanie przeprowa-
dzić perfekcyjną obsługę nowej bazy klientów. 

Wskazówka
W przypadku tłumaczenia sklepu internetowego warto 
zainwestować w native’a, ponieważ tłumaczenie przygo-
towane przez kogoś, kto na co dzień nie posługuje się 
językiem kraju, w którym planujemy ekspansję, może 
być problematyczne. Często kompetencje takich osób są 
bardzo „szkolne”, a tłumaczenia zawierają nieodpowiednio 
dobrane słownictwo. Takie sytuacje bardzo wpływają na 
postrzeganie sklepu i jego profesjonalizm. Warto, aby 
osoby, które dokonują tłumaczenia e-commerce, miały 
doświadczenie w UX writingu. 

Dostosowanie oferty i doświadczenia zakupowego do zu-
pełnie nowej kultury i innych oczekiwań jest konieczne, aby 
odnieść sukces na obcym rynku. Dużą rolę odgrywa w tym pro-
cesie wybór odpowiedniej platformy e-commerce (ramka 1).

Zadbaj o formy płatności i logistykę 
Kluczem do sukcesu przy rozszerzaniu działalności poza 
granice jest umożliwienie klientom opłacania zakupów 

Jak wybrać najlepszą plat-
formę e-commerce do
ekspansji zagranicznej

1

2

3

4

5

6

RAMKA 1 

Wybierz platformę, która pozwala na szybki 
roll-out sklepu na nowym rynku, tj. wymaga 
wprowadzenia kilku podstawowych informacji 
i tłumaczenia.
Lepiej postawić na jedną platformę z wieloma 
sklepami w różnych wersjach językowych, 
która będzie agregować wszystkie zamówienia, 
niż na niezależne od siebie systemy. 
Panel administratorski powinien być przy-
najmniej w języku angielskim. 
Chcesz sprzedawać w Unii Europejskiej? Postaw 
na platformę stworzoną w ramach Wspólnoty, 
spełniającą wymogi GDPR czy omnibusa. 
Zwróć uwagę na możliwość różnicowania ka-
talogów produktów dla krajów, w tym opisów, 
zdjęć, załączników, atrybutów, wariantów, oraz 
wykluczania wybranych artykułów ze sprzedaży 
w danym państwie.
Platforma powinna umożliwiać tworzenie 
promocji dla wersji językowych sklepu inter-
netowego oraz zarządzanie grupami i segmenta-
mi klientów w poszczególnych krajach. 

Zapamiętaj
Tłumaczenie obejmuje przekład na język kupującego, 
podczas gdy lokalizacja w e-commerce polega na do-
stosowaniu każdego aspektu zakupów do lokalnych 
zwyczajów klienta (ceny i opcje płatności, system miar – 
rozmiary i waga, opisy produktów, podatki i cła, metody 
dostawy itd.). W efekcie sprzedaż jest kulturowo dopa-
sowana do rynku.
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w ich ulubiony sposób, w lokalnej walucie. Ma to bezpośredni 
wpływ na zaufanie do marki, a także pozytywnie wpływa na 
konwersję. 

Osoby zarządzające sklepem internetowym muszą być 
świadome, jakie metody płatności są preferowane przez 
ich grupę docelową (tabela). Do najpopularniejszych form 
w Europie należą e-portfele (np. Apple Pay), pay-by-linki 
(np. PayU, DotPay), karty kredytowe (np. MasterCard, Visa) 
czy płatności odroczone (np. Klarna).

Kwestie związane z logistyką są bardzo istotne w cross-
-border. Raporty pokazują, że Europejczycy oczekują dostawy 
w ciągu trzech dni, natomiast 70% z nich prawdopodobnie 
doda do koszyka kolejny produkt, jeśli sklep zapewnia dar-
mową dostawę (ramka 2).

Podsumowanie 
Zainwestowanie w sprzedaż zagraniczną może okazać się 
kluczem do sukcesu. To niewątpliwie przedsięwzięcie, które 

Porównanie ulubionych form płatności oraz operatorów  
w różnych krajach europejskich

TABELA

Polska Austria Niemcy Węgry Czechy

• pay-by-link,
• przelew online,
• płatność kartą,
• przelew tradycyjny.

Najpopularniejsi 
operatorzy: BLIK, PayU, 
Przelewy24.

• płatność 
odroczona,

• płatność kartą,
• PayPal.

Najpopularniejsi 
operatorzy: eps, 
Klarna, PayPal, Visa, 
MasterCard.

• płatność 
odroczona,

• płatność kartą,
• PayPal.

Najpopularniejsi 
operatorzy: PayPal, 
giropay, Satispay,
Visa, MasterCard, 
Klarna.

• płatność przy 
odbiorze,

• przelew online,
• e-portfel.

Najpopularniejsi 
operatorzy: Barion 
Payment, SimplePay, 
MasterCard, Visa.

• płatność kartą,
• pay-by-link,
• e-portfel.

Najpopularniejsi ope-
ratorzy: ČSOB, Visa, 
MasterCard, PayU, 
PayPal, TrustPay.

O czym należy pamiętać pod kątem logistyki w cross-border 
1

2

3
4

RAMKA 2

Wybór firmy logistycznej to trudny proces. Trzeba mieć na uwadze szybkość doręczenia i możliwość dostawy następnego 
dnia. Często międzynarodowe korporacje kurierskie oferują szybszą wysyłkę za dodatkową opłatą. 
Warto zadbać o proste zasady zwrotów i reklamacji. Dzięki temu konsumenci będą czuli się bezpiecznie i chętniej zrobią 
zakupy w e-sklepie. 
Warto pomyśleć o ubezpieczeniu przesyłki i udostępnić opcję jej śledzenia.
Istotnym i silnym trendem w e-commerce jest zwiększająca się świadomość ekologiczna. Rośnie liczba konsumentów, 
którzy są w stanie poczekać dłużej na zamówienie, jeśli dostawa będzie bardziej przyjazna dla środowiska. 

Tomasz Łysoń  

Marketing specialist w  AtomStore. 
Autor licznych projektów i  artykułów 
z  zakresu e-biznesu, ze szczególnym 
uwzględnieniem marketingu i e-com-
merce. Związany także z  Uniwersy-
tetem Jagiellońskim, gdzie prowadzi 
badania na temat nowych mediów 
i komunikacji mobilnej.  

tomasz.lyson@atomstore.pl

wymaga ogromnych nakładów – zarówno finansowych, 
jak i czasowych. Przy cross-border istotne jest zapewnienie 
jak najbardziej zoptymalizowanych procesów, które są do-
stosowane do nawyków konsumenckich (sposób dostawy, 
formy płatności). Po prostu idea user-friendly powinna to-
warzyszyć projektowi od samego początku! 
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Autor: Paweł Bilczyński 

W biznesie zawsze warto planować z wyprzedzeniem i e-commerce nie jest 
tu wyjątkiem. Mało tego, niektóre decyzje podjęte na etapie zakładania sklepu 
mogą ułatwić lub znacznie utrudnić jego rozwój. Dlatego warto wziąć pod 
uwagę wskazówki wynikające z doświadczeń tych, którzy odnoszą już sukcesy 
na rynkach zagranicznych.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jak zbadać ofertę konkurencji na zagranicznym rynku,
• jaką rolę w  cross-border odgrywa język komunikacji 

z klientem,
• o czym pamiętać podczas projektowania procesu za-

kupowego,
• jak obsługiwać zwroty na innych rynkach.

7 wskazówek, jak skutecznie 
rozpocząć sprzedaż na rynkach 
zagranicznych

Nie podejmuj pochopnych decyzji
Decyzja o wyborze rynku docelowego nie różni się od innych 
decyzji biznesowych, które zawsze warto podejmować na 
podstawie danych, a nie tylko informacji zasłyszanych od 
innych. Te mogą się stać inspiracją i pierwszym bodźcem, 
ale zawsze wymagają sprawdzenia. 

Wskazówka
Za pomocą bezpłatnych, dostępnych dla każdego baz 
danych i narzędzi, takich jak Market Finder by Google 
(ilustracja 1) czy planer słów kluczowych Google Ads, 
możesz dowiedzieć się więcej o interesującym Cię rynku. 
Na przykład sprawdzić, czy lokalni konsumenci szukają 
w Google’u produktów, które sprzedajesz, oraz jakie są 
koszty dotarcia do nich dzięki reklamie. Z użyciem tych 
rozwiązań wstępne badanie rynków docelowych możesz 
przeprowadzić dosłownie zza własnego biurka.
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Możliwość przeglądania statystyk rynkowych
za pomocą narzędzia Market Finder by Google

ILUSTRACJA 1

Źródło: materiały własne autora

Ważnym elementem przygotowania do ekspansji zagra-
nicznej jest także zbadanie oferty konkurencji obecnej na 
danym rynku. Obok dowiesz się, jak to zrobić (ramka).

Sam angielski nie wystarczy
Język angielski jest wprawdzie współczesną lingua franca 
i możemy się nim posługiwać bez problemu w kontaktach 
biznesowych, ale lokalni konsumenci będą mieli swoje własne 
wymagania. Jednym z nich jest możliwość zapoznania się 
ofertą w ich ojczystym języku. 

Jak sprawdzić ofertę konkuren-
cji na rynkach zagranicznych

RAMKA 

Do podejrzenia ofert konkurencji wystarczy 
prosty trik ze zmianą lokalizacji i języka 
w wyszukiwarce Google. W ustawieniach wy-
szukiwania wybierz odpowiedni region i język, 
w którym chcesz otrzymać wyniki. W zapytaniu 
możesz się posłużyć słowem kluczowym, które 
uzyskasz w wyniku badania słów kluczowych dla 
danego rynku (w języku kraju, z którego wyniki 
chcesz podejrzeć). Ten prosty sposób pozwoli Ci 
zobaczyć, co do zaoferowania ma konkurencja 
obecna już na nowym rynku. 
Sięgnij również po rozwiązania dające 
więcej informacji, takie jak narzędzie do 
monitoringu cen Dealavo, które pozwala na 
zebranie danych także z rynków zagranicznych.
Jeśli chcesz zdobyć jeszcze więcej wiedzy, 
zdecyduj się na „badania terenowe”, czyli 
zakupy u swoich konkurentów na badanych 
rynkach. Potrzebny do tego będzie wprawdzie 
adres w kraju docelowym, ale czasami warto 
podjąć taki wysiłek. 

Wskazówka
– „Zakup kontrolowany” w sklepach konkurencji pozwoli 
odpowiedzieć na pytanie, jak długo w rzeczywistości trwa 
proces dostawy przesyłki z zamówionym towarem, w ja-
kiej formie trafia ona do odbiorców i jak wygląda proces 
zwrotu – mówi Filip Minár z Expandeco, który często sam 
prowadzi projekty tego typu dla swoich klientów. – To 
bezcenne informacje, które pozwolą na optymalizację 
procesu sprzedaży od samego początku i zdobycie dzięki 
temu przewagi nad konkurencją – dodaje.

Ciekawostka
Jak pokazują badania na temat lokalizacji „Can't Read, 
Won't Buy” – aż 65% konsumentów oczekuje, że treść 
na stronie dostępna będzie w języku, którym posługują 
się oni na co dzień.

Zawsze sprawdzaj dwa razy
Warto pamiętać o tej zasadzie, zwłaszcza pod kątem tłuma-
czeń. Praca najbardziej nawet biegłego tłumacza zawsze zy-
ska na jakości po sprawdzeniu jej przez redaktora. Również 
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rozwiązania do tłumaczenia maszynowego, mimo że coraz 
skuteczniejsze, nie są w stanie w pełni zastąpić człowieka 
w pracy nad tekstem (ilustracja 2). 

Pamiętaj o lokalizacji
Nawet najlepsze tłumaczenie nie wystarczy do zapewnienia 
najwyższego poziomu doświadczenia użytkowników z Twoją 
witryną. Do tego potrzebna jest lokalizacja, czyli wprowa-
dzenie zmian, które spowodują, że Twoja strona będzie 
praktycznie nie do odróżnienia od witryn lokalnej konkurencji. 

Proces lokalizacji sklepu warto przejść z pomocą kogoś, 
kto mieszka w kraju Twojej przyszłej ekspansji i dobrze zna 
miejscowy rynek. Na szczęście skorzystanie z takiego rozwią-
zania może być łatwiejsze, niż się wydaje – audyt tego typu 
można zamówić w firmach wspomagających zagraniczną 
ekspansję (ilustracja 3).

Przykładowe błędy w tłumacze-
niach w e-sklepie Shopee 

ILUSTRACJA 2

Źródło: materiały własne autora

Wskazówka
Redakcja tekstu po tłumaczeniu za pomocą algorytmów 
pozwoli na wychwycenie ewentualnych błędów języko-
wych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na poziom 
zaufania Twoich przyszłych klientów.

Zapamiętaj
Prawidłowo przeprowadzona lokalizacja sklepu interne-
towego skutkuje tym, że końcowy klient dopiero z etykiety 
na przesyłce dowiaduje się, że kupił produkt od przed-
siębiorcy, który ma siedzibę za granicą. 

Screen z audytu badającego lokalizację e-sklepu
ILUSTRACJA 3

Źródło: materiały własne autora
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zwrotu przebiegnie bezproblemowo, zależy to, czy wrócą do 
nas przy okazji kolejnej transakcji oraz jaką ocenę wystawią 
nam w sieci. 

Sklepy operujące z zagranicy są niestety od razu w trud-
niejszym położeniu niż lokalni konkurenci, którzy mogą po 
prostu przyjąć zwracane przesyłki na swój adres. 

Warto też pamiętać, że dla klientów bardzo duże znaczenia 
ma czas rozpatrzenia zwrotu lub reklamacji. Dlatego przed 
wyborem partnera, który będzie świadczył dla Ciebie taką 
usługę, zwróć uwagę na to, jak szybko dostaniesz szczegółową 
informację o stanie zwracanych towarów. Jeśli będzie ona 
pełna i godna zaufania, proces zwrotu środków klientowi 
możesz rozpocząć właściwie już w tym momencie, czyli jeszcze 
zanim towar wróci do magazynu. Czas jest kluczowy, bo od-
powiednio szybko wykonana praca w punkcie zwrotów może 
skrócić proces zwrotu środków o kilka lub nawet kilkanaście dni 
(w przypadku rynków położonych dalej, takich jak Rumunia).

Zajrzyj do koszyka oczami 
swoich nowych klientów
Po zakończeniu przygotowań warto zdecydować się na 
przejście procesu zakupowego z pomocą osoby, kto na 
co dzień robi zakupy e-commerce na danym rynku. Takie 
sprawdzenie pomoże znaleźć przeszkody, które mogą być 
zupełnie niewidoczne nawet dla doświadczonego projektanta 
bez styczności z procesem zakupowym na lokalnym rynku.

Obsługuj klientów w ich języku
Każdy, kto robił e-zakupy, wie, że często poziom jakości ob-
sługi jest tym, co ostatecznie odróżnia sklepy od siebie, ma 
duży wpływ na podjęcie decyzji i na koniec – na poziom 
satysfakcji z transakcji. 

Jako klienci bierzemy pod uwagę to, czy pomoc dostępna 
jest przez kanał, z którego najczęściej korzystamy, czy mamy 
do niej dostęp odpowiednio szybko i czy ostatecznie udaje 
się wyjaśnić wątpliwości lub rozwiązać problem, z którym 
przychodzimy. Spodziewamy się też tego, że będziemy mogli 
się porozumieć bez konieczności sięgania po język obcy. 
Dokładnie takie same oczekiwania mają klienci na rynkach, 
na które chcemy wkroczyć. 

Co z obsługą zwrotów?
Trzeba też pamiętać, że nie każda transakcja w sklepie in-
ternetowym kończy się w momencie odebrania towaru. 
Konsumenci często decydują się na zwrot produktów, korzy-
stając z przysługujących im uprawnień. Od tego, czy proces 

Zapamiętaj
Czasami wystarczy nawet jakaś drobna zmiana (np. to, 
na którym etapie potwierdzania transakcji wysyłany jest 
kod SMS-owy do jej podpisania), żeby wzbudzić niepo-
kój klientów, którzy w efekcie opuszczą koszyk, zamiast 
dokończyć zakupy.

Zapamiętaj
Jak wskazują doświadczenia klientów Expandeco, 
np. sklepu z modą Bibloo działającego w kilku europej-
skich krajach, przyśpieszenie obsługi zwrotów może się 
wydatnie przyczynić do zwiększenia zadowolenia i lojal-
ności klientów, a w efekcie – do zbudowania znacznej 
przewagi nad konkurencją.

Wskazówka
W planach ekspansji nie powinno zabraknąć uruchomie-
nia wsparcia w językach lokalnych – własnymi siłami lub 
z pomocą dostawców tego typu usług. Również i w tym 
przypadku musisz się przygotować na specyficzne ocze-
kiwania klientów. Na przykład gdy planujesz wejście na 
rynek rumuński, warto się nastawić, że to połączenia 
przez telefon będą najpopularniejszym kanałem kontaktu, 
a rozmowy mogą trwać dłużej niż na innych rynkach, bo 
klienci z tego kraju chętnie poświęcą na nie więcej czasu.

Wskazówka
Tym, czego potrzebujesz, aby zapewnić klientom na no-
wym rynku porównywalną wygodę, jest lokalny punkt 
zwrotów odsyłanych lub reklamowanych produktów. 
Adres takiego punktu umieszczony na stronie da klien-
tom pewność, że w razie potrzeby mogą odesłać swoje 
zakupy bez ponoszenia opłat za przesyłką zagraniczną. 

Paweł Bilczyński

Country manager w  Expandeco. Kilka 
lat temu w czasie pierwszej kampanii na 
czeski rynek zobaczył, jak wiele niuan-
sów trzeba uwzględnić, aby skutecznie 
komunikować się z klientami po drugiej 
stronie granicy. Teraz pomaga firmom 
pokonywać wyzwania, na które trafiają 
podczas działalności cross-border.

pbilczynski@expandeco.com 
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Ostatnie dwa lata przyniosły gwałtowne przyśpieszenie cyfrowej transformacji 
niemal we wszystkich branżach i nie ominęły, rzecz jasna, sektora e-handlu. 
Zmieniające się oczekiwania klientów sprawiły, że w  internecie pojawiły się 
nawet firmy, które do tej pory uparcie broniły się przed tą rewolucją. Kolejni 
przedsiębiorcy przekonują się, że dynamiczne zmiany rynkowe mogą być 
znakomitą okazją do rozwoju biznesu, a globalna sieć sprawia, że nie muszą 
się już ograniczać do lokalnych rynków.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• dlaczego polskie firmy mają więcej możliwości dotar-

cia na rynki zagraniczne,
• jakie są wymogi formalne, procedury celne i koszty,
• jak poradzić sobie z obsługą zwrotów w handlu między- 

narodowym, 
• dlaczego również małe firmą mogą rozpocząć ekspan-

sję zagraniczną.

Jak przygotować biznes na 
ekspansję zagraniczną?

Dla rosnącej grupy internetowych sprzedawców nawet 
stosunkowo chłonny polski rynek staje się za ciasny. 

Dostrzegają oni szanse, jakie dla rozwoju biznesu stwarza 
możliwość ekspansji zagranicznej.

Handel międzynarodowy –
jak to ugryźć?
Największym rynkiem eksportowym Europy pozostają Stany 
Zjednoczone, które tylko w 2020 r. ściągnęły za ocean euro-
pejskie produkty warte 415 mld dol. Prognozy na rok 2022 
mówią z kolei o dalszym, 8-proc. wzroście tej wartości. Nic 
więc dziwnego, że coraz więcej e-sklepów spogląda w kierun-
ku tak apetycznego tortu. Na szczęście, pomimo dystansu, 
dziś europejskie firmy mają całkiem realne szanse dotarcia 
do nowych klientów w USA.

Zapamiętaj
W FedEx Express stale rozwijamy naszą globalną sieć 
połączeń lotniczych, a dzięki własnej flocie samolotów 
transportowych jesteśmy w stanie dostarczać przesyłki 
naszych klientów z Europy do USA nawet następnego 
dnia roboczego. Dotyczy to nie tylko wybranych lotnisk, 
ale połączeń większości europejskich stolic z ponad 50 
metropoliami po drugiej stronie Atlantyku. W każdym 
tygodniu z europejskich miast startują 54 rejsy FedEx 
kierujące się na największe lotniska w USA.

Źródło: fedex.com

https://marketerplus.pl/
https://ewp.pl/
https://paypo.pl/
https://tpay.com/


Dochodowy e-commerce. Jak dotrzymać tempa
klientom i skutecznie sprzedawać w 2022 roku

PARTNERZY GŁÓWNI:
E-BOOK 90

Obsługa zwrotów
Jedną z istotnych kwestii, która przy obsłudze wielu zagra-
nicznych rynków wydaje się szczególnie skomplikowana, jest 
polityka ewentualnych zwrotów. Wbrew pozorom odgrywa 
ona kluczową rolę w budowaniu zadowolenia klientów sklepu 
internetowego. 

Od czego zacząć?
Tym, co wciąż jeszcze powstrzymuje niektórych właścicieli firm 
przed próbą podbicia zagranicznych rynków, są towarzyszące 
temu wymogi formalne, procedury celne czy związane z nimi 
koszty. Okazuje się jednak, że to nie aż tak skomplikowane, 
a doświadczony partner logistyczny jest w stanie przejąć 
większość najbardziej problematycznych kwestii.

Od ubiegłego roku w UE obowiązują też uproszczone 
procedury związane z podatkiem VAT dla sprzedawców 
produktów i usług konsumenckich.

Opłaty i podatki
Oczywiście opłaty związane z cłem i podatkami stanowią 
niezbędny element procesu wysyłki transgranicznej. Warto 
pamiętać, że wszystkie cła i podatki stają się wymagalne w mo-
mencie, gdy przesyłka dociera do kraju przeznaczenia, a or-
gany celne zwolnią towary dopiero po uregulowaniu opłat. 

Zapamiętaj
W ramach unijnej procedury One Stop Shop firmy 
mogą rejestrować się w jednym państwie członkow-
skim UE i korzystać z tej rejestracji na terenie całej Unii. 
Następnie będą mogły deklarować i płacić należny poda-
tek VAT za wszystkie kwalifikujące się do niego transakcje 
transgranicznej sprzedaży towarów B2C w UE w kraju, 
w którym są zarejestrowane. Co więcej, jeśli sprzedawca 
korzysta z pośrednictwa platformy handlowej, takiej jak 
popularne serwisy aukcyjne, całą procedurę bierze na 
siebie operator danej platformy.

Wskazówka
Istnieje jednak możliwość ustanowienia konta do odroczo-
nych opłat celnych, które pozwala opłacać należne cła i po-
datki raz w miesiącu, zamiast rozliczania każdej przesyłki 
z osobna, w momencie ich importu. W niektórych krajach 
można też odroczyć naliczanie podatku VAT. Wówczas 
nie pobiera się go w momencie importu, a pojawia się on 
dopiero w zwykłych rozliczeniach z organem skarbowym.

Wskazówka
Większość towarów o wartości 800 dol. lub niższej wjeż-
dżających na teren USA jest zwolniona z opłaty celnej 
i kwalifikuje się do przyśpieszonej odprawy granicznej. 
Sprawia to, że eksport do USA jest prostszy i bardziej 
opłacalny, niż mogłoby się wydawać.

Wskazówka
Warto spojrzeć na zwroty nie tylko jak na czynnik kosz-
towy, lecz także możliwość budowania wartości dodanej. 
Klient, który z jakiegoś powodu odsyła zamówiony towar, 
może przecież wrócić do sklepu po inny zakup, więc waż-
ne, aby na tym etapie go nie zniechęcić.

Źródło: fedex.com
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Dość powszechnym oczekiwaniem klientów jest dziś poli-
tyka darmowych zwrotów, dlatego warto dobrze zaplanować 
procedury w tym zakresie, tak żeby dostosować je do moż-
liwości i charakterystyki danego biznesu (ramka).

Międzynarodowe rynki –
tylko dla dużych?
Chociaż zagraniczna ekspansja biznesu może brzmieć jak 
wyzwanie zarezerwowane dla dużych firm, przy dzisiejszych 
możliwościach, jakie oferuje rynek logistyczny, międzyna-
rodowy rozwój znajduje się w zasięgu niemal każdej firmy. 

Wśród klientów FedEx Express w Polsce nie brakuje przy-
kładów lokalnych przedsiębiorców o globalnych aspiracjach. 
W ostatnim czasie przekonał się o tym m.in. jeden z pomysło-
wych rodzinnych biznesów z Warszawy, oferujący wykonane 
z drewna akcesoria kuchenne, które z pomocą FedEx wysyła 
na kilka kontynentów.

Aby zaistnieć na międzynarodowych rynkach, czasem 
wystarczą ciekawy pomysł i odrobina wiary we własne 
możliwości. 

Wskazówka
Bez względu na aktualną skalę działania nawet niewielkie 
firmy, sklepy internetowe czy lokalni rzemieślnicy mogą 
dziś kierować swoją ofertę do odbiorców praktycznie na 
dowolnym rynku. 

Agata Kaim

Marketing manager w FedEx
Express Europe.

marketing.pl@fedex.com

Problemy i rozwiązania  
w obsłudze zwrotów 
1

2

3

4

5

RAMKA

Niektóre firmy wysyłają towary do klientów za po-
średnictwem jednego przewoźnika, a zwroty odbie-
rają za pośrednictwem drugiego bądź korzystają 
z usług różnych przewoźników do obsługi przesyłek 
krajowych i zagranicznych. Różni przewoźnicy 
mogą świadczyć usługi, które będą lepiej 
dostosowane do obsługi zwrotów, dlatego 
warto zapoznać się z wieloma możliwościami.
Aby zwrócić zakup, klient będzie potrzebował do-
kumentów przewozowych. Papierowa etykieta 
zwrotna w pudełku jest wygodniejsza dla nabywcy, 
ponieważ pozwala łatwo dokonać zwrotu. Takie 
rozwiązanie może jednak zwiększać wskaźnik 
zwrotów. Generowanie nowych dokumen-
tów przewozowych online umożliwia z kolei 
zarówno sprzedawcy, jak i służbom celnym 
łatwy dostęp do nich i powiązanie ich z in-
nymi właściwymi dokumentami.
W przypadku wysyłania produktów za granicę cła 
i podatki płaci się najczęściej na wjeździe do kraju 
odbiorcy. Gdy nieużywany produkt opuszcza 
kraj i wraca do sprzedającego, konieczne jest 
złożenie u władz celnych wniosku o refun-
dację tych opłat, nazywaną cłem zwrotnym. 
Sprzedający musi też unikać pokrywania opłat 
importowych za zwracany produkt powracający 
do jego kraju, składając wniosek o zwolnienie z cła 
u lokalnych władz celnych.
Osobną kwestią jest to, jak szybko chcesz odzyskać 
swój produkt. Szybkie przesyłki zwrotne są 
droższe, jednak ta decyzja często zależy od 
rodzaju produktu. Letnią spódniczkę możesz 
chcieć odzyskać szybciej, aby móc sprzedać ją jesz-
cze w tym samym sezonie, natomiast książka czy 
duży element wyposażenia mogą wracać wolniej.
Wygodnym sposobem uniknięcia powtarzają-
cych się procedur celnych jest przetrzymanie 
zwracanego produktu w kraju docelowym dla 
kolejnego klienta. Na przykład włoski producent 
ekspresów do kawy może zatrzymać zwrócony 
ekspres w Stanach Zjednoczonych, aby był on 
gotowy do kolejnej sprzedaży. Takie podejście 
zależy w dużym stopniu od strategii biznesowej, 
ponieważ wymaga korzystania z usług magazyno-
wych, takich jak sortowanie, kontrola, naprawa, 
przepakowanie lub ponowna sprzedaż. Zawsze 
można skorzystać z usług zewnętrznego partnera 
logistycznego (3PL) lub centrum logistycznego 
w nowym regionie albo kraju.

Źródło: fedex.com
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Pandemiczna rzeczywistość pokazała, że przed polskimi e-sklepami otworzyły się 
również zagraniczne rynki, które stają się coraz popularniejsze. Nauczyliśmy się 
robić zakupy online i zamawiamy w ten sposób w zasadzie wszystko – od ubrań 
i sprzętu AGD, przez kosmetyki, po chemię i zakupy spożywcze.

Jakie mogą być kierunki 
ekspansji polskich e-sklepów? 
Charakterystyka rynków 
zagranicznych

Przed decyzją o ekspansji zagranicznej warto dokładnie 
sprawdzić nie tylko preferencje zakupowe konsumentów 

za naszymi granicami, lecz także preferowane formy dostawy. 
Im większa świadomość rynku, tym większa szansa, że firma 
odniesie na nim sukces (ramka). Jakie więc są najważniejsze 
kierunki ekspansji rodzimych e-sklepów i czym charakteryzują 
się poszczególne rynki?

MATERIAŁ PARTNERA

Czym charakteryzuje się rynek e-commerce 
w Czechach, na Słowacji i Węgrzech 

RAMKA

Czechy, Słowacja i Węgry to kraje, w których cena jest jeszcze istotnym czynnikiem w procesie zakupo-
wym i decyzyjnym. 
Równie ważne są szybkość dostawy i odpowiedni wybór jej opcji. Klienci przyzwyczaili się, że towar dociera 
do nich w ciągu jednego–trzech dni roboczych. Jeśli dostawa jest bezpłatna lub koszty są niskie, akceptują również 
dłuższy czas, zwykle do pięciu dni roboczych.
Istotna jest również lokalna wersja sklepu internetowego z lokalną obsługą klienta. Na przykład w Czechach 
tylko 23% (badanie z 2020 r.) kupujących w internecie kupiło towar za granicą. Z kolei Węgrzy są szczególnie wrażliwi 
na tym punkcie i mają bardzo małe zaufanie do nieprzetłumaczonych sklepów internetowych.
Prawie 30% wyszukiwań produktów w Czechach, na Słowacji i Węgrzech odbywa się za pośrednictwem 
porównywarek cen. To bardzo popularne uzupełniające się kanały marketingowe. Klienci we wszystkich trzech 
krajach są dość wrażliwi na cenę i starają się znaleźć najlepszą opcję zakupu.
Przykładem popularnej porównywarki jest grupa Heureka: Heureka.cz, Heureka.sk i Arukereso.hu.  
W Czechach popularne jest także Zbozi.cz, a główną wyszukiwarką jest Seznam.cz. Warto także zwrócić uwagę na 
wyszukiwarkę modową GLAMI, obecną m.in. w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i krajach bałtyckich.

E-handel w Czechach 
W latach 2020–2021 liczba użytkowników internetu 

w Czechach wzrosła o 123 tys. (+1,3%). Tylko w styczniu 2021 r. 
było tam 9,43 mln internautów, a wskaźnik korzystania z sieci 
wyniósł 88%. Czechy mają największą liczbę sklepów interne-
towych na mieszkańca w Europie. Szacuje się, że do końca 
2021 r. było ich ok. 50 tys. Czescy konsumenci mogą zatem 
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go jednym z najdynamiczniej rosnących rynków w Europie. 
Według raportu Izby Gospodarki Elektronicznej 52,3% kon-
sumentów to osoby w wieku 16–34 lat. 

Rumuńska e-moda
Sprzedaż mody online wzrosła o 26% w porównaniu z 2020 r. 
i przewiduje się jej dalszy wzrost o kolejne 22% w 2022 r. 
Rynek offline się nie zwiększył, a zatem udział online urósł 
do 31,5% całego przemysłu modowego w Rumunii. 

Szybki wzrost e-handlu modą w roku 2021 i później jest 
wspierany przez stosunkowo niskie nasycenie rynku – udział 
użytkowników internetu w populacji pozostaje wciąż dość 
niski w porównaniu z innymi rynkami Europy Środkowo- 
-Wschodniej, ale szybko rośnie. Przewidywania dla rozwoju 
rumuńskiego e-handlu zakładają stały wzrost przychodów 
w 2022 r., ponieważ główni europejscy gracze branży fashion 
zamierzają wejść na rynek i wspierać środowisko e-commerce.

E-handel na Węgrzech 
Węgierski rynek e-biznesu ma ogromny potencjał 

rozwojowy. Pewne innowacje technologiczne, szerszy 

wybierać spośród wielu lokalnych ofert i są rozpieszczani 
przez sprzedawców miejscowych e-sklepów. 

Czesi kochają modę
Sprzedaż online ubrań, akcesoriów i obuwia w 2021 r. wzrosła 
w Czechach o 8% w porównaniu z 2020 r. i osiągnęła war-
tość 33,7 mld koron. Z kolei sprzedaż offline rosła wolniej, 
a jej wzrost w ujęciu rocznym wyniósł 5%. Zakupy online 
w dalszym ciągu zyskują na popularności wśród klientów, 
zwłaszcza w starszych grupach wiekowych. 

W sumie cały rynek mody zwiększył się o 6% rok do roku, 
a jego łączna sprzedaż wyniosła ponad 97 mld koron. Trend 
ten cały czas się utrzymuje i segment mody, jak również jego 
udział w internecie będą nadal rosły.

E-handel w Rumunii
W 2020 r. rynek e-commerce w Rumunii był wart  

ok. 23 mld lei (wartość brutto, bez e-grocery) i notował  
46-proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku. To czyni 

Wskazówka
Aby zdobyć klientów na czeskim rynku, trzeba być skrupu-
latnym i profesjonalnym, ponieważ są oni przyzwyczajeni 
do wysokiego standardu e-commerce. Należy się liczyć 
z tym, że rodzimi i zagraniczni konkurenci działający na 
tym rynku oferują środowisko w pełni dostosowane do 
lokalnych warunków i komunikują się w lokalnym języku.

Wskazówka
Rumuńscy klienci zwracają uwagę na jakość nabywanego 
towaru i są w stanie zapłacić za niego odpowiednią kwotę. 
Jeśli dodatkowo spotka się to z atrakcyjnymi warunkami 
dostawy, można liczyć na sukces.

Źródło: Packeta Poland 
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Udział sklepów stacjonarnych jest w tym kraju większy niż 
w Czechach, na Słowacji i w Rumunii, ponieważ nie zostały 
one zamknięte w ciągu 2021 r. 

E-rynek na Słowacji
W styczniu 2021 r. na Słowacji było 4,64 mln internau-

tów. W latach 2020–2021 liczba ta wzrosła o 111 tys. (+2,4%), 
natomiast wskaźnik korzystania z internetu wyniósł 85,0%. 

Ze względu na podobieństwa kulturowe z Czechami kon-
sumenci rynku słowackiego rozumieją sklepy internetowe 
w języku czeskim i korzystają zarówno z nich, jak i z tamtej-
szych porównywarek cen. 

Słowacki rynek modowy
Na Słowacji e-handel ubraniami wzrósł o ponad 7% w 2021 r., 
podczas gdy cały rynek mody zmniejszył się o 3%, głównie 
z powodu zamknięcia sklepów w szczycie sezonu. Ożywia 

asortyment towarów i lepsza jakość usług przyczyniły się do 
rozkwitu węgierskiego handlu elektronicznego. 

Aż 97% mieszkańców Węgier w wieku 25–34 lat codziennie 
korzysta z internetu, a młodsze pokolenie w wieku 16–24 lat 
osiągnęło wynik 94%. Te grupy stanowią kluczowy segment 
na przyszłe lata, ponieważ są w wieku produkcyjnym, a ich 
zainteresowanie zakupami online i skłonność do nich rosną. 

Starsze pokolenia Węgrów nie pozostają daleko w tyle. 
W grupie wiekowej 35–44 lata codziennie korzysta z inter-
netu 86% osób, w grupie 45–54 lata – 82%, a w grupie 55+ 
aktywnych w sieci jest 71%. 

Moda na Węgrzech
W 2021 r. wartość węgierskiego rynku mody nadal rosła. 
Największy udział przyniosła sprzedaż mody online, która 
zwiększyła się o prawie 23% w porównaniu z 2020 r. Sprzedaż 
detaliczna mody offline wzrosła o ok. 10%, po 11-proc. spad-
ku w 2020 r. 

Wskazówka
Konkurencyjna cena jest istotna na wszystkich rynkach, 
ale na rynku słowackim jest szczególnie ważna. Kolejna 
kwestia, którą należy wziąć pod uwagę, to sposób eks-
ponowania certyfikatu autentyczności w przypadku do-
starczania produktów markowych.

Ciekawostka
Ponieważ rynek węgierski nie jest jeszcze nasycony 
taką liczbą sklepów internetowych jak rynki sąsiednie 
(ok. 6,5 tys. serwisów), coraz więcej Węgrów decyduje 
się na zakupy online za granicą.

Źródło: Packeta Poland 
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O firmie
Packeta Poland, należąca do globalnej, cyfrowej platformy dla e-commerce Packeta Group, stale poszerza skalę swoich działań 
na polskim rynku. Firma, która jest obecna w 34 krajach, wysłała w zeszłym roku ponad 73 mln paczek i zanotowała tym samym 
wzrost o 79,9% oraz podpisała umowy z 32 tys. e-sklepów. Tylko w Polsce udział Packety we wsparciu ekspansji zagranicznej 
rodzimych sklepów internetowych wzrósł o 299% w porównaniu z zeszłym rokiem.

Packeta to firma utworzona w Czechach, która szybko stała się marką globalną. Jest obecna w Europie, Stanach Zjednoczonych 
i na Bliskim Wschodzie (m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Działa w sześciu krajach, posiada ponad 11,5 tys. własnych 
punktów odbioru, 92 tys. punktów partnerskich i współpracuje z ponad 32 tys. sklepów internetowych.

Grupa weszła również na rynki Litwy, Łotwy i Estonii. Packeta Poland, posiadająca w naszym kraju magazyny w Warszawie i Cie-
szynie, pełni również funkcję hubu, świadcząc usługi fulfillmentu. Dzięki jednemu API firmy z krajów bałtyckich mają możliwość 
wysyłki paczek do 34 krajów na trzech kontynentach oraz korzystania z ponad 11,5 tys. punktów odbioru należących do Packeta 
Group, a także 92 tys. partnerskich punktów odbioru, automatów paczkowych i usługi doręczenia na adres.

Packeta rozpoczęła też współpracę i zintegrowała swoje usługi z platformą sklepową IdoSell oraz integratorem e-commerce 
BaseLinker, dzięki czemu polskie e-sklepy prowadzące działalność na tych platformach uzyskały możliwość szybkiego i taniego 
dostarczania przesyłek do 34 krajów, w których jest obecna. Optymalizują w ten sposób czas i koszty oraz automatyzują proces 
dystrybucji. Packeta podjęła także strategiczną współpracę z firmą MakesYouLocal, która na co dzień pomaga sklepom inter-
netowym w sprzedaży na zagranicznych rynkach, oferując im tłumaczenia, lokalną obsługą klienta, zarządzanie sklepem oraz 
marketingiem. Dzięki tej kooperacji stworzona została oferta umożliwiająca rozwój e-sklepów za granicą na wielu płaszczyznach.

Packeta ma w planach dalszą ekspansję i  intensyfikację obecności na polskim rynku. Oprócz dostarczania paczek klientom 
końcowym może zaoferować pomoc w nawiązywaniu relacji z partnerami biznesowymi, w organizowaniu kampanii marketingo-
wych, zapewnia też informacje na temat rynku. Firma stawia także na satysfakcję klienta. Stale podnosi kwalifikacje pracowników 
oraz wdraża międzynarodowe standardy obsługi. Konsekwencją tych działań jest stale powiększające się grono zadowolonych 
partnerów biznesowych.

Justyna Andreas 

Managing director firmy Packeta 
Poland. Studiowała na Uniwersyte-
cie Warszawskim i na Uniwersytecie 
Karola w  Pradze, skończyła studia 
podyplomowe w  Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i  Zarządzania 
im. Leona Koźmińskiego. Pracowała 
na stanowiskach country managera, 
dyrektora zarządzającego, dyrekto-
ra operacyjnego i  członka zarządu 
w  spółkach logistycznych i  produk-
cyjnych, m.in. RedRubin, Rail Cargo 
East, Collibra, Packeta Poland.

justyna.andreas@packeta.pl

1. Źródła danych w artykule: „Przewodnik po e-eksporcie do Czech, 
Słowacji i Węgier” firmy Makes You Local; „Rynek e-commerce 
w Rumunii” Izby Gospodarki Elektronicznej; „Year in review by 
GLAMI. Fashion e-commerce in 2021. CEE perspective”; „Year in 
review 2021. Fashion e-commerce in Baltics by GLAMI”.

się on w 2022 r. – oczekiwany wzrost e-handlu modą pod 
koniec 2022 r. wynosi 16,4%, a obroty mają sięgnąć 611 mln 
euro. Udział sprzedaży w sklepach stacjonarnych raczej nie 
wzrośnie w przyszłości – inwestycje w omnichannel i wejście 
dużych graczy detalicznych na rynek e-commerce tylko tego 
dowodzą. 

Rynek krajów bałtyckich
W 2021 r. wartość rynku mody nadal rosła, głównie dzięki 
e-handlowi w regionie bałtyckim. Sprzedaż w tej branży on-
line wzrosła o 35% w porównaniu z 2020 r., co zwiększyło jej 
udział w całkowitym handlu detalicznym do 25,3%. 

Sprzedaż detaliczna mody poza siecią wzrosła jedynie 
o 2,5%, co przyśpieszyło pod koniec roku. Na koniec 2022 r. 

spodziewany jest wzrost sprzedaży mody online o 15%, 
a udział w całym rynku branżowym wyniesie ponad 26,5%. 
Ogólnie rzecz biorąc, doświadczamy szybszego ożywienia 
niż na innych rynkach w Europie1.
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Agresja kontrolowana 
Każdy chiński e-commerce w początkowej fazie działalności na 
nowym rynku skupia się na agresywnej akwizycji użytkowni-
ków. Podejście to wynika głównie z oczekiwań inwestorów, dla 
których liczba osób odwiedzających serwis stanowi wymierny 
efekt prowadzonych działań i jest przydatna, dlatego że da się 
porównać z wynikami osiąganymi na rynku chińskim. Kwoty 
przeznaczane na akwizycję można podsumować popularnym 
sformułowaniem „sky is the limit”. Te środki pochodzą naj-
częściej z budżetu marketingowego, z kolumny „new buyer”. 

Chińczycy na pozyskiwaniu nowych klientów znają się bar-
dzo dobrze. Poza znacznymi kwotami zasilającymi kampanie 
świetnie grają także akcjami promocyjnymi. Duże zniżki czy 
kupony rabatowe to dla nich doskonały sposób na zbliżenie 
się do konsumenta i skłonienie go do wejścia na stronę 
internetową, a później – do zrobienia pierwszych zakupów 
na platformie. 

Autor: Łukasz Dwulit

Nie ma wątpliwości, że Chiny to dziś największy rynek e-commerce na świecie, 
osiągający wyjątkowo wysokie wskaźniki penetracji handlu detalicznego. Jego 
wartość wynosi 2 bln dol. przy ponad 1,4 mld potencjalnych konsumentów. 
Stanowi to ponad połowę obrotów globalnej sprzedaży internetowej. Wpływ 
na to może mieć długoletnie doświadczenie Chińczyków w działaniach online. 

E-commerce po 
chińsku – jak 
to działa? 

Ekspansja chińskiego e-handlu miała swoje początki 
w 2003 r. (wtedy właśnie, dzięki Alibabie, na rynek weszły 

platforma cyfrowa Taobao i firma sprzedająca elektronikę 
online – JD.com). W tamtym czasie z sieci korzystało zaledwie 
6% tamtejszej populacji, czyli niespełna 80 mln ludzi. Dziś 
robi to ponad 940 mln osób.

E-commerce jest coraz bardziej znaczącą częścią chińskiej 
gospodarki i, jak głosi Narodowa Strategia Informatyzacji, ma 
być też jednym z motorów eksportu.

Ekspansja bardzo przemyślana
Długoletnie doświadczenie jednak nie wystarczy, aby odnieść 
sukces w dynamicznie zmieniającym się świecie. Chińczycy 
wiedzą o tym doskonale, więc do każdego inwestycyjnego 
wyjścia poza granice kraju czy kontynentu przygotowują się 
bardzo skrupulatnie. Analiza danych jest dla nich kluczowa 
w podejmowaniu decyzji biznesowych, dlatego że każda 
inwestycja musi przynieść wymierne rezultaty. 

Ciekawostka
Państwo Środka to także lider e-handlu poza granicami. 
Według informacji podanych przez chińską Generalną 
Administrację Celną całkowita wartość cyfrowych obrotów 
handlowych kraju w 2020 r. przekroczyła 260 mld dol., co 
oznacza 31-proc. wzrost rok do roku.

Wskazówka
Aby jak najlepiej dostosować ofertę do klienta, chińscy 
marketerzy dokładnie analizują dane pozyskane od użyt-
kowników w celu retargetingu oraz przyglądają się najpo-
pularniejszym kategoriom produktowym na wybranych 
rynkach. Rzetelnie mierzą także efekty własnych działań 
w internecie. Najczęściej stosują do tego wskaźniki efek-
tywności i ROI.
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Po bardzo agresywnej akwizycji przychodzi zazwyczaj czas 
na rozbudowę kategorii produktowych na podstawie da-
nych pochodzących z etapu pozyskania kupującego. Chiński  
e-commerce ma tutaj dużą przewagę nad firmami z innych 
rynków. Dlaczego? Dzięki dostępowi do ogromnej bazy pro-
duktów oraz mniejszych i większych fabryk znajdujących się 
w kraju. Daje to wręcz nieograniczone możliwości, jeśli chodzi 
o poszerzanie oferty we wszystkich kategoriach.

Ostatni element tej układanki stanowi retargeting, czyli 
próba zachęcenia użytkowników, którzy dokonali zakupów 
w serwisie, do zrobienia tego ponownie. Prowadzi się go  
np. przez oferowanie innych kategorii produktowych, którymi 
klienci mogą być zainteresowani.

Chińska elastyczność
Chiński konsument często zmienia zwyczaje i nie przywiązuje 
się na dłużej do marek. Wymusiło to na tamtejszym e-com-
merce dużą elastyczność, gotowość do eksperymentowania 
i wyjątkową szybkość wprowadzania zmian w asortymencie. 
Ten wymagający model działania doskonale przygotowuje 
również Chińczyków do wyjścia poza kraj.

Logistyka nowym paliwem 
Logistyka – powszechnie kojarzona z magazynami i samocho-
dami ciężarowymi przemierzającymi świat – w Chinach oznacza 
coś znacznie więcej. To sektor z licznymi, ogromnymi inwesty-
cjami, kształtujący reputację każdego sklepu, szczególnie 
tego sprzedającego poza granice kraju. Globalny gigant 
Amazon znany jest nie tylko z szerokiego asortymentu, 
lecz także z płynnej dostawy – dlatego że stale przeznacza 
duże budżety na automatyzację magazynów i transportu.

Inwestycje 
Pandemia pokazała, że wiele obszarów działalności firm 

trzeba zmodernizować, aby je bardziej uodpornić i przygoto-
wać na przyszłe wydarzenia, co wymaga znacznych inwestycji 
w rozwój infrastruktury i automatyzację. Jedną z takich branż 
jest logistyka. Według Ocean Insights 67% firm spedycyjnych 
i frachtowych zamierza inwestować w technologię logistyczną 
po kryzysie związanym z pandemią COVID-19. McKinsey osza-
cował z kolei, że inwestycje w start-upy logistyczne w samych 
Chinach osiągnęły w ostatnim czasie wartość 25 mld dol.1, co 
dowodzi, że Państwo Środka jest już jednym z największych 
inkubatorów innowacji cyfrowych i czołowym światowym 
inwestorem technologicznym.

Optymalizacja
Logistyka już nigdy nie będzie traktowana jako zbiór niezbęd-
nych działań, które zmniejszają marże i profity sklepu, dlatego 
że optymalizacja procesów znacznie obniża jej koszty. Zyski 
firmy przy zastosowaniu nowoczesnych technologii mogą 
wzrosnąć od 6% do 10%. Dla małych sprzedawców jest to 
bardzo dobry sposób na poprawę opłacalności biznesu.

Roboty przynoszące zamówienia fastfoodowe lub zakupy 
ze znanych sklepów są już w Chinach rzeczywistością. Od 
2015 r. pracuje się tam nad autonomicznymi samochodami, 
żeby ułatwić dostawy towarów do klientów końcowych.

Zapamiętaj
Dzisiejsza logistyka jest ucieleśnieniem nowoczesnej 
technologii i zasobów intelektualnych każdego e-sklepu. 
Jesteśmy świadkami implementacji w Chinach najnow-
szych rozwiązań technologicznych wspierających trans-
port i logistykę. Drony realizują dostawy ekspresowe, 
a sztuczna inteligencja nawiguje pojazdy i wyznacza 
trasy kierowcom. A to dopiero początek tej logistycznej 
rewolucji. 

Wskazówka
PwC prognozuje, że cyfryzacja wywoła gruntowne prze-
miany w branży logistyki i transportu, ponieważ da me-
nedżerom floty dostęp do większej ilości danych związa-
nych z jej funkcjonowaniem, pochodzących z czujników 
w pojazdach, identyfikatorów RFID, analityki predykcyjnej 
czy telematyki. Odpowiednie wykorzystanie tych danych 
pozwoli na usprawnienie procesów biznesowych i zwięk-
szenie wydajności.

Ciekawostka
Aż 6 na 10 start-upów logistycznych z największym wkła-
dem inwestorskim pochodzi z Chin. Najlepiej finansowana 
jest Manbang Group – platforma dla ciężarówek podobna 
do Ubera, powstała w wyniku połączenia firm Yunmanman 
i Huochebang. Otrzymała ona 1,9 mld dol. w ogromnej 
rundzie private equity2.

1. „Startup funding in logistics. New money for an old industry?” – raport 
McKinsey & Company, dostęp online: https://mck.co/2Yd2Nxs.

2. Tamże.
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Łukasz Dwulit

Head of Klarna Poland. Wcześniej 
odpowiadał za globalną ekspansję 
AliExpress oraz współpracę strate-
giczną i  inwestycyjną z  międzynaro-
dowymi partnerami. Członek Digital 
Experts Club. 

l.dwulit@gmail.com

Algorytmy sztucznej inteligencji są szeroko stosowane 
w logistyce. Pomagają przewidywać popyt i planować dosta-
wy, aby zmaksymalizować wykorzystanie zasobów i wydaj-
ność. To ostatecznie poprawia jakość oferowanych usług. 
Dzisiejsi wymagający konsumenci traktują priorytetowo całe 
doświadczenie zakupowe – od wyboru produktu aż po spo-
sób dostawy.

 
Internet of things
Kolejnym obiecującym obszarem rozwoju branży są tech-
nologie, które łączą wiele urządzeń i przesyłają dane bez 
ingerencji człowieka. IoT pozwala śledzić każdy etap łańcu-
cha dostaw, a także określa dokładną lokalizację towarów 
w czasie rzeczywistym. Inteligentne urządzenia monitorują, 
śledzą i raportują stan pojazdów i wykorzystanie magazynu 
oraz pomagają lepiej zarządzać zapasami.

Szybka transformacja cyfrowa w Chinach dobrze wpływa 
na rozwój całego segmentu na świecie. Oczekuje się, że 
region Azji i Pacyfiku będzie rosnąć w najszybszym tempie 
ze względu na postępującą urbanizację oraz zmieniające 
się zachowania konsumentów. Firmy logistyczne, które nie 
zdigitalizują systemu lub zrobią to tylko częściowo, szybko 
przejdą do historii. 

Ciekawostka
W szczytowym momencie kwarantanny w pandemii 
COVID-19, kiedy w Chinach nie można było wychodzić 
na ulice, a punkty dystrybucji były niedostępne, wzrosło 
zapotrzebowanie na samochody autonomiczne. Nawet 
po ponownym otwarciu miast to rozwiązanie jest bardzo 
popularne, zwłaszcza w młodszej generacji. Taki autono-
miczny pojazd jest w stanie przewieźć do 500 zamówień 
dziennie, a koszty jego utrzymania są znacznie niższe niż 
w przypadku tradycyjnej dostawy kurierem. 

Wskazówka
Palety mogą sygnalizować, że waga znajdującego się 
na nich produktu przekracza dopuszczalne wartości, 
i w ten sposób zapobiegać awariom sprzętu. Czujniki 
ciepła i światła pomagają śledzić warunki przechowywania 
towarów. Wszystkie sygnały mogą być wysyłane bezpo-
średnio do kierownika, który planuje wielkość wysyłek 
i zatowarowanie magazynów.
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Wyróżnij się z marketplace’owego 
tłumu
Dokładnie przeanalizuj konkurencję i sprawdź, kto i co już 
sprzedaje w danym serwisie. 

Możesz też się pokusić o zakupy testowe – aby zobaczyć, 
jak wygląda cały proces sprzedaży, jakie informacje otrzymuje 
kupujący, jakie ma doświadczenie zakupowe. 

Ustal spójną politykę cenową
Różnicowanie cen w sprzedaży wielokanałowej to praktyka 
stosowana przez większość sprzedawców i wywoływana 

Autorka: Klaudia Kranc

Właściciele sklepów internetowych prowadzonych na platformie Shoper deklarują 
aktywność handlową także na marketplace’ach: w 2021 r. 47% z nich sprzedawało 
na Allegro, 35% na Facebooku, a 10% korzystało z OLX. Przekonaj się, jak można 
to mądrze połączyć.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie są najpopularniejsze marketplace’y w Polsce i co 

je wyróżnia, 
• jak wykorzystać platformy sprzedażowe do popularyzo-

wania swojej marki, 
• jak pogodzić sprzedaż w sklepie internetowym z obec-

nością np. na Allegro czy Amazonie. 

Jak mądrze pogodzić sklep 
internetowy z marketplace’ami

Zacznijmy od tego, że markę należy traktować jak osobę, 
która ma swój styl, własne zdanie i charakter. Określenie 

tożsamości firmy jest punktem wyjścia do wielu obszarów 
prowadzonej działalności. To, jaki kierunek obierzesz, zależy 
od Twojej strategii. 

Ustal strategię
Sprzedaż we własnym sklepie internetowym i na market-
place’ach można sprawnie połączyć, pamiętaj jednak, że są 
to dwa różne kanały dotarcia do klienta. Przede wszystkim:
• Nie ściągaj swoich klientów ze strony sklepu na 

Allegro czy Amazona i odwrotnie. Jeśli pozysku-
jesz klienta do swojego sklepu (za pomocą kampanii 
w Google’u czy na Facebooku), rób wszystko, żeby wła-
śnie tam został sfinalizowany zakup. 

• Z kolei na Allegro oferuj  produkty w taki spo-
sób, żeby klienci oglądający Twoje aukcje nie byli 
zmuszeni szukać informacji o nich i o Tobie poza 
serwisem. Dlatego tak ważne są strona informacyjna 
oferty i łatwy kontakt ze sprzedającym. 

Zapamiętaj
Klient marketplace’u nie jest Twoim klientem. Ale może 
się nim stać, jeśli zbudujesz po jego stronie dobre do-
świadczenie zakupowe i sprawisz, że będzie chciał być 
przywiązany do Twojej marki.

Wskazówki
• Zadbaj o spójność wizualną oferty w sklepie inter-

netowym i na marketplace’ach. 
• Pamiętaj, aby opis był unikatowy – nie powielaj treści 

producenta lub tych, które umieściłeś w sklepie 
internetowym. 

• Postaw na język korzyści. 
• Jeśli sam wysyłasz paczki z zamówieniami, dołączaj 

do nich kupony rabatowe lub listy powitalne od 
swojej firmy, w których zaprosisz klienta do spraw-
dzenia oferty w sklepie internetowym. 
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wieloma czynnikami, ale przede wszystkim różnymi prowizja-
mi nakładanymi przez marketplace’y. Jest to o tyle problema-
tyczne, że może prowadzić do spadku wiarygodności wśród 
klientów, którzy zobaczą inne ceny produktów w sklepie 
internetowym sprzedawcy, a inne np. na jego koncie Allegro. 

Pamiętaj, że klienta dzisiaj przyciąga nie tylko cena. O zaku-
pie na platformie marketplace mogą decydować np. szybka 
dostawa, dobrze przygotowana karta produktu ze zdjęciami 
wysokiej jakości oraz szczegółowym opisem pokazującym 
korzyści z nabycia towaru oraz liczba Twoich komentarzy.

Zadbaj o integracje 
Sprawdź techniczne możliwości połączenia sklepu interne-
towego z danym marketplace’em. Upewnij się, czy możliwa 
jest łatwa, bezpieczna integracja z wybranym serwisem. Co 
ze stanami magazynowymi i ich aktualizacją? Jak możesz 
zautomatyzować obsługę zamówień?

Wykorzystuj marketplace’y do po-
pularyzowania swojej marki
Promuj swoje oferty w ramach wewnętrznych kanałów re-
klamowych, np. Allegro Ads, Amazon Sponsored Ads. Dzięki 
temu Twoja oferta będzie wyświetlała się w najlepszych miej-
scach danego serwisu i wynikach wyszukiwania, co przy 
dużej konkurencyjności zwiększa szansę na sprzedaż właśnie 
Twojego produktu.

Wskazówka
Rozwiązaniem może być sprzedawanie na market- 
place’ach zestawów produktów – specjalnie przygoto-
wanych i atrakcyjnych dla klientów (które później będą 
dostępne tylko w Twoim sklepie) – i końcówek serii, a tak-
że wyprzedaż towarów słabo rotujących lub zalegających 
w magazynie. 

Wskazówka
Jeśli sprzedajesz we własnym sklepie internetowym na ta-
kiej platformie e-commerce jak Shoper, możesz korzystać 
z gotowych narzędzi, które łączą e-sklep z zewnętrznymi 
serwisami sprzedażowymi. Do wyboru są integracje z róż-
nymi platformami. Sprzedający mają też do dyspozycji 
systemy pozwalające na kompleksową obsługę sprzedaży 
i kont na wielu różnych marketplace’ach naraz. Jednym 
z nich jest platforma Apilo, która pozwala zarządzać do-
wolną liczbą kont w serwisach sprzedażowych takich jak 
Allegro, Amazon, eBay, Empik czy Morele.

1. Allegro

Najlepiej rozpoznawalna i najstarsza platforma sprzedażowa w Polsce. Kiedy zintegrujesz własny sklep internetowy 
z kontem na Allegro, w łatwy sposób będziesz mógł wystawiać na aukcjach swoje produkty. I odwrotnie – możesz prze-
nieść aukcje i kategorie z marketplace'u do swojego sklepu z bieżącą aktualizacją stanów magazynowych. Dodatkowo, 
w ramach usługi Allegro Ads, produkty z Twojego sklepu internetowego mogą wyświetlać się w formie reklam osobom 
przeszukującym serwis. Dzięki temu masz zdecydowanie więcej możliwości dotarcia do potencjalnego klienta. 

2. Amazon

Światowy gigant, który niedawno uruchomił serwis polskojęzyczny z polską domeną. Oferuje m.in. usługę FBA, czyli 
Fulfillment by Amazon, dzięki której jako sprzedawca nie musisz się martwić o dostarczanie zamówień do klientów. 
Przekazujesz je do centrum realizacji zamówień Amazona, które zajmuje się resztą – dba o wysyłkę paczki, obsługę 
Twoich klientów oraz procedurę zwrotów (produktów i pieniędzy). To bardzo wygodne rozwiązanie doskonale sprawdzi 
się u sprzedawców, których specyfika działalności wymaga magazynowania towaru. W przypadku Amazona, podobnie jak 
na Allegro, ostatnim czynnikiem decydującym o wyborze produktu jest w dużej mierze jego cena, dlatego jeśli oferujesz 
artykuły niszowe, zastanów się, czy to miejsce dla Ciebie. 

8 najpopularniejszych marketplace’ów w Polsce
RAMKA
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8 najpopularniejszych marketplace’ów w Polsce (cd.)
RAMKA

3. eBay

eBay to kolejna popularna, globalna platforma zakupowa, której mechanizm zbliżony jest do Allegro. Podobnie jak 
u polskiego giganta, na eBayu możesz skorzystać z opcji sprzedaży aukcyjnej lub przez „Kup teraz”. O przewadze kon-
kurencyjnej tego serwisu decyduje umożliwianie użytkownikom zamawiania produktów z różnych krajów. eBay będzie 
zatem idealnym rozwiązaniem dla sprzedawców, którzy zamierzają rozszerzyć swoje działania lub już działają nie tylko 
na polskim rynku. Bardzo szeroki zasięg rekompensuje nieco wyższe koszty obecności na platformie (system prowizji 
od sfinalizowanej sprzedaży). 

4. Zalando

Jeden z najpopularniejszych międzynarodowych marketplace’ów, specjalizujący się w branżach fashion (odzież, buty, 
akcesoria) oraz beauty. O jego pozycji najlepiej świadczą 42 mln aktywnych klientów w 17 krajach. Marki oferują swoje 
produkty bezpośrednio w ramach serwisu i zachowują kontrolę nad cenami oraz asortymentem. Po stronie Zalando 
pozostają obsługa klienta i koordynowanie przebiegu procesu płatności. Niewątpliwym plusem platformy jest jej bardzo 
dobre pozycjonowanie w wyszukiwarkach.

5. Domodi i Allani

Domodi i Allani to jedne z największych w Polsce modowych serwisów sprzedażowych, a należą do Grupy Domodi. 
Każdego miesiąca odwiedza je kilkanaście milionów użytkowników. Za sukcesem i popularnością portali stoi bardzo 
dobre pozycjonowanie w wyszukiwarce Google. Serwisy te, podobnie jak Zalando, przeznaczone są dla takich kategorii jak 
odzież, obuwie, bielizna, torebki, biżuteria czy uroda (głównie perfumy i kosmetyki). Ani Domodi, ani Allani nie sprzedają 
swoich własnych artykułów, stanowią jedynie zbiór ofert innych sklepów. Co wyróżnia te serwisy na tle konkurencyjnych 
platform? W odróżnieniu od innych marketplace’ów klient finalizuje zakupy na stronie sklepu internetowego, z którego 
pochodzi wybrany przez niego produkt. Te miejsca stanowią zatem dodatkowe źródło ruchu dla Twojej strony.

6. Empik Marketplace

Empik Marketplace w ciągu jednego dnia notuje 2,5 mln odwiedzin. Gdy nawiążesz współpracę z tą polską platformą, 
zyskasz nie tylko dostęp do 55 mln użytkowników, lecz także możliwość sprzedaży produktów pod popularnym brandem. 
Empik oferuje swoim partnerom wsparcie marketingowe, prowizyjny model rozliczeń (bez kosztów obsługi), a także 
bezpieczeństwo prowadzonych działań. Dzięki pozytywnym opiniom i długoletniej znajomości marki cieszy się dużą 
popularnością wśród kupujących i ich zaufaniem. 

7. Morele Marketplace

Morele to platforma sprzedażowa, w której ofercie znajdziesz asortyment głównie z zakresu elektroniki i technologii. 
Wyjątek stanowią tam kategorie dom i ogród oraz sport i rekreacja. Marketplace informuje na swojej stronie o 5 tys. 
zrealizowanych zamówień dziennie i 8 mln odwiedzin w ciągu miesiąca. Podobnie jak większość tego typu serwisów 
e-commerce (z wyłączeniem Amazona), Morele.net nie oferuje magazynowania produktów, a za ich dostępność, 
wysyłkę i aktualizowanie stanów magazynowych odpowiada sprzedawca. Rozliczenie z Morele opiera się na systemie 
efektywnościowym – każda kategoria produktów ma swoją stawkę prowizji, która pobierana jest jedynie od zrealizo-
wanych zamówień.

8. Shopee

Shopee to obecnie jedna z najpopularniejszych aplikacji sprzedażowych na świecie. Ta globalna platforma sprzedażowa 
powstała w 2015 r., wkrótce potem podbiła Azję i Amerykę Południową. Dzisiaj jest już w czołówce najchętniej odwiedza-
nych serwisów sprzedażowych także w Polsce, konkurując m.in. z Allegro. A to znaczy, że otwiera przed sprzedającymi 
nowe możliwości i szansę dotarcia do obecnego tam klienta. Shopee daje wiele możliwości zwiększania sprzedaży. 
Możesz wypromować swoje produkty dzięki funkcji Okazji Dnia Sklepu, konkursom, sezonowym wyprzedażom i innym 
akcjom maketingowym.

https://marketerplus.pl/
https://ewp.pl/
https://paypo.pl/
https://tpay.com/


Dochodowy e-commerce. Jak dotrzymać tempa
klientom i skutecznie sprzedawać w 2022 roku

PARTNERZY GŁÓWNI:
E-BOOK 105

GS1 Polska od lat towarzyszy swoim klientom w trans-
formacji cyfrowej, dostarczając im rozwiązania wspierające 
sprzedaż w kanale e-commerce, w tym na marketplace’ach.

Uczestnikami Systemu GS1 w Polsce jest łącznie 35 tys. 
firm. Aż 43% z nich deklaruje, że prowadzi sprzedaż towarów 
w sieci – na jednej lub wielu platformach marketplace i/lub 
przez własny sklep internetowy. 

Standaryzacja na marketplace’ach
Wzrost popularności platform sprzedażowych wiąże się 
z potężnym wyzwaniem – zapewnieniem optymalnej 

Autorki: Katarzyna Nowacka, Magdalena Krasoń-Wałęsiak

Marketplace’y są przyszłością e-commerce. Od lat sprzedaż na tego typu 
platformach utrzymuje się w czołówce e-handlu – obecnie stanowi aż 60% 
globalnego e-commerce. Najbliższe lata przyniosą dalszy rozwój takich serwisów. 
Popularność platform sprzedażowych wiąże się z wyzwaniem – zapewnieniem 
optymalnej ścieżki zakupowej dla klienta. W tym celu wprowadza się standaryzację 
na marketplace’ach. Co to oznacza dla sprzedających?

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• po co na marketplace’ach potrzebna jest standaryzacja, 
• dlaczego warto się posługiwać numerem GTIN (kodem 

EAN), 
• kto odpowiada za jego przydzielenie, 
• jak sprawdzić numer GTIN produktu.

Standaryzacja na 
marketplace’ach – co to 
oznacza dla Ciebie?

Zapewne w najbliższych miesiącach pojawią się nowe 
platformy, a wśród tych już istniejących widoczny jest 

trend wchodzenia na nowe rynki. 
Znakomitymi przykładami są ekspansja singapurskiego 

serwisu Shopee w Europie czy dokonana na początku tego 
roku przez Allegro akwizycja Mall Group, dzięki czemu polska 
platforma uzyska dostęp do 32 mln klientów w Czechach, na 
Słowacji, Węgrzech oraz w Słowenii i Chorwacji. Powstawać 
będą także marketplace’y skupione wokół konkretnych branż 
czy też tworzone przez konkretną markę (przykładem mogą 
być działania firm Decathlon czy TIM SA).

Ciekawostka
E-platformy są atrakcyjnymi miejscami zakupów. Raport opublikowany przez agencję badawczą Atena Research & Consulting 
(„Ścieżki zakupowe on-line w Polsce 2022”) wskazuje, że dominują one jako punkty, w których konsumenci zarówno zaczynają, 
jak i finalizują zakupy. Spośród nich najbardziej znaną jest Allegro – tam aż 88% polskich internautów rozpoczyna poszukiwania 
produktu. Dla porównania: od Google’a swoją ścieżkę zakupową zaczyna 18% Polaków.

Ciekawostka
Badanie ankietowe GS1 (przeprowadzone na losowej 
próbie uczestników działających w sektorze e-com- 
merce) wykazało, że 83% badanych już prowadzi sprze-
daż lub zamierza wejść ze swoją działalnością handlową 
na Allegro. Na drugim miejscu uplasował się Amazon 
(52%), a na trzecim – eBay (26%).
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Aby właściwie podejść do tematu gromadzenia i systema-
tyzowania danych w bazie, potrzebne jest przyjęcie pewnego 
standardu. W tej roli doskonale sprawdza się numer GTIN 
od GS1, powszechnie występujący pod nazwą kodu EAN 
(ramka 1).

Spośród wielu standardów, które GS1 oferuje rynkowi, to 
właśnie ten jest najpowszechniej stosowany i najbardziej 
rozpoznawalny. To podstawowy, uniwersalny oraz global-
nie unikatowy identyfikator produktu. Istnieje na rynku od 
prawie 50 lat i jest powszechnie wykorzystywany w handlu 

ścieżki zakupowej dla klienta. Gdy miliony produktów spo-
tykają się w jednej wirtualnej przestrzeni, skatalogowanie 
ich staje się główną z potrzeb. Konsument, który jednym 
kliknięciem przełącza się między konkurencyjnymi plat-
formami sprzedażowymi, nie będzie przecież tracił czasu 
na przeglądanie kilkunastu stron listingu tego samego 
produktu.

Na pierwszy rzut oka niektóre artykuły wydają się iden-
tyczne. Różnice między nimi są pozornie subtelne, jednak 
z perspektywy klienta – kluczowe, np. model karty graficznej 
w komputerze. Na marketplace’ach występują również pro-
dukty, które udają oryginalne, markowe towary, a okazują 
się podróbkami. Są też towary oryginalne, ale identyczne – 
w tym samym wariancie i modelu, różniące się jedynie tym, 
że wystawiają je różni sprzedawcy.

Numer GTIN jako standard rynkowy 
Bez względu na to, w jaki sposób marketplace prezentuje listę 
ofert (te same towary w osobnych ofertach sprzedażowych 
lub też łączone na jednej karcie produktowej), twórcy plat-
form sprzedażowych muszą zapewnić kupującym możliwość 
szybkiego i łatwego odnalezienia produktu. 

Zapamiętaj
Aby poradzić sobie z wolumenem oferowanych towarów, 
najwięksi gracze, tacy jak Amazon czy Allegro, wprowa-
dzają standaryzację za pomocą numeru GTIN (kodu EAN). 

Zapamiętaj
Wydajność i trafność działania wyszukiwarek na marketplace’ach zależy wprost od jakości danych, które musi rozpoznać silnik 
wyszukiwarki. To dlatego oprócz słów kluczowych i opisów w ofertach muszą się znaleźć uniwersalne parametry – i to bez wzglę-
du na rodzaj produktu. Dzięki takiej „kotwicy” boty będą mogły zbudować i sprawnie zaprezentować klientowi czytelny katalog 
interesujących go artykułów.

Dlaczego warto się posługiwać 
numerem GTIN?

RAMKA 1

Jest przypisany do konkretnego produktu – okre-
śla wszystkie identyfikujące go atrybuty, w skali 
globalnej, jednoznacznie.
Pomaga w zarządzaniu stanami magazynowymi 
i ich monitorowaniu.
Pozwala prawidłowo identyfikować produkty 
zamawiane u dostawcy czy producenta, co eli-
minuje ryzyko zakupu niewłaściwego towaru.
W sieci numer GTIN pomaga dopasować wy-
szukiwane hasła do odpowiednich produktów.
Jest nadawany przez producenta, dlatego iden-
tyfikator pozostaje taki sam u wszystkich sprze-
dawców danego artykułu.
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Jak uzyskać numery GTIN (kody EAN)
Jedyną organizacją uprawnioną do nadawania numerów 
GTIN jest GS1, której przedstawiciel w Polsce to GS1 Polska 
(www.gs1pl.org). 

Za przypisanie numeru GTIN produktowi odpowiedzialna 
jest firma będąca właścicielem nazwy handlowej produktu 
(marki), niezależnie od tego, gdzie i przez kogo został on 
wytworzony. To m.in.:
• producent lub dostawca – firma produkuje lub zleca 

produkcję innej firmie i sprzedaje towar pod swoją nazwą 
handlową (marką),

• importer lub hurtownik – firma zleca produkcję in-
nej firmie, sprzedaje towar pod swoją nazwą handlo-
wą (marką) lub zmienia produkt (np. przez zmianę jego 
opakowania),

• detalista – firma zleca produkcję towaru i sprzedaje go 
pod swoją nazwą handlową (marką).

Zanim produkty trafią do sprzedaży, należy aktywować 
numery GTIN, którymi zostaną one oznaczone. Polega to 
na przypisaniu numeru konkretnemu produktowi. Służy do 
tego specjalne narzędzie – platforma MojeGS1. Aby powiązać 
numer GTIN z produktem, należy wprowadzić do systemu 
kilka podstawowych danych, m.in. nazwę, markę i kategorię. 

stacjonarnym oraz internetowym. Dzięki niemu baza danych 
zyskuje konkretną strukturę i może być organizowana w spo-
sób uporządkowany.

GTIN na marketplace’ach
GTIN to standard GS1, który gwarantuje identyfikację pro-
duktu na całym świecie – bez względu na to, gdzie i przez 
kogo jest on wytwarzany oraz dla kogo jest przeznaczony. 
GTIN znajduje się na większości towarów przeznaczonych 
do sprzedaży detalicznej, a więc na dużej części produktów 
sprzedawanych przez internet. 

Google od wielu lat stosuje numer GTIN w swoim katalogu 
produktów. Jest on obowiązkowym atrybutem przy tworze-
niu kampanii reklamowych Google Ads oraz przy listowaniu 
towarów w Google Shopping. Wskutek tego wiele e-sklepów 
zaczęło opisywać swoje oferty właśnie tym numerem. 

Od 2020 r. Allegro przyjęło numer GTIN jako podstawę 
opracowania swojego katalogu produktowego. Obecnie więk-
szość kategorii produktowych jest już objęta obowiązkiem 
uzupełnienia tego parametru. To jeden z podstawowych 
elementów, dzięki którym budowany jest katalog Allegro. 

Wskazówka
Numer GTIN jest doskonałym identyfikatorem towarów 
oferowanych przez różnych sprzedawców na market- 
place’ach. Dzięki niemu można nie tylko przypisać okre-
ślony towar do katalogu, lecz także ułatwić wyszukiwarce 
jego odnalezienie. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
porównywarek cen, które muszą „wiedzieć”, jakie produkty 
zestawiają.

Wskazówka
Aby uzyskać pulę kodów do produktów, należy się zgłosić 
do odpowiedniego oddziału GS1 (np. GS1 Polska) i złożyć 
o nią wniosek. Firma, która zostanie uczestnikiem Systemu 
GS1, otrzymuje swój prefiks GS1. Na jego podstawie będą 
generowane numery GTIN do jej produktów.

Wskazówka
Jeżeli jesteś producentem, właścicielem marki lub im-
porterem, zadbaj o to, aby Twoje produkty miały numery 
GTIN. 

Oferty takich samych produktów wystawiane przez różnych sprzedawców są ze sobą łączone i przedstawiane w formie jednej 
karty produktowej. W efekcie kupujący widzi stronę jednego konkretnego artykułu, na której znajdują są oferty wielu sprzedawców. 
Ich powiązanie jest możliwe głównie dzięki identyfikatorowi – numerowi GTIN. Sprzedawca łatwiej i szybciej wystawia produkt 
do sprzedaży, nie tracąc czasu na przygotowywanie opisów, uzupełnianie wielu parametrów czy galerii zdjęć. Z perspektywy 
kupującego proces zakupowy jest sprawniejszy – najpierw odnajduje on produkt, którego szuka, a następnie ocenia warunki 
różnych sklepów (cenę, sposób, czas i koszt dostawy) i wybiera ofertę najkorzystniejszą dla siebie.

Przykład

Zapamiętaj
Numer GTIN (global trade item number – globalny nu-
mer jednostki handlowej) to uniwersalny i powszechnie 
stosowany identyfikator produktu. Każdy numer GTIN 
jest wyjątkowy w skali świata, dzięki czemu pozwala iden-
tyfikować towary w sposób jednoznaczny.
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Stanowi podstawę weryfikowania jakości i poprawności danych gromadzonych w katalogach własnych. 
Pozwala sprawdzić, czy numer GTIN jest legalny (czyli czy pochodzi od GS1), jaka firma z niego korzysta oraz jaki 
produkt jest nim oznakowany.
Udostępnia kilka podstawowych danych produktowych, m.in. nazwę, markę, kategorię. Ich fundamentem 
jest numer GTIN (kod EAN) nadany przez GS1, który umożliwia jednoznaczną identyfikację produktu. 
Pozwala uzyskać informację, jaka firma licencjonuje dany numer GTIN. Informacja ta jest dostarczana 
bezpośrednio przez GS1. Natomiast dane o produktach pochodzą od właścicieli marek i producentów, będących 
uczestnikami Systemu GS1, którzy wprowadzili do niego informacje o towarach.
Umożliwia weryfikację danych produktowych lokalnych i globalnych producentów w ramach usługi 
Verified by GS1. Rejestr jest aktualizowany każdego dnia, a obecnie znajduje się w nim ponad 29 mln produktów 
z bazy GS1 Polska i ponad 190 mln – z Globalnego Rejestru GS1.

Strona główna platformy eProdukty

Źródło: www.eprodukty.gs1.pl

Czym jest platforma eProdukty i co oferuje?
1

2
3

4

RAMKA 2

Jak sprawdzić numer GTIN produktu
Na potrzeby polskiego rynku firma GS1 Polska stworzy-
ła platformę eProdukty (www.eprodukty.gs1.pl), która 
jest rejestrem produktów bazującym na numerze GTIN. 
Udostępniana tam baza danych to rzetelne źródło informacji 
o towarach (ramka 2). 

Katarzyna Nowacka

Związana z  GS1 Polska od ponad 
trzech lat. Działa na rzecz uczestni-
ków Systemu, doradzając w  zakresie 
prawidłowego wykorzystania stan-
dardów GS1 w  e-commerce. Współ-
pracuje z  platformami marketplace, 
służąc pomocą w zakresie wdrażania 
numeru GTIN (kodu EAN) jako pod-
stawowego identyfikatora produktów.  

katarzyna.nowacka@gs1pl.org

Magdalena Krasoń-Wałęsiak 

Od 2017 r. związana z GS1 Polska, gdzie 
jest odpowiedzialna za wdrażanie stan-
dardów GS1 w internecie. Doświadcze-
nie w  e-commerce zdobyła w  Grupie 
Allegro. Autorka licznych artykułów 
i  raportów na temat e-handlu. Wykła-
dowczyni na studiach podyplomowych 
na kierunku e-commerce na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Poznaniu.

magdalena.walesiak@gs1pl.org

Podsumowanie 
Polski e-commerce zdecydowanie dojrzał do standaryzacji. 
Zadbaj o standardowe identyfikatory sprzedawanych przez 
Ciebie produktów, podnoś jakość ich danych. Używaj nume-
rów GTIN i koniecznie sprawdzaj ich poprawność u źródła – 
za pomocą platformy eProdukty. Powodzenia!
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Numery GTIN (kody EAN) w jednym miejscu - baza produktowa dla Twojego biznesu

Skorzystaj jeśli:
   jesteś przedsiębiorcą
   obracasz towarami
   pracujesz z danymi produktowymi

Z Verified by GS1 możesz teraz sięgnąć po więcej! 

eProdukty umożliwiają połączenie z bazą produktową z całego świata

API CSV

eProdukty 
źródło wiarygodnych informacji o produktach 

Odwiedź nas:
eprodukty.gs1.pl
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Platformy marketplace rosną w siłę i pomagają markom zwiększyć obecność 
w  internecie oraz poprawić wyniki. Jednak wyróżnienie się z  tłumu przy tak 
dużej konkurencji jest wyzwaniem dla firm e-commerce. Przestrzeganie trzech 
wymienionych tu zasad pozwoli Ci nawiązać kontakt z większą liczbą klientów, 
usprawnić działania, a w efekcie – zwiększyć sprzedaż jak nigdy dotąd.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• o jakie elementy należy zadbać, aby zwiększyć sprze-

daż na marketplace’ach,
• jak stworzyć zoptymalizowany i skuteczny opis pro-

duktu,
• co pomaga w zarządzaniu polityką cenową,
• jak udoskonalić procesy sprzedażowe dzięki progra-

mowi BaseLinker.

Jak zwiększyć zyski 
na marketplace’ach? 
3 kroki do sukcesu na 
platformach sprzedażowych

Aby wyróżnić się na tle konkurencji oraz utrzymać lojal-
ność klientów, każdy etap procesu zakupowego musi 

przebiegać płynnie oraz być intuicyjny. Ciągłe zapewnianie 
pozytywnego customer experience ma kluczowe znaczenie, 
ponieważ z badań (przeprowadzonych przez firmę PwC) 
wynika, że jednemu na trzech klientów wystarczy jedno złe 
doświadczenie z marką, aby ją porzucić. Dlatego najważ-
niejszym zadaniem dla przedsiębiorców jest optymalizacja 
strategii sprzedaży na marketplace’ach.

Zadbaj o optymalizację 
opisów produktów
Przeszkodą dla kogoś, kto chce zwiększyć sprzedaż na 
marketplace’ach, są okrojone możliwości kreowania 

MATERIAŁ PARTNERA
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wizerunku własnej marki. Co za tym idzie? Twój brand po-
zostaje anonimowy, a zbudowanie lojalnej, powracającej 
bazy klientów jest niemal niemożliwe. Dlatego niezwykle 
ważne okazuje się zoptymalizowanie elementów, na które 
masz realny wpływ, tj. tytułów i opisów produktów (ramka 1). 
W taki sposób możesz kreować spójne doświadczenie klien-
tów i świadomie kontrolować to, jak użytkownicy postrzegają 
Twoją markę.

Stwórz strategię cenową
Olbrzymia konkurencja na marketplace’ach sprawia, że dla 
wielu klientów główną kartą przetargową staje się cena. 
Skuteczne zarządzanie polityką cenową jest niezbędne nie 
tylko do prowadzenia sprzedaży bez utraty przychodów, 
lecz także do osiągnięcia sukcesu na rynku. 

Drugim aspektem pozwalającym zmaksymalizować zyski 
jest wprowadzenie dynamicznej strategii cenowej. Polega 
ona na dopasowaniu cen produktów do aktualnych wyma-
gań rynkowych. Można stosować wiele reguł, np. opierać 
się na wynikach. Jeśli sprzedaż spada, spada również cena. 
Gdy zamówienia pojawiają się częściej, koszt tego artykułu 
ponownie wzrasta. Innymi kryteriami będą cena konkurencji, 
własne cele sprzedażowe (limity nałożone na marżę) czy 
analiza zachowań konsumentów. Dynamiczne ustalanie 
cen zarówno poprawi Twoje wyniki sprzedażowe, jak i spełni 
funkcję analityczną – pomoże poznać poziom zainteresowa-
nia danym produktem.

Realizuj zamówienia 
sprawniej i szybciej 
Według raportu Gemiusa „E-commerce w Polsce 2021” 
32% internautów deklaruje, że szybsze otrzymanie przesyłki 
zwiększyłoby ich częstotliwość robienia zakupów w sieci. 

Liderem wśród systemów do zarządzania sprzedażą, 
wspierających sprzedawcę w całym procesie (od wystawienia 
produktu, przez przyjęcie zamówienia oraz kompletowa-
nie i pakowanie, po kontakt z klientem), jest BaseLinker 
(ilustracja).

Jak stworzyć skuteczny
opis produktu

RAMKA 1

Poznaj swojego klienta. Preferencje zakupo-
we kobiet, mężczyzn, osób młodych i starszych 
znacznie się różnią. Zacznij od zdefiniowania 
grupy docelowej, aby jak najlepiej zrozumieć 
potrzeby konsumenta i dobrać odpowiedni styl 
wypowiedzi.

Nie zapomnij o SEO. Do każdego opisu o dłu-
gości do 1,5 tys. zzs dobierz frazę kluczową oraz 
dwie lub trzy frazy pomocnicze. Zbyt wysokie 
nasycenie słowami kluczowymi może przynieść 
efekt odwrotny do zamierzonego.

Używaj języka korzyści. W opisie odpowiadaj 
na pytania, co klient zyska dzięki zakupowi oraz 
co wyróżnia Twój produkt. Pamiętaj, żeby tekst 
był poprawny językowo, merytoryczny i zawierał 
wszystkie informacje o sprzedawanym artykule. 
Dobrą praktyką jest również stosowanie po-
grubień, nagłówków oraz zwrotów CTA, które 
bezpośrednio zachęcają do zakupu.

Wskazówka
Dobre opisy mogą skłonić konsumentów do zakupu. 
Przyczynią się do poprawy współczynnika konwersji 
i zwiększenia sprzedaży, a także do polepszenia widocz-
ności w kanałach organicznych.

Wskazówka
Aby sprostać wymaganiom klientów, konieczne będzie 
udoskonalenie wewnętrznych procesów zarządzania 
sprzedażą. Wydaje się, że szybsza obsługa paczek wiąże 
się z zatrudnieniem nowego pracownika, ale… niekoniecz-
nie! Wdrożenie narzędzia do automatyzacji obsługi zamó-
wień nie tylko będzie o wiele tańsze, lecz także zwiększy 
wydajności e-biznesu przy jednoczesnym zmniejszeniu 
nakładu pracy. 

Wskazówka
Ceny na Allegro czy Amazonie zmieniają się dynamicz-
nie, dlatego niezbędne może się okazać wdrożenie 
narzędzia do automatycznego porównywania cen. 
Niezależnie od tego, czy chcesz dostosować je na pod-
stawie konkurencji, czy zagwarantować sobie miejsce 
na szczycie w amazonowym Buy Boxie, narzędzia do 
monitorowania cen sprawią, że zmiany zostaną wpro-
wadzone bez opóźnień.
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Menedżer zamówień w programie BaseLinker
ILUSTRACJA

Źródło: materiały własne autorki

Jednemu z klientów, który prowadzi działalność wielo- 
kanałowo, implementacja BaseLinkera pomogła skrócić czas 
obsługi zamówień ponadsiedmiokrotnie. Zaoszczędzony 
czas można było przeznaczyć na dalszy rozwój. Dowiedz 
się, w czym Tobie może pomóc ten program (ramka 2 na 
następnej stronie).

Podsumowanie
Popularność platform marketplace rośnie z roku na rok 
i wiąże się z istotnymi zmianami w zachowaniu konsumen-
tów. Kupujący w sieci stawiają na portale sprzedażowe ze 
względu na spersonalizowane, wygodne doświadczenie za-
kupowe. Mimo że platformy – takie jak Allegro, Amazon czy 
Shopee – oferują infrastrukturę umożliwiającą rozpoczęcie 

Katarzyna Zdziech 

Online media manager w firmie Base- 
Linker. Fascynuje się digital marketin-
giem. Stale poszukuje nowej wiedzy 
o  optymalizacji SEO i  rynku e-com- 
merce. Prywatnie wielbicielka gier plan- 
szowych i Formuły 1. 

k.zdziech@baselinker.com

działalności z dnia na dzień oraz rozmaite formy promocji 
wewnątrz serwisu, nadal wymagają stałej kontroli w celu 
poprawy procesu realizacji zamówień. 
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Jakie aspekty sprzedaży na marketplace’ach wspiera BaseLinker
1

2

RAMKA 2

Szybkie wystawianie ofert i zarządzanie aukcjami
Wystawianie ofert i aukcji na platformach marketplace zajmuje pracownikom dużo czasu. Dzięki odpowiedniemu 
oprogramowaniu możesz znacznie zautomatyzować ten proces. System sam zajmie się uzupełnieniem parametrów 
na popularnych portalach sprzedażowych, a wystawienie tysiąca ofert zajmie kilka minut. Możesz realizować masowe 
operacje dla wielu produktów, np. edytować opis, zmienić cenę czy szablon aukcji. Wszystkie czynności wykonywane 
są z poziomu jednego panelu, a do dyspozycji użytkownika pozostaje prawie 50 integracji z różnymi marketplace’ami.
Automatyczna synchronizacja cen i stanów
Powiązanie magazynu z platformami marketplace, na których sprzedajesz, pozwoli Ci trzymać rękę na pulsie w kwestii 
rozbieżności cen i stanów. Po udanej sprzedaży system zmniejszy liczbę dostępnych produktów na aukcji, a gdy ich 
stan spadnie do zera, automatycznie ją zakończy. Możesz również monitorować zmieniające się ceny dzięki porów-
nywarce cen konkurencji w serwisie Allegro.
Kontakt z klientem
Zwiększenie satysfakcji klientów to dobra droga do zbudowania bazy powracających konsumentów. Nie bez powodu 
84% kupujących twierdzi, że customer experience jest równie ważny jak oferowane przez firmę usługi. Ten aspekt 
obsługi zamówień również możesz zautomatyzować. Wystarczy raz stworzyć szablony informacji i wysyłać je maso-
wo jako e-maile lub SMS-y. Dodatkowo system automatycznie poinformuje Twojego klienta o zmianie statusu jego 
przesyłki i pozostanie z nim w stałym kontakcie

Automatyzacja kontaktu z klientem za pomocą BaseLinkera

Źródło: materiały własne autorki

Zarządzanie wysyłką i pakowanie bez pomyłek
Przekazanie numeru przesyłki do marketplace’u, integracja z wieloma firmami wysyłkowymi, wystawienie paragonu 
i faktury, wydrukowanie etykiety, nadanie paczki – to tylko niektóre czynności wykonywane automatycznie, niewyma-
gające ingerencji pracownika. Wspierany jest też proces pakowania towaru dzięki zapisywaniu historii czy grupowemu 
zbieraniu produktów do koszyków.
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Autor: Paweł Mielczarek

Każdy kanał sprzedaży powinien mieć spisaną strategię i  konsekwentnie ją 
realizować. Na Allegro.pl z łatwością można stworzyć kilka kont i stosować różne 
koncepcje sprzedaży na każdym z nich. Najwięksi sprzedawcy, którzy zajmują 
czołowe miejsca w swojej kategorii, stosują „multipodejście”, umożliwiające 
elastyczne dostosowanie się do otoczenia konkurencyjnego i pozwalające 
dotrzeć do każdego klienta. Zobacz na przykładach, jakie są ich metody.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jakie są sprawdzone sposoby na wyróżnienie się na 

Allegro,
•  jakie strategie sprzedaży wykorzystują liderzy kategorii,
•  dlaczego na Allegro warto sprzedawać na więcej niż 

jednym koncie.

Jak wyróżnić się na Allegro? 
Przegląd strategii sprzedażowych 
liderów kategorii

1. Niska cena na start
Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że niska cena przy-
ciąga. Polacy są na nią bardziej wrażliwi niż Niemcy, Francuzi 
czy Anglicy. Jednym z modeli biznesowych jest „przerzucenie” 
dużej ilości towaru na małej marży. Ten sposób sprawdza się 
jednak do momentu, aż ktoś nowy nie zaproponuje produktu 
jeszcze taniej. Ceną trzeba zarządzać – zmieniać ją i dopa-
sowywać. Obok przykład firmy, która buduje popularność 
nowego produktu, stosując agresywną politykę cenową. 
W zależności od popytu, konkurencji, stanu magazynowego 
dostosowuje wartość przedmiotu do panujących warunków 
– od 23,90 zł aż do 49,99 zł (przykład 1).

2. Private label
Jeśli miałbym się zabawić we wróżbitę i przewidzieć przy-
szłość, to stwierdziłbym, że tworzenie produktów pod wła-
sną marką na pewno się opłaci. Produktyzacja na Allegro 
zmieniła zasady gry. Mali sprzedawcy, którzy zaopatrywali 

się u jednego dostawcy, nagle stracili grunt pod nogami. Na 
ich aukcjach zaczął pojawiać się komunikat „Najtańsze od” 
kierujący do ofert konkurencji. 

Efekty strategii sprzedaży po niskiej cenie: 

Przykład 1

Wskazówka
Budowanie własnej silnej marki sprawia, że gdy klient 
pomyśli np. o lakierach hybrydowych, wybierze Neonail, 
a nie produkt no name. Pozwala także uciec przed wal-
ką cenową. Własna marka oczywiście wymaga nakła-
dów finansowych, np. na marketing czy opakowania, 
natomiast na samym końcu dobrze przeprowadzony 
branding powoduje, że konsument wybiera markowy 
produkt w wyższej cenie zamiast taniego, nieznanego 
odpowiednika. Inny przykład wart opisania to marka 
Vacuflo, która zdobyła popularność dzięki sprawnemu 
procesowi brandingu produktów (przykład 2).
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3. Strategie szerokiego 
i wąskiego asortymentu
Dostęp do towaru nigdy nie był tak prosty jak dziś. Wystarczy 
podpiąć się pod dowolną hurtownię i oferować sprzedaż 
kilkuset tysięcy produktów w swoim sklepie Allegro. Dzięki 
takiemu podejściu możesz oferować artykuły zarówno sezo-
nowe, jak i całoroczne, a także towary szybkozbywalne oraz 
te, które kupuje się raz na 10 lat. Potencjał tego rozwiązania 
jest ogromny, jednak w ostatnim czasie coraz częściej o zaku-
pie decyduje jakość, a nie ilość. Przeciwieństwem tej strategii 
jest stworzenie konta, które będzie mocno powiązane tylko 
z bardzo wąską kategorią, np. produktów jednorazowego 
użytku (przykład 3).

Aukcja marki Vacuflo, która zadbała o silny branding produktów:

Przykład 2

Konta z szeroką i wąską ofertą produktów:

Przykład 3

4. Strategia edukacji
Klientów można podzielić na dwie grupy.  

Do pierwszej należą zdecydowani konsumenci, którzy 
wiedzą, czego chcą (przykład 4).

Druga grupa to poszukiwacze, którzy mają konkretną 
potrzebę – telefonu do robienia ładnych zdjęć. W tym przy-
padku cena jest elementem drugorzędnym, a na pierwszym 
planie są prezentowane treści – przedstawienie walorów 
aparatu, pokazanie przykładowych fotografii, film z prezen-
tacją na YouTubie czy wyliczenie funkcji. 

Zasady tworzenia opisów na platformie Allegro są bardzo 
rygorystyczne, ale jednym z pomysłów na prezentowanie 
wartości jest skorzystanie z wypunktowania lub sekcji FAQ 
(przykład 5).

Cztery wymienione strategie to tylko początek możliwo-
ści. Liczba kont, które można utworzyć na Allegro, jest 

Znajomy polecił wybrany model telefonu, ulubiony influen-
cer używa go na co dzień, a konsultant w salonie zachwalał 
ten model – Samsung Galaxy S9. Trudno będzie przekonać 
klienta do czegoś innego, a głównymi kryteriami wyboru 
przy przeglądaniu Allegro będą cena, szybkość dostawy 
oraz opinie o sprzedawcy. 

Przykład 4
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nieograniczona. Sam serwis, który również sprzedaje na 
własnej platformie handlowej, prowadzi ich ponad 60. Część 
sprzedawców ma wątpliwości, czy zasadne jest otwar-
cie drugiego konta, bo obawia się podzielenia obro-
tów. Z mojego doświadczenia mogę podpowiedzieć, 
że warto mieć minimum cztery konta. Jedyny błąd, 
który może spowodować zatrzymanie sprzedaży, to 
brak widocznych różnic w prezentacji oferty.

Wyróżnienie oferty dzięki przystępnie przedstawionym informacjom edukacyjnym:

Przykład 5

Paweł Mielczarek

Entuzjasta sprzedaży na Allegro 
i autor bloga vSprint.pl.

poczta@vsprint.pl 

Czym mogą się różnić konta jednego sprzedawcy na Allegro?
Polityka cenowa.
Sposób promocji (promowanie, Allegro Ads, Strefa Okazji, monety).
Miniaturka (odbicie lustrzane, cień, prezentowanie produktu przez modela).
Asortyment (wszystkie produkty, wąska gama towarów, produkty outletowe).
Czas dostawy (warto oddzielić produkty personalizowane od tych dostępnych od ręki).
Hurtownia (w przypadku sprzedaży w modelu dropshippingowym).
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• czas dostawy, który nie przekracza dwóch dni, oraz 
różne warianty wysyłki,

• dostępność produktów (Amazon nie preferuje ofert, 
w których produkt jest niedostępny).

Jak zwiększyć sprzedaż 
na Amazonie i Kaufland.de
Czas wziąć pod lupę najlepsze praktyki, które pomogą 
Ci zmaksymalizować zyski na tych dwóch platformach 
e-commerce.

Pamiętaj o dostępności produktów, zwłaszcza jeśli sprze-
dajesz takie, na które jest wysoki popyt. Jeżeli np. oferujesz 
smartfony Samsung Galaxy A12, to nie możesz doprowa-
dzić do sytuacji, kiedy nie będziesz mieć ich w magazynie. 
Najbardziej dotkliwymi konsekwencjami będą zniknięcie 
Twojej oferty z Buy Boxa oraz niższa sprzedaż.

Źródło: Nethansa

Wskazówka

Autorzy: Miłosz Wójcik, Agnieszka Kenig-Westphal 

Wszystkie zagraniczne, europejskie strony Amazona w samym tylko kwietniu 
2022 r. odnotowały niemal 1,1 mld wizyt! Jeśli dodasz do tego 25,6 mln odwiedzin 
na stronach niemieckiego marketplace’u Kaufland.de, będziesz mieć pewność, 
że wejście Twojego biznesu na europejskie rynki to obiecujące posunięcie. Ale 
jak zrobić to skutecznie?

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jak zwiększyć sprzedaż na europejskich rynkach,
• w jaki sposób dwa modele logistyczne – FBA i FBM – 

mogą wpłynąć na Twoje wyniki,
• dlaczego dynamic pricing i automatyzacja mogą po-

móc Ci w skutecznej ekspansji na zachodnie rynki.

Jak zarządzać cenami 
i osiągać większe zyski 
na Amazonie i Kaufland.de

Ogromny potencjał wzrostu wiąże się z pokaźną kon-
kurencją, której codziennie przybywa na Amazonie 

i Kaufland.de. Dlatego też potrzebujesz odpowiedniej stra-
tegii cenowej i automatyzacji, która usprawni sprzedaż na 
szeroką skalę. 

Rozpocznij walkę o Buy Boxa
Jedną z najistotniejszych kwestii na drodze do sukcesu jest 
prezentowanie swoich produktów w Buy Boxie. Dlaczego? 
Ponieważ wyróżnienie oferty w oknie „kup teraz” odpowiada 
za 82% transakcji na Amazonie! 

Czy istnieje zawsze skuteczna recepta, która sprawi, że 
sprzedawane przez Ciebie produkty będą się wyświetlać 
w tym miejscu? Nie. Możesz jednak mieć wpływ na wiele 
czynników, które doprowadzą Cię do tego celu. Są to m.in.: 
• odpowiedni dobór modelu logistycznego: FBA 

(Fulfillment by Amazon) albo FBM (Fulfillment by 
Merchant),

• przemyślana strategia cenowa,
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1. FBA czy FBM – czy wybór
logistyki ma znaczenie?
Każdy sprzedawca na Amazonie ma przed sobą dwa główne 
warianty organizacji logistyki – FBA oraz FBM. Na szczęście nie 
stawia to Ciebie przed wyborem „bramka nr 1” albo „bramka 
nr 2”. Obie koncepcje można i należy łączyć, a wybór jednej 
z opcji nie jest decyzją na całe życie. 

Oba warianty rządzą się swoimi prawami. O ile FBA może 
otworzyć drzwi do wyższych rezultatów sprzedażowych, o tyle 
warto pamiętać, że nie musisz bezgranicznie opowiadać się 
za jednym z modeli.

2. Prime rozrusza sprzedaż 
innych produktów
Wejście do Amazon Prime to jednak nie tylko znaczące zwięk-
szenie konwersji. Zmiana modelu na FBA, a dzięki temu 
czerpanie korzyści z Prime, zadziała również jako dźwignia 
sprzedaży Twoich pozostałych produktów.

Wskazówki
• Jeśli decydujesz się na FBA, otwierasz sobie drogę do 

programu Prime, co oznacza, że Twoje oferty będą 
bardziej widoczne, a to z kolei znacząco poprawi słup-
ki sprzedaży. W przypadku niemieckiego Amazona 
„Prime” należy do najczęściej używanych filtrów.

• Jeśli Twój wybór padł na model FBM i korzystanie 
z usług firmy kurierskiej, możesz nadal przeskoczyć do 
wariantu FBA. Sprawdzasz, które oferty są rozchwy-
tywane przez kupujących, i wystawiasz je w modelu 
FBA. Dzięki temu pozwalasz im zdobyć status Prime, 
co stanowi prostą drogę do zwiększenia konwersji. 
Miej na uwadze, że współczynnik konwersji Amazon 
Prime Members to – bagatela – 74%!

Jeśli produkt wystawiony w FBA jest towarem, który roz-
chodzi się jak świeże bułeczki, oznacza to, że większa liczba 
kupujących zauważy pozostałe Twoje oferty, które są zakwa-
lifikowane jako FBM.

3. Optymalizacja cen względem 
konkurentów
Nie istnieje na to magiczna receptura, która zadziała w każdej 
kategorii towarów, ponieważ rządzą się one swoimi prawami. 
Na pewno możesz się na zawsze pożegnać z manualnym 
śledzeniem cen konkurencji, a następnie ręcznym dosto-
sowywaniem swoich cen do nieustannie zmieniającego się 
otoczenia.  

Sprzedajesz zegarek Apple Watch. Dzięki temu, że prze-
niosłeś ofertę do FBA, jest ona również widoczna w Prime. 
Popularność produktu i atrakcyjność oferty przełożą 
się na wyższą sprzedaż. W takim scenariuszu Amazon 
wyświetli kupującym Twoje pozostałe aukcje, które są 
komplementarne wobec tego smartwatcha – np. etui 
lub inne akcesoria, które masz na stanie magazynowym 
i sprzedajesz jako FBM. W ten sposób jedna oferta jest 
koniem pociągowym dla pozostałych.

Przykład 

Zapamiętaj
• FBM (Fulfillment By Merchant) sprowadza się 

do tego, że przechowujesz towar w swoim magazy-
nie. Po Twojej stronie leży zapewnienie przestrzeni 
magazynowej oraz takich niezbędnych rzeczy jak 
pudełka czy taśmy.

• FBA (Fulfillment By Amazon) to model, który nie 
wymaga własnego magazynu oraz wspomnianego 
wcześniej asortymentu. Nie martwisz się foliami i pu-
dełkami, magazynowaniem, pakowaniem, wysyłką 
czy obsługą zwrotów. Wszystko to leży po stronie 
Amazona. Twoja rola sprowadza się do skutecznej 
sprzedaży.
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Jeśli zarządzasz sprzedażą setek czy tysięcy produktów 
na marketplace’ach, efektywne operowanie powyższymi 
czynnikami zaczyna się komplikować.

Właśnie tutaj z pomocą przychodzi technologia dynamic 
pricingu. Jest to automatyzacja, która optymalizuje Twoje 
ceny po uwzględnieniu wszystkich kluczowych zmiennych.

Platforma Nethansy, która 
umożliwia zarządzanie cenami 
sprzedaży na Amazonie oraz 
Kaufland.de

ILUSTRACJA 1

Źródło: Nethansa

Alternatywą dla tej syzyfowej pracy jest konto na Platformie 
Nethansy (ilustracja 1), które wyświetli Ci całą listę wystawio-
nych ofert w jednym miejscu z porównaniem cen konkurencji 
(ramka).

Dynamic pricing – Twój as 
w rękawie
Bieżące śledzenie cen konkurencji to jednak nie wszystko. 
Na profesjonalną strategię cenową w e-commerce składają 
się takie czynniki jak:
• koszty logistyki, obsługi zamówień, korzystania z agencji 

marketplace’owej czy prowizje platform sprzedażowych,
• marża oraz narzuty,
• kursy walut,
• stawki VAT,
• rezerwy na zwroty.

Trzy typy rankingów
na Platformie Nethansy 

RAMKA

Best – to sytuacja, kiedy deklasujesz konku-
rentów i przybliżasz się do zdobycia Buy Boxa. 
Generujesz większe zyski dzięki niższej marży 
oraz wysokiej rotacji produktów. Best podpo-
wiada też artykuły, które dobrze sprawdziłyby 
się w modelu FBA.
Only – jesteś jedynym graczem, który sprzedaje 
dany produkt. Ten wariant ma miejsce, jeśli je-
steś właścicielem marki bądź masz indywidualną 
umowę dystrybucyjną na konkretny towar.
Poor – tutaj Twoja cena jest wyższa od mini-
malnej ceny Twoich konkurentów. To sygnał, 
że trzeba nad nią popracować. 

Wskazówka
Oto kilka pomysłów, które pomogą Ci wyjść ze 
statusu Poor:
• wynegocjuj obniżenie cen logistyki lub to-

waru u swojego dostawcy,
• przetestuj czasowe promocje cenowe do-

stępne na Amazonie,
• spróbuj tymczasowo obniżyć marżę, którą 

podniesiesz do pierwotnego poziomu, gdy 
już wyprzedzisz konkurencję.

Wskazówka
Rezerwa na zwroty powinna wynosić między 3% a 5% 
wartości sprzedaży. Towar wystawiony za 100 euro musi 
mieć rezerwę na zwroty na poziomie 3 euro.

Wystawiasz na sprzedaż nowe sneakersy Converse. 
Najlepsza oferta na niemieckim Amazonie to 140 euro. 
Natomiast Twoja najniższa opłacalna cena tej pary butów 
wynosi 125 euro.
Automatyzacja dynamic pricingu oblicza wszystkie 
zmienne i ustawia Twoją cenę na poziomie 136 euro. 
Tym samym zyskujesz ofertę tańszą niż obecnie naj-
lepsza i zapewniasz sobie wyższą marżę! Dzięki niższej 
cenie zwiększasz sprzedaż, a za sprawą wyższej marży 
maksymalizujesz zyski (ilustracja 2).

Przykład 
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Skuteczna ekspansja dzięki 
automatyzacji
Wejście na europejskie platformy Amazon i Kaufland.de ma 
w sobie ogromny potencjał, ale przy efekcie skali wymaga odpo-
wiedniej strategii cenowej oraz technologii takiej jak Platforma 
Nethansy, która m.in. zautomatyzuje optymalizację cen i marż 
oraz doprowadzi do wzmocnienia wyników finansowych. 

Jeśli Twoja firma nie ma jeszcze doświadczenia w sprzedaży 
na marketplace’ach lub nie dysponuje wystarczającymi zaso-
bami – nasi eksperci chętnie doradzą Ci, jak stawiać pierwsze 
kroki i zwiększać obroty na Amazonie i Kaufland.de.

Miłosz Wójcik 

Chief product officer w spółce Net- 
hansa. Ma szerokie doświadcze-
nie w  zarządzaniu projektami oraz 
zespołami na arenie międzyna-
rodowej. Pasjonat nowoczesnych 
technologii oraz dalekich rejsów 
żeglarskich.  

linkedin.com/in/milosz-wojcik

Agnieszka Kenig-Westphal  

Head of digital & content marketing w spółce Nethansa, która oferuje usługi wsparcia sprzedaży oraz autor-
ską platformę do zwiększania zysków na Amazonie i Kaufland.de. Z marketingiem związana od ponad 11 lat, 
współpracowała zarówno z korporacjami, jak i szybko rosnącymi firmami z sektora nowoczesnych technologii. 
Prywatnie fanka i organizatorka podróży oraz miłośniczka zagadnień związanych z futurologią.

linkedin.com/in/agnieszkakenig

ILUSTRACJA 2

Źródło: Nethansa

Automatyzacja dynamic pricingu
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Jak zwiększać 
marżę na 
Amazon 
i w Google?

Nethansa łączy inteligentną platformę 
do zwiększania zysków na Amazon i Kaufland.de 
z obsługą kont przez najlepszych specjalistów. 

500 mln zł
wygenerowanego
obrotu dla klientów

80+ 
zaangażowanych 
specjalistów

20 mln zł 
dodatkowego zysku 
dzięki Platformie Nethansy

Nethansa jest zweryfikowanym dostawcą usług i technologii należącym do Amazon Solution Provider Network, Amazon Advertising i Amazon Appstore.

Pobierz nasz poradnik
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6
I AUTOMATYZACJA

PARTNER DZIAŁU:

OPROGRAMOWANIE
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Autor: Irek Klimczak

W tym artykule zaprezentuję trzy kluczowe cykle automatyzacji w e-commerce. 
Dowiesz się, jak wprowadzić użytkowników w świat swojej marki, zaprezentować 
ofertę, pomóc w dokonaniu najlepszego wyboru i  zachęcić do dokończenia 
zakupów. A to wszystko z wykorzystaniem automatyzacji, dzięki której oszczędzisz 
zarówno czas, jak i pieniądze.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• do czego przydaje się automatyzacja cyklu powitalne-

go i jak może wyglądać,
• dlaczego warto przeprowadzić testy A/B wiadomości 

e-mailowych,
• jak zachęcić użytkowników do powrotu i dokończenia 

zakupów z porzuconego koszyka,
• jakie korzyści osiągniesz dzięki automatyzacjom 

w e-commerce.

3 sprawdzone przykłady 
automatyzacji w e-commerce

Gdy użytkownik wypełnia formularz na stronie i zapisuje 
się na listę kontaktów, najprawdopodobniej jest zainte-

resowany ofertą. Z raportu „Email Marketing Benchmarks” 
(autorstwa GetResponse) wynika, że w 2021 r. średni współ-
czynnik otwarć (open rate) wiadomości powitalnych, czyli 
wysyłanych zaraz po zapisie na listę, wynosił 68,59%, a ich 
średni wskaźnik kliknięć (click rate) kształtował się na po-
ziomie 16,05%. 

Tak wysokie wyniki powinny posłużyć jako argument za 
przygotowaniem cyklu powitalnego dla nowych kontaktów.

Cykl powitalny
Warto pójść o krok dalej i stworzyć serię wiadomości powi-
talnych z myślą o osobach, które mają prawo niczego nie 
wiedzieć na temat Twojej marki i oferowanych przez Ciebie 
produktów. Załóżmy, że są na wstępnym etapie poszukiwań 
i mogą nie znać jeszcze własnych potrzeb ani rozwiązań 
dostępnych na rynku.

Wskazówka
Dzięki automatyzacji będziesz mógł szybko przekazać 
odbiorcom kluczowe informacje na temat swojego asor-
tymentu i pomóc im w podjęciu właściwej decyzji zaku-
powej, a dodatkowo zbierzesz wartościowe informacje 
na temat ich potrzeb i preferencji. Dowiesz się, jakie 
informacje im dostarczyć, aby mieli pewność, że dany 
produkt jest tym, czego szukają.

Analiza przypadku: cykl 
powitalny LandCafe.pl
1

2

RAMKA 1

LandCafe.pl to sklep internetowy, któ-
ry powstał z miłości do podróży oraz 
kawy. Oferuje ziarna palone po mistrzowsku, 
rzemieślniczo.

Łukasz Janik, założyciel marki LandCafe.pl, 
wyszedł z założenia, że jego klientami są 
osoby, które znają różnicę między kawą 
paloną rzemieślniczo a tą szeroko dostępną 
w sklepach spożywczych. – Nasi odbiorcy 
dokonują świadomych wyborów, stąd pomysł 
na kampanię edukacyjną, która szybko podnosi 
poziom wiedzy subskrybentów i sprawia, że są 
oni gotowi do zakupu – mówi.
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Analiza przypadku: cykl powitalny LandCafe.pl (cd.)
3

5

4

RAMKA 1

Ten wniosek stanowi podstawę cyklu powitalnego, który rozpoczyna wiadomość przybliżająca historię 
marki oraz jej misję i cel. Pierwszy e-mail zawiera również kluczowe pytanie o produkty, jakimi zainteresowany 
jest odbiorca. Na podstawie kliknięcia w odpowiedni link subskrybent zostaje przydzielony do odpowiedniej ścieżki 
automatyzacji.

Źródło: LandCafe.pl
Następnie odbiorca otrzymuje serię sześciu e-maili edukacyjnych, które odpowiadają na pytania:
skąd pochodzi kawa LandCafe.pl,
dlaczego warto wybrać kawę z palarni,
czym charakteryzuje się kawa z różnych regionów świata,
czym różni się kawa typu single od tej typu blend,
jak i czym odpowiednio zmielić kawę,
jak czerpać informacje z opakowań produktów LandCafe.pl.

Tak starannie przemyślany cykl przynosi świetne wyniki sprzedażowe: 41,3% objętych nim osób robi zakupy 
w trakcie kampanii, a 13,3% – z wykorzystaniem kuponu rabatowego na pierwszą transakcję, co daje sprzedaż na 
poziomie niemal 55%.

Testy A/B
Kolejnym przykładem automatyzacji, która przynosi znaczne 
korzyści w e-commerce, są testy A/B wysyłanych e-maili.

Zapamiętaj
Testy A/B to technika polegająca na podzieleniu odbiorców na kilka grup i wysłaniu do nich tej samej wiadomości, ale różniącej 
się np. tematem, adresem nadawcy czy szczegółami graficznymi. 

Jest wiele czynników wpływających na wskaźniki otwarć 
oraz kliknięć, dlatego warto testować różne rozwiązania. 
Zdobędziesz w ten sposób wiedzę, która przełoży się na 
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większe zrozumienie potrzeb i zainteresowań odbiorców, 
a w konsekwencji – na wyższą sprzedaż (przykłady 1 i 2).

Porzucony koszyk
Trzecią automatyzacją, który polecam w e-commerce, jest cykl 
dotyczący porzuconego koszyka. Jeśli zawiera odpowiednie 
informacje, może bardzo skutecznie zachęcać użytkowników 
do powrotu i dokończenia zakupów.

Podsumowanie
Mam nadzieję, że powyższe przykłady zainspirowały Cię do 
wypróbowania automatyzacji u siebie. Oszczędza ona czas, 
który możesz wykorzystać w inny sposób. W dodatku każdy 
cykl możesz duplikować, dowolnie zmieniać i stale zwiększać 
jego skuteczność. Naprawdę warto. Powodzenia!

W ramach zautomatyzowanych testów A/B możesz spraw-
dzić skuteczność tematu lub treści od dwóch do pięciu 
e-maili. Testy kierowane są do wskazanej grupy odbiorców, 
np. 10 tys. osób, które posiadają pewien produkt.

Źródło: materiały własne autora

Za pomocą suwaka możesz ustawić rozmiar grupy testo-
wej. W tym wypadku znajdzie się w niej 48% odbiorców – 
warianty A i B trafią do 4,8 tys. spośród 10 tys. kontaktów.
Na podstawie otwarć we wskazanym okresie system 
wyłoni najlepszą wiadomość i wyśle ją do pozostałych 
osób (5,2 tys.). Dzięki temu realnie wzrośnie skuteczność 
e-mailingu, a zebrane informacje pomogą Ci rozpoznać 
potrzeby i preferencje grupy docelowej.

Przykład 1
Mobile Fun oferuje urządzenia mobilne oraz akcesoria 
do urządzeń elektronicznych. Osoby odpowiedzialne za 
e-mail marketing w tej firmie regularnie prowadzą testy 
A/B, dzięki którym wiedzą, co sprawia, że odbiorcy otwie-
rają wiadomości, klikają w zawarte w nich linki i w końcu 
kupują oferowane produkty.
– Sprawdzamy, w jaki sposób kolorystyka szablonu wia-
domości, obrazki w tle, przyciski CTA itd. wpływają na 
sprzedaż i przychód – mówi Matt Page, e-mail marketing 
executive w Mobile Fun.
Jeden z testów A/B przeprowadzonych przez firmę po-
kazał następujące wyniki:
• 11,69% – współczynnik otwarć wariantu A,
• 12,37% – współczynnik otwarć wariantu B,
• 49,17% – współczynnik otwarć wysyłki.

Źródło: MobileFun.co.uk

Przykład 2

Wskazówka
Warto zaoferować coś więcej niż tylko przypomnienie 
o artykułach, które czekają w koszyku. Informacje o wyjąt-
kowych cechach produktu, opinie zadowolonych klientów, 
usługi komplementarne lub kupon rabatowy mogą bardzo 
skutecznie zachęcać do dokończenia zakupów.
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Analiza przypadku: cykl wiadomości o porzuconym koszyku w Selsey
1

2

3

4

5

RAMKA 2

Selsey jest jednym z największych sprzedawców mebli oraz dekoracji w Polsce. Celem komunikacji do-
tyczącej porzuconego koszyka jest zachęcenie użytkowników do dokończenia zakupów, utrzymanie relacji z nimi 
i zwiększenie ich przywiązania do marki.

– Cykl ten jest skierowany do osób, które dają sobie więcej czasu. W tej kategorii z reguły nie ma miejsca na 
zakupy spontaniczne. Czas na podjęcie decyzji o zakupie mebli trwa nawet półtora miesiąca. Użytkownicy traktują 
koszyk jak listę życzeń: dodają do niego różne produkty, które wpadły im w oko, a niekoniecznie dążą do transakcji 
tu i teraz – mówi Weronika Andrzejewska, conversion & inbound marketing specialist w Selsey.

Osoby, które opuszczą koszyk zakupowy na stronie, otrzymują po 15 min automatyczną wiadomość 
z przypomnieniem. Jeśli nie zdecydują się na zakup, dostaną po jednym dniu kolejny taki e-mail, tym razem 
z kodem rabatowym. – Wystarczy, że subskrybent w sklepie 
Selsey doda produkt do koszyka, ale nie sfinalizuje zakupu. 
Wówczas trafi na ścieżkę z wiadomościami, które przypomną 
mu o transakcji – mówi Andrzejewska.

Jeżeli cykl dotyczący porzuconego koszyka nie zachęci 
użytkowników do zakupu, zostają oni przeniesieni do 
cyklu edukacyjnego, w którym zaprasza się ich do salonu 
oraz oferuje się im pomoc w wyborze odpowiednich pro-
duktów. – Wyszliśmy z założenia, że jeśli kod rabatowy nie 
przekonał kogoś do zakupu, to najpewniej nie jest to jesz-
cze moment na finalizację transakcji. Być może użytkownik 
potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji, dodatkowych 
bodźców, które przekonają go do nabycia nowego mebla. 
Postanowiliśmy więc na tym etapie poinformować subskry-
bentów o możliwości zamówienia bezpłatnych próbek tkanin 
lub skonsultowania się z doradcą klienta. Z kolei klientów 
z Warszawy i okolic zapraszamy do naszego showroomu. Na 
miejscu mogą oni zobaczyć nasze najpopularniejsze meble 
oraz skorzystać z porady profesjonalnego doradcy – wyjaśnia 
Andrzejewska.

Warto testować wiadomości w ramach tego cyklu, 
a najlepszym dowodem są wyniki testów przeprowadzonych 
przez zespół marketingowy Selsey:

3,80% – współczynnik konwersji z e-maila z przypomnieniem 
bez opinii,
7,69% – współczynnik konwersji z e-maila z przypomnieniem 
z opiniami zadowolonych klientów,
9,09% – współczynnik konwersji z e-maila z kodem rabatowym 
i z opiniami zadowolonych klientów.

Irek Klimczak 

Zarządza projektami w GetResponse. Koncentruje się na współpracy z klientami w celu rozpoznania ich potrzeb 
oraz tworzenia treści pozwalających na optymalne wykorzystanie narzędzia do realizacji celów biznesowych. 

ireneusz.klimczak@getresponse.com  

Źródło: materiały własne autora
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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aby zwiększyć sprzedaż

w Internecie 
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Pewny partner biznesowy to inwestycja w rozwój, niezależnie od czasów i branży. 
Jednak pewny partner e-commerce w niepewnych czasach to szczególnie dobrze 
ulokowane pieniądze i  inwestycja w bezpieczeństwo oraz stabilny rozwój bez 
przykrych niespodzianek. Jak platforma e-commerce może minimalizować 
negatywne skutki zmienności rynkowej i dawać przewagę? 

Zmienne i niepewne czasy? 
Rozwiń biznes ze stabilną 
platformą e-commerce B2B

Kiedy w 2020 r. wybuchła pandemia, wieloma firmami 
wstrząsnęły poważne problemy – lockdown, brak moż-

liwości sprzedaży produktów w punktach stacjonarnych, 
praca zdalna, a w konsekwencji kłopoty z płynnością dostaw, 
urwane łańcuchy sprzedaży, braki półproduktów, wzrost cen. 
To prosty przepis na problemy finansowe przedsiębiorstw. 
Aby jakoś ratować sytuację, wiele z nich decydowało się na 
szybkie wdrożenia systemów e-commerce, mając nadzieję, 
że pozwoli to przetrwać i rozwinąć biznes w nowym kanale 
sprzedaży. 

Jak mądrze wdrożyć platformę 
e-commerce?
Nasza filozofia działania jest jasna: dostarczamy rozwiązanie, 
które przez lata, również w fazach kryzysów, stabilnie buduje 
sprzedaż internetową przedsiębiorstw, jest produktem o dłu-
gim cyklu życia i rozwija się równolegle z naszymi klientami. 
To szczególnie cenne w sektorze B2B, w którym procesy są 
bardzo złożone. Wdrażając platformę, stajemy się partnerem 
i wsparciem firmy na lata.

Jak zmniejszyć skutki niepewności 
i zmienności na rynku?
Kluczem jest real-time e-commerce, czyli podejście 

MATERIAŁ PARTNERA

i narzędzia, które pozwalają aktualizować oferty w czasie 
rzeczywistym. Nasza platforma zapewnia biznesom B2B 
wiele korzyści, które odczuwają zarówno sama firma, jak 
i jej klienci. 

Wybrane korzyści dla sprzedającego
1. Szybka aktualizacja cen: 
• Proces zmian cenników przed wprowadzeniem systemu 

e-commerce w dużych firmach produkcyjnych może 
zabierać kilku osobom nawet około miesiąca, a po wdro-
żeniu e-commerce trwa jedną noc.

• Ceny przeliczane per klient. System podnosi cenę ba-
zową, a ceny pochodne (B2B, B2C, dla grup klienckich) 
przeliczają się i zmieniają automatycznie. 

• Automatyczne generowanie cenników.
• Kalkulowanie cen produktów konfigurowalnych, np. na 

podstawie powierzchni, długości.
2. Precyzyjna gospodarka magazynowa, dzięki któ-

rej możliwe jest sprzedawanie produktów do ostatniej 
sztuki i bieżące informowanie klientów o dostępności 
(istotne szczególnie teraz, gdy rynki światowe zmagają 
się z ogromnymi deficytami towarów).

3. Synchronizacja magazynów zewnętrznych, np. do-
stawców lub oddziałów.
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4. Oszczędność czasu handlowców dzięki automatyzacji 
działań. np. przez systemową zmianę cen, moduł genero-
wania ofert, synchronizacje z systemami ERP (ilustracja 1) 
oraz konfiguratory produktów (ilustracja 2).

Korzyści dla kupującego
1. Dostęp do aktualnych cen. 
2. Dostęp do aktualnych stanów magazynowych i pew-

ność dostępności do ostatniej sztuki.

Automatyzacja sprzedaży 
firmy z branży meblowej przez 
integrację z konfiguratorem 
i systemem ERP

ILUSTRACJA 1

Konfigurator produktu 
w branży budowlanej (firma 
produkcyjno-handlowa B2B)

ILUSTRACJA 2

3. Precyzyjny dobór sposobu, terminu i kosztu 
dostawy:

• Prezentacja aktualnej oferty produktowej wraz z możli-
wością precyzyjnego filtrowania, wyszukiwania, a także 

konfiguracji produktów.
• Automatyczne opracowywanie ofert dla klientów końco-

wych na podstawie aktualnych cen zakupu.
• Sprawna komunikacja podczas wyceniania i realizacji 

zamówienia.
• Automatyzacja komunikacji z własnymi systemami IT.

Chcesz poznać więcej możliwości i gotowych modułów, 
które rozwiną Twój biznes i zwiększą sprzedaż? Sprawdź 
doświadczonego partnera e-commerce, z którym możesz 
stabilnie i przez lata rozwijać swój biznes online B2B.

Błażej Łukomski

Od 2000 r. prowadzi firmę BEST.NET. 
Związany z polskim internetem od jego 
początków. Najbardziej lubi projekty 
e-commerce w  trudnych branżach 
technicznych. Jego konik to analityka, 
optymalizacja i  strategiczne planowa-
nie. Nic nie denerwuje go bardziej niż 
bezproduktywność i biurokracja.

blazej@best.net.pl
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Projekty technologiczne mają swoją dynamikę, szczególnie w obszarze e-commerce 
lub digital transformation. Na co zwrócić uwagę, aby uniknąć zawirowań w trakcie 
realizacji? Odpowiada Konrad Zimoląg, członek zarządu e-point.

Konrad Zimoląg (e-point):  
Co zrobić, aby uniknąć kryzysu 
w projekcie e-commerce?

Co jest ważne w realizacji projektu 
technologicznego, aby obie strony 
były z niego zadowolone?
Klucz to osiągnięcie celów biznesowych wyznaczonych przez 
firmę oraz dobra komunikacja z dostawcą, który powinien 
rozumieć projekt od strony potrzeb firmy i zastosowanych 
technologii. Zdarza się, że przedsięwzięcie, które pozornie 
zostało doprowadzone do końca (np. dostarczono dzia-
łający system e-commerce), jednak nie spełnia głównego 
założenia, czyli np. nie zwiększa sprzedaży. 

Liczy się również skalowalność. Ważne, aby system, 
który działa w jednym kraju, umożliwiał roll-out na inne 
rynki, na których uwarunkowania prawne czy systemowe 
różnią się od tych w kraju macierzystym i wymagają du-
żych modyfikacji oryginalnego rozwiązania, zgodnie z tzw. 
country specific. 

Jeśli jednak zaczynają się pojawiać 
jakieś problemy, to na co powinni-
śmy zwrócić szczególną uwagę?
Istnieje wiele symptomów wskazujących na kryzys w pro-
jekcie, ale zawsze warto w porę rozpoznać, czy mamy do 
czynienia z przejściowymi trudnościami czy z sytuacją wy-
magającą radykalnych decyzji. Jeśli pojawia się rozdźwięk 
między obietnicami i zobowiązaniami dostawcy a ich reali-
zacją, to warto ustalić stan faktyczny. Dobrze jest zawsze 

Konrad Zimoląg 
Członek zarządu e-point.

zwrócić uwagę również na koszty niewynikające ze zmiany 
zakresu projektu czy brak realizacji założonych KPI.

Czy w sytuacji, w której projekt jest 
zagrożony, firma ma jakieś pole 
manewru?
Bardzo istotną kwestią jest znalezienie źródła problemu 

WYWIAD
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Inwentaryzacja
Powinien wykonać ją poprzedni dostawca i należy ją wyegzekwować. Powinna zawierać:

dokumentację infrastruktury,
model architektury,
dostęp do kodów źródłowych umożliwiający ich dalszy development,
najdokładniejszy opis wdrożonych modułów,
model integracji,
listę wykorzystywanych licencji,
założenia wstępne, poczynione przed wdrożeniem.

Reewaluacja założeń projektowych
Być może w czasie trwania projektu uległy one zmianom? Bywa, że w toku projektu jego zakres się rozszerza lub 
samo przedsięwzięcie zmienia kierunek (np. kiedy pierwotnie zakładano, że e-commerce ma służyć ROPO i kierować 
do sklepów stacjonarnych, a okazało się, klienci chętnie kupują online).

Audyt
Przed zmianą dostawcy dobrze jest zlecić nowemu potencjalnemu wykonawcy audyt. Może mieć on charakter tech-
nologiczny, UX-owy lub inny (w zależności od charakteru projektu oraz rozpoznanego problemu). Warto to zlecić 
przed podpisaniem umowy przejęcia. To pozwoli ocenić status projektu, oszacować skalę i zidentyfikować błędy, 
a także ocenić podejście i wiedzę potencjalnego nowego wykonawcy. Czasem poprzedni dostawca komunikuje, że 
projekt jest skończony lub prawie skończony, podczas gdy realnie będzie on wymagał jeszcze wiele pracy.

się klienci z pytaniami o przejęcie projektu, mogę wskazać 
trzy elementy, o których szczególnie warto pamiętać. 

Pierwszy aspekt to inwentaryzacja, którą powinien wy-
konać poprzedni dostawca. Należy ją wyegzekwować. 
Drugi to reewaluacja założeń projektowych, zawierająca 
zakres projektu i kierunki zmian wynikające z dodatkowych 
analiz. Ostatni element to audyt, który warto zlecić przed 
podpisaniem umowy przejęcia. Może mieć on charakter 
technologiczny, UX-owy lub inny – dopasowany do specyfiki 
projektu oraz rozpoznanego problemu. 

Te działania pozwolą określić status projektu, oszacować 
jego skalę i zidentyfikować błędy, a także ocenić podejście 
i wiedzę potencjalnego nowego wykonawcy. 

oraz zrozumienie, dlaczego tak się dzieje. Świadomość 
tego, jakie są przyczyny komplikacji w projekcie, da nam 
wiedzę, co należy zmienić, aby uniknąć podobnych sytuacji 
w przyszłości. Jednak kiedy negatywne symptomy pojawiają 
się częściej, wówczas firma ma dwie drogi – zamknięcie 
projektu lub kontynuowanie go z innym dostawcą. 

Jak można się przygotować na zmia-
nę dostawcy? 
Firmy, których projekty nie są realizowane zgodnie z za-
łożeniami, najczęściej szukają bezpiecznej przystani, czyli 
dostawców obecnych na rynku od wielu lat. Na podstawie 
naszych doświadczeń jako podmiotu, do którego zwracają 

3 rzeczy, o których warto pamiętać przed przejęciem
projektu przez innego dostawcę
1

2

3
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Narzędzia e-commerce managera
Jakich narzędzi używają w swojej pracy e-commerce managerowie? Które z nich są 
szczególnie przydatne i pełnią istotną funkcję w codziennym działaniu e-sklepów? 

1. Excel. Narzędzie, dzięki któremu przygotujemy 
budżet sklepu internetowego, wyliczymy główne 
wskaźniki e-commerce, takie jak marża brutto, 
marża netto, CR (conversion rate), COS (cost of 
sale), ROI (return on investment). W Excelu od-
notujemy główne koszty działu e-commerce, do 
których zaliczamy m.in. koszty specjalistów e-com-
merce, marketingu, narzędzi e-commerce, działu 
customer service, magazynu, logistyki. Za pomocą 
arkusza przeprowadzimy również eksport oraz 
import danych sklepu, np. produktów.

2. Google Analytics. Narzędzie, dzięki któremu można 
śledzić ruch w czasie rzeczywistym, weryfikować na-
kłady marketingowe oraz przychody w zależności od 
kanału pozyskania ruchu, monitorować zachowania 
użytkowników, dobierać modele atrybucji.

3. Google Search Console zapewnia analizowa-
nie ruchu organicznego strony, monitorowanie 
poprawności jej indeksacji, weryfikację oraz wy-
chwytywanie błędów 404. Daje również możliwość 
sprawdzenia liczby zapytań zawierających frazy 
kluczowe sklepu.

4. Hotjar. Narzędzie, które analizuje zachowania 
użytkowników na stronie (mapy cieplne oraz klik-
nięć). Pomaga także przygotowywać hipotezy do 
testów A/B.

5. Google Optimize. Dzięki niemu można testować 
hipotezy podnoszące współczynnik konwersji czy 

Grzegorz Sękowski

E-commerce manager w sklepie 
internetowym Paul Rich.
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1. Trello lub Asana. Nie wyobrażam sobie pracy – 
zarządzania zadaniami, kampaniami, priorytetami 
i harmonogramami – bez Trello i Asany. Działanie 
w środowisku rozproszonym, jednocześnie przy 
wielu projektach, współpraca z podmiotami ze-
wnętrznymi oraz czas praca w trybie zdalnym 
w czasie lockdownów – koordynacja tych proce-
sów byłaby zdecydowanie trudniejsza bez narzędzi 
online. W sekrecie przyznam jednak, że kluczowe 
zadania i tak zapisuję w tradycyjnym kalendarzu, 
który zawsze mam przy sobie.

2. Insider. Od ponad pięciu lat nieprzerwanie współ-
pracujemy z Insiderem. To narzędzie daje nam za-
awansowane możliwości przeprowadzania testów 
A/B/X onsite bez ingerencji zespołu deweloperskie-
go. Pozwala na wysyłanie wielu rodzajów powia-
domień web push oraz obsługuje wszystkie ramki 
rekomendacyjne na wszystkich etapach ścieżki za-
kupowej w naszych sklepach. Możliwość błyskawicz-
nej segmentacji, tworzenia wariantów scenariuszy 
oraz przyjazny panel i wsparcie na każdym etapie 
współpracy – to główne atuty tego rozwiązania. 

W ostatnim czasie widać również duże zmiany in 
plus w obszarze mierników i raportów.

3. ExpertSender. Mimo zmieniających się trendów 
e-mail marketing w dalszym ciągu jest ważnym 
elementem komunikacji z klientem. Za pośred-
nictwem ExpertSendera tworzymy rozbudowane 
scenariusze, pozwalające nam dostosowywać czas 
wysyłki e-maili, ratować porzucone koszyki, a tym 
samym zwiększać sprzedaż. Za jego pośrednic-
twem realizujemy również wysyłki do całych baz 
bądź wybranych segmentów.

4. Mouseflow. Ważne źródło wiedzy o tym, w jaki 
sposób klienci poruszają się po naszych witrynach 
internetowych. Narzędzie w zanonimizowany spo-
sób pozwala odtwarzać nagrania z wizyt w serwisie. 
Przedstawia także dane dotyczące click trackingu 
czy map cieplnych. Stanowi ciekawą alternatywę 
dla popularniejszego Hotjara.

5. Google Analytics lub Databox. Nie ma się 
co łudzić: działamy głównie na danych. Google 
Analytics to kolejne narzędzie, bez którego nie 
wyobrażam sobie codziennej pracy. Chyba nie 
muszę go przedstawiać nikomu, kto miał jakąkol-
wiek styczność z analityką internetową. Przez długi 
czas używaliśmy także Google Data Studio, żeby 
przygotowywać automatyczne raporty i mieć szyb-
ki dostęp do kluczowych danych. Nie tak dawno 
rozpoczęliśmy jednak pracę z Databoxem i – jak 
do tej pory – jesteśmy bardzo zadowoleni.

Piotr Szałaśny

Kierownik e-commerce grupy 
kapitałowej Martes Sport.

weryfikować wyniki testów A/B pod kątem przy-
chodu oraz liczby transakcji.

6. Asana. Narzędzie, które wykorzystuję do zarządza-
nia projektami e-commerce: rozpisywania zadań 
dla specjalistów, dbania o prawidłowe flow realiza-
cji przedsięwzięć w założonych harmonogramach.

7. Shopify Plus. System enterprise przeznaczony dla 
e-commerce B2C: zarządzanie ofertą produktową, 

analizowanie głównych statystyk sprzedażowych, 
integracja systemu z zewnętrznymi usługami, ta-
kimi jak płatności, logistyka, aplikacje.

8. Semrush. Narzędzie, które pozwala analizować 
trendy branżowe, wybierać frazy kluczowe pod 
SEO, analizować backlinki oraz sprawdzać aktyw-
ność i strategię konkurencji, a także planować 
działania marketingowe z myślą o SEO.
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Codzienna praca e-commerce managera opiera się na 
wielu różnych systemach, z których każdy pełni bar-
dzo istotną funkcję w codziennym działaniu platform 
sprzedażowych. Mnogość systemów odpowiadających 
za poszczególne etapy sprzedaży online sprawia, że 
niezwykle istotne jest przemyślane ich połączenie, 
z wykorzystaniem wtyczek, integratorów i specjalnych 
aplikacji. W e-commerce szczególną rolę odgrywa 
automatyzacja, odmieniana w ostatnim czasie przez 
wszystkie przypadki. Funkcje marketingowe płynnie 
łączą się z modułami finansowymi, magazynowymi, 
logistycznymi czy reklamowymi. Wśród podstawo-
wych narzędzi na start dla każdego e-sklepu mogę 
wymienić: 
1. Google PageSpeed Insights. To narzędzie, z któ-

rego dowiemy się, czy sklep jest przygotowany, 
aby w odpowiedni sposób pojawić się klientowi, 
ze szczególnym uwzględnieniem wersji mobilnej.

2. Google Search Console. Dzięki temu narzędziu 
możemy po prostu zadbać o to, aby klient był 
w stanie nas znaleźć, ale jednocześnie zrozumieć, 
czego u nas poszukuje. 

3. Google Analytics. Universal Analytics będzie 
w użyciu jeszcze przez niewiele ponad rok. Warto 
przesiąść się już na GA4, a także zadbać o popraw-
ną migrację danych między systemami. W Google 
Analytics oczywiście mamy wdrożone cele oraz 
zliczanie transakcji, słowem: lejek.

4. Google Tag Manager. Nie ma nic gorszego niż bała-
gan w kodach. W wielu korporacjach obserwowałem 
swoiste choinki kodów, których funkcji nie znali już 
nawet pracownicy z najdłuższym stażem. Podstawa 
to porządek – opisane i przemyślane kodowanie.

5. Hotjar. Gdy projektujemy serwis czy sklep, często 
opieramy się na własnej wiedzy i swoich doświad-
czeniach, ale czy w ten sam sposób myśli nasz 
klient? Warto sprawdzić, jak porusza się on po 
stronie, gdzie napotyka trudności, a może nawet 
go zapytać, co myśli o konkretnym rozwiązaniu.

6. Narzędzia marketing automation. Ich wybór 
zależy od preferencji. Na co dzień wykorzystujemy 
oprogramowanie i automatyczne reguły, pozwala-
jące nam na pozostanie w stałym kontakcie z na-
szymi klientami, podtrzymanie ich zainteresowania 
i nakłonienie do zakupu lub jego ponowienia.

7. Gemius AdReal. Warto podejrzeć, co na kreacjach 
komunikuje nasza konkurencja.

8. Screaming Frog. To program, który pomaga wy-
konać audyt strony pod kątem SEO. Obecnie te-
stujemy to narzędzie. W przypadku SEO wszystko 
zależy od potrzeb i budżetu. Pozycjonowanie – 
szczególnie w mojej branży, inwestującej ogromne 
środki w SEO – odgrywa niezwykle istotną rolę. 

Wtyczek oraz rozszerzeń w zależności od tego, na 
jakiej platformie oparty jest e-commerce, mamy do 
wyboru bardzo wiele – zarówno płatnych, jak i bez-
płatnych. Wiele z nich odpowiada za jak najlepsze 
dopasowanie produktu do klienta. Polecam testo-
wać i weryfikować, jaki wpływ mają one na sprzedaż. 
Przygodę z platformą e-commerce zaczynam od wty-
czek pozwalających m.in. na upselling i cross-selling 
oraz tworzenie zestawów.

Paweł Bogdan

E-commerce manager w firmie 
Queisser Pharma, która jest 
producentem Doppelherz.
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ostatniej mili termin dostawy to jedno z najważniejszych 
kryteriów sprawdzanych przy dokonywaniu zamówienia. 

Aż 53% respondentów badania firmy PostNord 
„E-commerce in Europe” określa szybką dostawę jako 
czynnik decydujący, podczas gdy w 2017 r. uważało tak 
jedynie 42%. Ponadto przyzwyczajenia, które wykształ-
ciły się w konsumentach podczas pandemii, dostawy 
q-commerce, a także usługi same-day delivery, które 
w wielu przypadkach są bezpłatne powyżej pewnego 
limitu, spowodowały, że znacznie chętniej kupujemy 
w tych sklepach, które gwarantują szybką i tanią wysyłkę.

Krzysztof Wieczorek: Lojalność klienta to niezaprze-
czalnie jedna z większych wartości, jakimi może się 

Szybkie dostawy: wyzwanie 
wyłącznie dla małych sklepów 
internetowych czy również dla 
dużych graczy?
Według badania firmy PostNord „E-commerce in Europe” aż 53% respondentów 
określa szybką dostawę jako czynnik decydujący o złożeniu zamówienia. Czy 
szybka wysyłka to wyzwanie tylko dla małych sklepów internetowych czy również 
dla dużych graczy i jak sobie z nim poradzić?

Arkadiusz Kawa: Dostawa ma bardzo duże znaczenie 
dla klienta. Nasze badania pokazują, że właściwie zre-
alizowana i przeprowadzona zgodnie z oczekiwaniami 
kupującego, wywołuje jego zadowolenie. A usatysfak-
cjonowany klient chętnie poleca innym sprzedawcę 
i ponawia zakupy, a więc jest lojalny. Szybkość to jeden 
z wielu elementów tego procesu, ale nie najważniejszy. 
Polscy klienci bardziej cenią sobie wygodę i możliwość 
wyboru. Z tego powodu tak popularne są tzw. do-
stawy poza domem, w szczególności do automatów 
paczkowych.

Damian Kołata: Polscy klienci są najbardziej niecier-
pliwi w Europie. Według wielu raportów o logistyce 

Jak duże znaczenie dla kupujących online
ma szybkość wysyłki?

Damian Kołata
Partner, head of industrial & logistics Poland oraz 

head of e-commerce CEE w międzynarodowej 
firmie doradczej Cushman & Wakefield.

Krzysztof Wieczorek
Business project 
manager w firmie

Astra SA.

Arkadiusz Kawa
Dyrektor Instytutu, 

Łukasiewicz – Poznański 
Instytut Technologiczny.
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możliwe w obszarze dużych aglomeracji miejskich. 
Tutaj przewagę mają oczywiście ci sprzedawcy, któ-
rzy bazują na kilku centrach logistycznych na terenie 
całego kraju. Mały sklep nie ma szans na realizację 
w praktyce dostaw tego samego dnia poza swoją ro-
dzimą lokalizacją. Nie oszukujmy się – oferty typu 
„dziś jeszcze doręczymy paczkę do miast X, Y, Z, jeżeli 
nadasz ją do 12:00” są raczej chwytem marketingo-
wym, bo realnie zamówienia z taką dostawą powinny 
zostać złożone najpóźniej do godz. 11:00.

Natomiast jeżeli chodzi o szybką dostawę rozumianą 
przez dostarczenie zakupów następnego dnia robo-
czego – tutaj szanse są bardziej wyrównane. Niestety 
na straconej pozycji są wszystkie mniejsze sklepy poło-
żone z dala od sortowni firm kurierskich. Ich wolumen 
będzie często za mały na specjalny podjazd, a paczki 
kurier odbiera zwykle w ramach rutynowej trasy, czyli 
np. o godz. 13:00 czy 14:00 – co automatycznie skre-
śla możliwość dostawy następnego dnia wszystkich 
zamówień złożonych po 12:00. Duzi sprzedawcy mają 
czasem jeszcze tę przewagę, że są w stanie nadawać 
przesyłki w soboty i niedziele. Oznacza to, że mogą 
dostarczyć w poniedziałek zamówienia złożone w week-
end. Dla mniejszych sprzedawców opcja ta w praktyce 
jest niedostępna.

poszczycić sprawnie działający biznes (nie tylko e-com-
merce). Badania przeprowadzone przez Kissmetrics 
wskazują, że koszt utraty konsumenta w USA oscyluje na 
poziomie 250 dol., z kolei Marketing Metrics podaje, że 
prawdopodobieństwo kolejnej sprzedaży do istniejącego 
klienta wynosi (zależnie od branży) 60–70%, natomiast 
szanse na sprzedaż do nowego klienta kształtują się 
w granicach 5–20%.

Powyższe przykłady wskazują, jak ważna jest lojalność 
konsumenta, dlatego należy się pochylić nad jej aspekta-
mi i formami. Możemy wyróżnić lojalność behawioralną 
(wynik często powtarzanych zachowań), kognitywną 

(opartą na świadomej ocenie dostawcy) oraz emocjonal-
ną (wynikającą z uczuć do marki). Jednocześnie raport 
„E-commerce w Polsce 2021” podaje, że blisko 50% 
badanych przyznaje, że do zakupów w internecie prze-
konują ich szybkość i łatwość procesu. Bezsprzecznie 
więc jednym z narzędzi budowania lojalności konsumen-
tów jest zaspokojenie potrzeby szybkiego dostarczenia 
zakupionych produktów. Oczekiwania dostawy następ-
nego dnia to w Polsce już standard. Gdy zapewniamy 
i realizujemy zamówienia w trybie „dziś złożone – dziś 
wysłane”, realnie zwiększamy lojalność konsumentów, 
a w konsekwencji – nasze zyski.

Arkadiusz Kawa: Dostawy są realizowane najczęściej 
przez zewnętrzne firmy, więc kluczowe okazuje się szyb-
kie przygotowanie (kompletacja i pakowanie) przesyłki 
do wydania kurierowi. Jeśli firma jest mała i ma niewiele 
zleceń, to nie powinno to przysparzać problemów. Duzi 
gracze są też dobrze przygotowani do takiej szybkiej 
obsługi zleceń, ponieważ mają świetnie zoptymalizowa-
ne procesy oraz narzędzia, które ich w tym wspierają.

Damian Kołata: Szybka dostawa stanowi duże wy-
zwanie – zarówno dla mniejszych firm, jak i dla gi-
gantów handlu elektronicznego. O ile w przypadku 
dużych graczy łatwiej jest o siłę przetargową w rozmo-
wach z firmami kurierskimi i podczas negocjacji cen, 
o tyle wyzwaniem jest tam wolumen, który powinien 
być dostarczony szybko pomimo późnego cut-offu, 
czyli terminu, w jakim paczka ma zostać spakowana 
i pozostawiona do dyspozycji kuriera. W przypadku 
mniejszej firmy problemem są koszty, ale wyzwaniem 
nie powinno być nawet skierowanie specjalnej osoby 
do kompletacji takich szybkich zamówień w ostatniej 
godzinie czy dwóch przed przyjazdem kuriera.

Krzysztof Wieczorek: Jeżeli chodzi o same-day 
delivery, to realnie i akceptowalnie kosztowo jest to 

Czy szybka dostawa to wyzwanie wyłącznie dla małych 
sklepów internetowych czy również dla dużych graczy?
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Arkadiusz Kawa: Najlepiej podjąć współpracę z prze-
woźnikami, którzy realizują szybkie dostawy oraz opty-
malizują trasy – podczas jednego kursu odbierają 
i dostarczają przesyłki z kilku miejsc, a nie przewożą 
jednej paczki z punktu do punktu. W zakresie maga-
zynowania należy mieć dostęp do szybko rotujących 
towarów i wspierać się narzędziami informatycznymi, 
które umożliwią ekspresową kompletację zamówienia.

Damian Kołata: Największym wyzwaniem są na pew-
no koszty takich dostaw. Z jednej strony jako konsu-
menci jesteśmy bardzo niecierpliwi. Niemniej jednak 
powinniśmy mieć na względzie, że w handlu nie ma 
nic za darmo i nawet darmowa wysyłka wiąże się co 
najmniej z obniżeniem zyskowności sklepu, a na pew-
no z większym śladem węglowym wygenerowanym 
przez ekspresowe dostawy. Z drugiej strony konku-
rencja i liderzy rynku prześcigają się w oferowaniu 
coraz to nowszych i bardziej atrakcyjnych rozwiązań. 
Jeśli chcemy więc utrzymać dobrą ofertę, musimy 
wdrażać i takie usprawnienia. Twórca największej 
w Polsce platformy internetowej z obuwiem twierdzi, 
że buty powinny być dostarczane jak pizza. Dobrą od-
powiedzią na wysokie wymagania klientów w zakresie 
ekspresowej dostawy mogłoby być porównanie śladu 
węglowego, aby uświadomić im, że wysyłka trwająca 
nie jeden, ale trzy dni potrafi zaoszczędzić w ciągu 
roku taką ilość CO2, jaką może zneutralizować jedynie 
kilka tysięcy drzew.

Krzysztof Wieczorek: Dla mniejszego podmiotu reali-
zacja szybkich dostaw – nawet tych na następny dzień 
roboczy – wiąże się dwoma typami wyzwań:
• Organizacja procesów wewnętrznych 

Wyzwanie zwykle pojawia się po weekendach, ale 

Z jakimi wyzwaniami dla mniejszych e-sklepów 
wiąże się wprowadzenie szybkich dostaw i jak 
mogą sobie one z tym poradzić?

także w wyniku różnego rodzaju promocji. Nagle 
do magazynu wpada 200–300% zwykłej dziennej 
liczby zamówień i pojawia się problem z ich termi-
nową wysyłką. Dwie osoby mogą chwilowo zwiększyć 
wydajność nawet o 20% i zamiast 400 zamówień 
spakować ok. 500, ale nie spakują tysiąca. Większe 
firmy, mające kilkudziesięciu czy kilkuset pracowni-
ków, mają większe możliwości optymalizacji pracy. 
Często także wspierają się automatyką magazyno-
wą i są zdecydowanie mniej wrażliwe na skokowe 
zwyżki liczby zamówień.
W przypadku mniejszych firm ratunku szuka się 
często w nadgodzinach, posiłkowaniu się dodat-
kowymi pracownikami w postaci krewnych czy 
znajomych albo przychodzeniu do pracy na 5:00 
w poniedziałek. Stosowaną czasem praktyką jest 
praca w soboty, kiedy to – nawet jeżeli nie ma pod-
jazdu kuriera – mona spakować piątkowe i część 
sobotnich zamówień i złożyć je gotowe do nadania 
w poniedziałek.

• Serwis kurierski
Niestety, mniejsze firmy nie mają takiej pozycji, 
żeby zapewnić sobie specjalne podjazdy kuriera 
w późnych godzinach popołudniowych. W praktyce 
ogranicza to wysłane zamówienia do tych, które 
można spakować do jego przyjazdu, czyli często 
do 12:00–14:00. Z tego powodu ważny jest dobór 
przewoźników pod kątem nie tylko ceny, lecz także 
dogodnych godzin podjazdu. W przypadku większej 
liczby zamówień małe firmy ratują się czasem do-
stawą paczek do sortowni własnymi siłami. Wtedy 
mogą pakować zamówienia do 19:00 czy nawet 
20:00 i zawieźć je do oddziału firmy kurierskiej 
z dużą pewnością, że zakupy zostaną dostarczone 
do klientów następnego dnia.
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Dostosowanie opcji dostawy do pre-
ferencji klientów
Wraz z rozwojem e-commerce rosną oczekiwania klienta, 
którym sklepy online muszą sprostać, aby zyskać przewagę 
konkurencyjną. Można śmiało stwierdzić, że odbiorca i do-
stawca napędzają się nawzajem. 

Najczęściej wybierana jest obecnie opcja odbioru prze-
syłek z maszyn paczkowych, których najpopularniejszy 
operator to InPost. Na rynek ten wkraczają także inne firmy 
(np. Allegro, DPD, ORLEN, Poczta Polska czy AliExpress), 
jednak będą one z pewnością potrzebować co najmniej 
kilku lat, żeby zbudować i zoptymalizować procesy oraz 
zaimplementować technologie pozwalające im zbliżyć się 
do obecnego lidera. 

Autorka: Joanna Kwiatkowska

Wydawać by się mogło, że ostatnia mila (last mile), czyli końcowy etap dostarczenia 
paczki przez firmę kurierską do zamawiającego, to najmniej skomplikowany 
fragment łańcucha dostaw B2C. Nic bardziej mylnego! Szacuje się, że pochłania 
ponad 50% kosztów związanych z transportem zamówienia1, a o współpracy 
sprzedawców z kurierami można by napisać solidną książkę.

Trudna miłość sprzedawców 
i kurierów

Absolutnie podstawowym celem ostatniej mili jest za-
spokojenie potrzeb klienta. Ma on być zadowolony 

nie tylko z zakupionego towaru, lecz także ze sposobu jego 
dostarczenia, czyli z samej usługi.

Gracze ostatniej mili
Na ostatnią prostą wędrówki zamówienia do kupującego 
wpływ mają głównie dwa podmioty: firma kurierska (personel 
i centrum konsolidacji) oraz sam sprzedawca, który musi 
maksymalnie zadbać o przygotowanie paczki do obsługi 
transportowej, żeby zminimalizować ewentualne trudności 
po stronie kuriera. Gdy sklep zleca magazynowanie i obsługę 
zamówień na zewnątrz, w proces zaangażowany jest również 
operator fulfillmentu. Na podstawie swojego doświadczenia 
przedstawię różne aspekty obsługi ostatniej mili i wskazówki 
jej dotyczące z perspektywy sprzedawcy. 

Zapamiętaj
Etap ostatniej mili stanowi swoisty most między sprzedaw-
cą a klientem. Satysfakcja kupującego zależy głównie od:
• czasu oraz punktualności dostawy, 
• stanu paczki oraz jej zewnętrznego i wewnętrznego 

zabezpieczenia, 
• jakości kontaktu z kurierem,
• elastyczności ustalania godzin przekazania towaru – 

w przypadku dostaw door-to-door, 
• łatwości i szybkości odbioru – w przypadku punktów 

odbioru osobistego, automatów paczkowych czy 
modelu click & collect.

Wskazówka
Rekomenduje się, aby sprzedawca oferował co najmniej 
dwie formy dostawy, w tym do maszyn paczkowych. Zbyt 
duża liczba opcji może natomiast powodować różne 
komplikacje z biznesowego punktu widzenia:
• konieczność komunikacji z wieloma dostawcami 

usług, 
• obowiązek obsługi finansowo-księgowej większej 

liczby comiesięcznych faktur, 
• przymus uwzględniania różnych kosztów usług 

kurierskich w kalkulatorze marży czy rozłożenia 
wolumenu zadeklarowanego w umowach SLA na 
różnych usługodawców, co wpływa na preferencyjną 
cenę przesyłki i ostatecznie lepszą cenę dla klienta.

1. „Global e-commerce Logistics 2021” – raport Transport Intelligence, dostęp online: https://www.ti-insight.com/product/global-e-commerce-logistics.
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Wybór pozostałych form, czyli „tradycyjnego” kuriera  
door-to-door (takiego jak DHL, DPD, GLS, Fedex, UPS), Poczty 
Polskiej, pick-up pointów, oraz umożliwienie płatności za 
pobraniem są w gestii sprzedawcy. 

Optymalizacja formularza adresowego
Checkout sklepu to jedno z głównych miejsc, w których dzięki 
odpowiedniemu zebraniu danych kupującego i ich walidacji 
można zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy, jakie później 
traci się na potencjalnym wyjaśnianiu nieścisłości z kurierami 
lub klientem. 

Przy rosnącej popularności maszyn paczkowych, w których 
przypadku bardzo liczy się kod pocztowy i których systemy 
identyfikują klientów głównie na podstawie e-maila oraz 
numeru telefonu, stworzenie walidacji tych danych oraz swo-
istych „bezpieczników” z poziomu silnika sklepu pozwala na 
maksymalną automatyzację czynności na kolejnych etapach.

Prawidłowo przekazane dane do back-endu sklepu po-
zwalają na bezproblemową, a przede wszystkim zgodną 
z wypracowanym procesem obsługę druku etykiety, kom-
pletacji zamówienia, pakowania oraz przekazania przesyłki 
do firmy kurierskiej.

Na tym etapie kończy się styczność paczki z magazynem 
sprzedającego i odpowiedzialność za nią przenosi się na 
firmę kurierską. Jeśli wszystkie dane zostały przekazane 
wzorcowo, pracownicy magazynu i biura obsługi klienta 
mogą wręcz o niej zapomnieć (abstrahując od działań 
posprzedażowych).

Wskazówka
Nie należy bagatelizować opcji door-to-door. Badania 
Eurostatu wskazują, że konsumenci w wieku 45–54 oraz 
55–64 lat najbardziej otworzyli się podczas pandemii na 
zakupy online. Ich udział w grupie wszystkich e-klientów 
wzrósł odpowiednio o 9% oraz 6%. Są to głównie osoby, 
wśród których obserwuje się przeważającą preferencję 
dostawy do domu. Wzrosła o 6% również liczba konsu-
mentów online z terenów wiejskich, gdzie jest ograniczona 
dostępność maszyn paczkowych i jedyną możliwością 
pozostaje wybór pośrednika w postaci kuriera.

Wskazówka
Dla ułatwienia obsługi zamówień z poziomu OMS (orde-
ring management system) warto zadbać o kilka elemen-
tów w formularzu checkoutowym, takich jak:
• informacja o odpowiednich formatach numeru te-

lefonu, e-maila i kodu pocztowego,
• rozdzielenie adresu dostawy oraz danych do faktury,
• transparentnie przedstawione koszty dostawy,
• umieszczenie pola „Uwagi” na niestandardowe, acz 

niezbędne informacje od klientów,
• udostępnienie wielu metod płatności (takich jak 

BLIK, płatności kartą, PayPal oraz płatności online 
realizowane przez kilkanaście najpopularniejszych 
banków).

Wskazówki
• W polu „Numer telefonu” zablokuj możliwość wsta-

wiania spacji, żeby zadbać o spójność danych prze-
kazywanych do systemów kurierskich. 

• W polu „Kod pocztowy” wprowadź walidację oraz 
funkcję szukania najbliższej maszyny paczkowej 
(ilustracja).

Funkcja szukania najbliższe-
go paczkomatu w formularzu 
zamówienia

ILUSTRACJA

Źródło: www.kubotastore.pl 

https://marketerplus.pl/
https://ewp.pl/
https://paypo.pl/
https://tpay.com/


Dochodowy e-commerce. Jak dotrzymać tempa
klientom i skutecznie sprzedawać w 2022 roku

PARTNERZY GŁÓWNI:
E-BOOK 142

Joanna Kwiatkowska

Vice CEO, head of e-commerce & CTO 
w firmie Kubota SA.

jkwiatkowska@kubotastore.pl

Ups and downs, czyli trudna miłość 
sprzedawców i kurierów
Myślę, że każdy właściciel e-commerce zgodzi się ze mną, 
że o doświadczeniach związanych ze współpracą sprze-
dawców z kurierami można by napisać solidną książkę 🙂. 

Ze względu na poziom skomplikowania obsługi oraz 
ustalenia przyczyny problemu, a także czasochłonność, 
najkosztowniejsze są procesy reklamacji przesyłek (głównie 
w wyniku zagubienia lub zniszczenia przez przewoźnika) 
oraz wymian (przesyłek z opcją etykiety zwrotnej).

W historii Kuboty zdarzały się różne zgłoszenia od firm 
kurierskich. Najczęstsze dotyczyły zagubienia czy uszkodze-
nia paczki na pewnych etapach jej dostarczania. Najrzadziej 
zdarzało się zniszczenie towaru w wyniku zalania magazy-
nów konsolidacyjnych.

Zapamiętaj
Podstawa w problematycznej sytuacji (niezależnie, czy 
zgłaszanej przez firmy czy przez klientów) to:
• komunikatywność,
• precyzyjne określenie problemu oraz ustalenie  

tzw. fakapu w procesie dostawy,
• szybkość reakcji,
• logiczne i możliwie szybkie opracowanie rozwiązania,
• wyciągnięcie odpowiednich wniosków w celu 

ewentualnego ulepszenia procesu, za który jesteś 
odpowiedzialny.

Wskazówki
• Skrupulatne ewidencjonowanie błędów firm ku-

rierskich, wycena szkód oraz egzekwowanie zwro-
tu kosztów to niezbędna procedura, którą należy 
stworzyć w biurze obsługi klienta czy innym dziale 
odpowiedzialnym za kontakt z centralami kurierów.

• Liczy się też odpowiednio szybkie i konkretne poin-
formowanie kupującego o zaistniałej sytuacji i po-
nowne wysłanie paczki. Dla większości klientów, 
którzy co do zasady mają ograniczone zaufanie i wy-
sokie wymagania co do szybkości i jakości dostawy, 
przyczyna opóźnienia realizacji nie gra dużej roli.

Jeśli chodzi o paczki z opcją etykiety zwrotnej, w przy-
padku wymiany towaru lub reklamacji (gdy wysyłasz nowy 
z założeniem odbioru wadliwego) problemy dotyczą najczę-
ściej braku odbioru przesyłki od nabywcy. Należy wówczas 
stosować zasadę ograniczonego zaufania do każdej 
ze stron – i do klienta, i do kuriera. 

Gdy jako sprzedawca nie otrzymujesz przesyłki zwrotnej, 
niezwykle trudno jest ustalić, kto zawinił.

Nie ma również sposobu na wyegzekwowanie od kuriera 
gwarancji odbioru paczki – nie jest to uwzględnione w re-
gulaminach współpracy. Szczególnie kosztowna okazuje się 
sytuacja niezrealizowania usługi. W ostateczności najbar-
dziej kreatywni klienci zachowują dwa egzemplarze towaru. 

Mimo postępującej automatyzacji i wdrażania coraz to 
nowszych technologii na etapie ostatniej mili istnieje jeszcze 
wiele punktów do optymalizacji. Ze względu na postępujące 
rozdrobnienie procesów, rosnącą liczbę ich uczestników, 
informatyzację i zwiększającą się wśród konsumentów 
troskę o środowisko jest to jeden z najważniejszych – jeśli 
nie najważniejszy – obszar logistyki B2C oraz B2B w kanale 
online.

Zdarza się, że w kontakcie z kupującym i przewoźnikiem 
w sprawie tego samego zamówienia otrzymujesz sprzecz-
ne informacje. Klient przekazuje, że kurier nie miał przy-
gotowanej etykiety zwrotnej. Kurier natomiast utrzymuje, 
że klient nie miał przygotowanej żadnej przesyłki. 

Przykład 
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Jako przyczyny klienci podają niewłaściwy rozmiar (56%) 
oraz niezgodność produktu z opisem (12%).

Rosnąca konkurencja w e-commerce zmusza do podnie-
sienia jakości obsługi oraz utrzymywania krótkiego czasu 
realizacji zamówień. Klient powinien otrzymać przesyłkę 
niezwłocznie i bez niemiłych niespodzianek.

Przyjazna polityka zwrotów
Wzrost zainteresowania e-commerce w naturalny sposób 
wpłynął na popularność tematu zwrotów – zarówno wśród 
konsumentów, jak i właścicieli sklepów internetowych. Coraz 
bardziej świadomi swoich praw, klienci decydują się na odstą-
pienie od umowy w momencie, kiedy zamówione produkty 

Autorka: Agnieszka Bartkowiak

Ostatnie dwa lata przyczyniły się do znacznego wzrostu znaczenia e-commerce 
w codziennym życiu konsumentów. Obecnie wielu z nich decyduje się na 
zakupy w sieci ze względu na wygodę. Niemniej wysoka popularność e-zakupów 
w naturalny sposób powoduje zwiększenie zainteresowania zwrotami. 

Z artykułu dowiesz się m.in.:
• jak przyjazna polityka zwrotów oddziałuje na sprzedaż 

w e-sklepach,
• jak w prosty sposób zlojalizować klientów,
• jak ograniczyć liczbę porzuconych koszyków 

w e-commerce,
• czym jest darmowa usługa Wygodne Zwroty.

Jak polityka zwrotów wpływa 
na sprzedaż w e-commerce?

E-commerce w Polsce
Z raportu „Polacy na e-zakupach 2021” wynika, że już 80% 
użytkowników decyduje się na zakupy przez internet. 
Według danych GUS w 2020 r. było to niecałe 61%. Co 
ważne, rośnie też liczba sklepów internetowych – w samym 
2020 r. powstało ich 12 tys., a już rok później o 70% więcej. 
Znajduje to bezpośrednie odzwierciedlenie w umacniającej 
się konkurencji, na której tle coraz trudniej jest się wyróżnić. 

W latach 2016–2020 systematycznie rosła liczba osób 
wybierających zakupy przez internet. Finalnie odnotowano 
w tym okresie wzrost o 19%. Łatwo zauważyć, że w czasie 
pandemii taki sam przyrost wystąpił w zestawieniach rok do 
roku. Z badania przeprowadzonego dla PwC w 2021 r. wynika, 
że przez najbliższych pięć lat rynek e-commerce będzie rósł 
średniorocznie o 12%. W praktyce oznacza to, że w 2026 r. 
jego wartość powinna wynieść 162 mld zł.

Zwroty w e-commerce
Według raportu opublikowanego przez Santander Consumer 
Bank Polacy najczęściej kupują przez internet ubrania (49%), 
obuwie (30%) i elektronikę (23%). Nic więc dziwnego, że 
dwie pierwsze kategorie generują największą liczbę zwrotów. 

Zapamiętaj
Obowiązujące przepisy zakładają, że w przypadku za-
kupów internetowych każdy konsument ma 14 dni na 
odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Zapis 
ten wyodrębnia niewielką grupę produktów, które nie 
podlegają zwrotom. Są to m.in. towary personalizowane 
i robione na zamówienie, kosmetyki, których opakowanie 
zostało naruszone, oraz produkty z krótką datą przydat-
ności do spożycia. 

Wskazówka
Zbyt długie oczekiwanie na paczkę może doprowadzić 
do trwałego zniechęcenia się konsumenta do sklepu 
czy marki. Istnieje też ogromne prawdopodobieństwo, 
że w tym czasie zaspokoi on swoje potrzeby zakupowe 
w innym miejscu, co z kolei poskutkuje anulowaniem 
zamówienia lub jego zwrotem.
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się na ponowne złożenie zamówienia w miejscu, w którym 
spotkały ich nieprzyjemności. Dotyczy to jakości obsługi 
klienta, czasu i sposobu realizacji zamówienia oraz zwrotu. 

Porzucone koszyki
W wielu sklepach internetowych ogromnym problemem są 
porzucone koszyki. Często odpowiadają za to zbyt wysokie 
koszty transportu, problemy z płatnością, nieintuicyjny for-
mularz zakupowy, konieczność rejestracji przed realizacją 
zamówienia oraz polityka zwrotów. Uśredniając: niedokoń-
czone zakupy to nawet 69% wszystkich koszyków.

Według klientów do finalizacji zakupów zachęcają darmo-
we dostawy i zwroty. Nie każdy właściciel sklepu interne-
towego chce konkurować w tej kwestii z Allegro, szczególnie 
gdy koszty paliwa stale rosną, a wraz z nimi – opłaty transpor-
towe. Kompromisem jest darmowa dostawa od określonej 
wartości zamówienia.

Konsumenci cenią sobie prostą formę przekazu, który bę-
dzie obejmował same konkretne i istotne informacje. Dlatego 
zakładka polityki zwrotów nie powinna być traktowana jak 
kolejny regulamin. 

Lojalność klientów
Budowanie lojalności klientów jest niezwykle ważne z punktu 
widzenia e-commerce. Zdecydowanie łatwiej i taniej będzie 
cyklicznie zachęcać użytkowników do ponownych zakupów 

nie do końca spełniają ich oczekiwania. Dlatego tak ważna 
jest przyjazna polityka zwrotów. 

Jednym z sektorów, w których najczęściej występują zwroty, 
jest odzież i obuwie. Mimo to aż 60% sprzedawców z tej 
branży nie udostępnia swoim klientom formularza 
zwrotów online. 

Według dostępnych danych nawet 57% właścicieli skle-
pów internetowych uważa, że obsługa zwrotów jest 
czasochłonna i skomplikowana. W przypadku mniej-
szych firm jest również droga. Z raportu merce.com wyni-
ka, że obsługa jednej przesyłki zwrotnej może kosztować 
3–5 zł. Niejednokrotnie zdarza się, że kwota ta jest wyższa. 
W większych przedsiębiorstwach, gdzie proces jest zauto-
matyzowany, koszty spadają do 1–3 zł. Podane wartości nie 
obejmują opłat transportowych, a jedynie przyjęcie paczki 
w magazynie, rozpakowanie, identyfikację, weryfikację zawar-
tości, ponowne udostępnienie do sprzedaży oraz prowizję 
za przelew zwrotny.

Wzrost sprzedaży
Wbrew krążącej wśród sprzedawców opinii przyjazna polityka 
zwrotów nie prowadzi do wzrostu liczby przesyłek zwrotnych. 
Klienci zyskują zaufanie do firmy i chętniej decydują się na 
finalizację zamówienia. Szybka i sprawna obsługa zwrotów 
powoduje, że częściej wracają do sklepu i śmielej wkładają 
kolejne produkty do koszyka. To prosty sposób na lojalizację 
konsumentów oraz wzrost sprzedaży.

Przyjazna polityka zwrotów może stać się mocną prze-
wagą konkurencyjną na tle innych sklepów, w których 
proces ten jest traktowany po macoszemu lub wręcz celowo 
utrudniany. Aż 60% Polaków deklaruje, że nie zdecyduje 

Wskazówka
Przyjazna polityka zwrotów nie powoduje wzrostu liczby 
odstąpień od umowy, ale sprawia, że dobrze obsłużony 
klient wróci do Ciebie jeszcze nieraz i zrealizuje niejeden 
koszyk.

Wskazówka
Warto umieścić krótką, prostą instrukcję odstąpienia 
od umowy, którą użytkownicy będą mogli łatwo i szybko 
przyswoić. Zyskają w ten sposób zaufanie do sklepu, co 
przełoży się na zmniejszenie liczby koszyków porzucanych 
po zapoznaniu się z polityką zwrotów. 

Zapamiętaj
Warto pamiętać, że trzy czwarte zwrotów pochodzi od 
stałych klientów. Decydują się oni na ponowne zakupy, 
ponieważ wiedzą, że w przypadku konieczności odstąpie-
nia od umowy nie spotkają ich żadne nieprzyjemności. 

Zapamiętaj
Duże znaczenie ma również polityka zwrotów. Zakładkę tę 
sprawdzają najczęściej użytkownicy, którzy po raz pierw-
szy odwiedzają sklep i chcą się upewnić, czy w razie ko-
nieczności odstąpienia od umowy nie będą zmuszeni do 
odesłania paczki do Chin oraz czy nie spotkają ich inne 
nieprzyjemności. Jeżeli w zakładce nie znajdą interesują-
cych ich informacji lub będą one napisane zbyt zawiłym 
językiem, zrezygnują z realizacji zamówienia i znajdą ten 
sam lub podobny produkt w sklepie konkurencji.
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o właścicielach sklepów internetowych i ich klientach, której 
celem jest usystematyzowanie procesu zwrotów. Przewiduje 
trzy modele płatności do wyboru, dzięki czemu system może 
być całkowicie bezpłatny dla sklepu. Nie ma też minimalnej 
liczby przesyłek zwrotnych, które powinny zostać nadane za 
pośrednictwem usługi. 

Jak to działa?
Na podstronie sklepu usługa Wygodne Zwroty przyjmuje 
postać baneru dostosowanego wizualnie i treściowo do 
witryny (ilustracja 1).

Po kliknięciu w baner klient zostaje przeniesiony do for-
mularza zwrotów online, który składa się z trzech prostych 
kroków do wykonania.

Zapamiętaj
Formularz zwrotu online, udostępniony przez Wygodne 
Zwroty, pozwala na rezygnację z papierowych wersji tego 
dokumentu. Może zostać spersonalizowany na potrzeby 
sklepu. Bardzo ważne jest to, że klienci nie wpisują samo-
dzielnie adresu, co pozwala uniknąć pomyłek w wysyłce. 

w e-sklepie niż pozyskiwać nowych klientów. Dobry sposób 
na budowę lojalności stanowi polityka zwrotów. 

Brak pomocy czy wręcz celowe utrudnianie zwrotu nie 
sprawi, że klient porzuci pomysł odstąpienia od umowy. Jeżeli 
już podjął taką decyzję, zrobi to mimo wszystko, jednak od 
sprzedawcy zależy, czy po tym doświadczeniu konsument 
do niego wróci czy trwale się zniechęci.

Wygodne Zwroty
Wygodne Zwroty to darmowa usługa stworzona z myślą 

Wskazówka
W każdej firmie paczki zwrotne powinny być traktowane 
na równi z bieżącymi zamówieniami. Szybka i bezproble-
mowa obsługa zwrotów wzbudza zaufanie konsumentów 
i zachęca ich do powtórnych zakupów. Jeżeli klient ma 
do przejścia długi proces, który rozpoczyna się od ko-
nieczności kontaktu z firmą oraz mnóstwa dokumentów 
do wypełnienia, a kończy na regularnym upominaniu 
się o zwrot środków, taka osoba z całą pewnością nie 
zdecyduje się ponownie na wybór danego sprzedawcy. 

Baner dotyczący zwrotów na stronie księgarni Znak.com.pl
ILUSTRACJA 1

Źródło: Znak.com.pl
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1. Najpierw klient uzupełnia wymiary przesyłki i wybiera 
preferowany sposób nadania (ilustracja 2).

2. Następnie uzupełnia swoje dane.
3. W ostatnim punkcie wpisuje numer zamówienia oraz 

powód zwrotu (ilustracja 3). 

Wygodne Zwroty a wzrost sprzedaży
Klienci cenią sobie szybkie i bezproblemowe zakupy online. 
Im zręczniejsza realizacja zamówienia, tym lepiej. Podobnie 
wygląda kwestia kontaktu czy ewentualnego zwrotu towaru. 

Wskazówka
W formularzu zwrotów mogą się znaleźć informacje 
ważne dla firmy, np. sposób zapakowania przesyłki, ale 
także dodatkowe pytania dotyczące samego powodu 
odstąpienia od umowy.

Wskazówka
Obecnie klienci oczekują błyskawicznej reakcji obsługi 
sklepu. Zamówienie powinno zostać wysłane maksymalnie 
kolejnego dnia roboczego, na kontakt w przypadku pytań 
nie chcą czekać dłużej niż dwie godziny, a odstąpienie 
od umowy musi przebiegać szybko i bezproblemowo.

Formularz zwrotów
w sklepie LubieButy.pl

ILUSTRACJA 2

Źródło: LubieButy.pl

Ustawowo konsument ma 14 dni na zwrot towaru bez po-
dania przyczyny. Sklep ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy. 
Dobrą praktyką jest zlecenie przelewu możliwie najszybciej. 
Wzbudza to zaufanie klientów, którzy zyskują świadomość, 
że mają do czynienia z nowoczesną i rzetelną firmą. Wpływa 
to bezpośrednio na ich lojalność i wzrost sprzedaży. 

Informacje o zwrocie
na stronie Supersklep.pl 

ILUSTRACJA 3

Źródło: Supersklep.pl

Agnieszka Bartkowiak

Specjalistka ds. marketingu interneto-
wego w firmie AlleKurier. Od siedmiu 
lat pracuje na rynku e-commerce. 
Zajmuje się działaniami z zakresu SEO 
i  SEM oraz content marketingiem, 
obecnie skoncentrowana na rozwoju 
usługi Wygodne Zwroty.
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https://marketerplus.pl/
https://ewp.pl/
https://paypo.pl/
https://tpay.com/


Dochodowy e-commerce. Jak dotrzymać tempa
klientom i skutecznie sprzedawać w 2022 roku

PARTNERZY GŁÓWNI:
E-BOOK 147

https://marketerplus.pl/
https://ewp.pl/
https://paypo.pl/
https://tpay.com/
https://bit.ly/3x1wsZC


Dochodowy e-commerce. Jak dotrzymać tempa
klientom i skutecznie sprzedawać w 2022 roku

PARTNERZY GŁÓWNI:
E-BOOK 148

„Obecnie największe wyzwanie to nieprzewidywalność. Od sprawnie działającego 
e-commerce wymaga się ekspresowego dopasowywania się do oczekiwań 
klienta, pełnej elastyczności pod kątem procesowym oraz ścisłej kontroli 
kosztów” – o zarządzaniu procesami magazynowymi w x-komie opowiada Karol 
Robaczewski, dyrektor logistyki i produkcji.

Niepewne czasy wymagają 
gotowości do zmiany, czyli jak 
x-kom zarządza logistyką

Jak przez lata rozwijała się po-
wierzchnia magazynowa x-komu? 
Dwa lata temu prawie dwukrotnie powiększyliśmy nasz głów-
ny magazyn w Częstochowie. Obecnie jego powierzchnia 
wynosi 18,5 tys. m² i pracuje w nim od 300 do 700 osób – 
zależnie od sezonu. W całej grupie x-kom (x-kom.pl, al.to, 
combat.pl) mamy 51 tys. aktywnych SKU w magazynie.

Jakie czynniki wpływają na ilość 
i wartość zapasów?
Głównymi czynnikami są dostępność produktu oraz popyt 
na niego. Po miesiącach utrudnionej dostępności sprzętów 
elektronicznych na rynku wreszcie możemy mówić o stabi-
lizacji. Istotna w planowaniu zapasów jest też umiejętność 
przewidywania trendów i zachowań konsumenckich. W e-
-commerce wygrywa szybszy, czyli ten, u którego można 
dostać poszukiwany produkt od ręki. 

Jaką metodę zarządzania zapasami 
Państwo stosują i dlaczego?
Używamy hybrydy – ABC, just-in-time i oczywiście FIFO. Z racji 
specyficznego modelu sprzedażowego typu „gorący strzał” 
dostosowujemy działanie fulfillmentu do wcześniej ustalonych 
planów sprzedaży i promocji. 

Jakie są Państwa KPI w logistyce? 
OTIF, PPM, produktywność, OTD, PPA, stock DIO, koszt per 
paczka, space utilization, scrap, LA, flow time, MTTR, OEE 
oraz facility cost.

Z jakich rozwiązań IT korzysta x-kom, 
żeby efektywnie zarządzać proce-
sami magazynowymi, zapasami 
i zwrotami?
LVS Mantis Logistics, KlinkWARE, JTL, Microsoft Excel, 
Microsoft Power BI, Dynamics365, FlexSim, Microsoft SQL 
Server Management Studio, x-kom shop, OTRS, Time Slots, 
Teamwork, Skalmex RCP, Webcon, SharePoint, Microsoft 
Teams, Microsoft Outlook oraz Microsoft Visio.
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Z jakimi największymi wyzwaniami 
wdrożeniowymi mierzyli się Państwo 
i jak udało się je pokonać?
Obecnie największe wyzwanie to nieprzewidywalność, bo 
żyjemy w czasach VUCA (volatility – zmienność, uncertainty – 
niepewność, complexity – złożoność, ambiguity – 
niejednoznaczność). 

Od sprawnie działającego e-commerce wymaga się 
ekspresowego dopasowywania się do oczekiwań klienta, 
pełnej elastyczności pod kątem procesowym oraz ścisłej 
kontroli kosztów. Pandemia i zmiana sposobu nauczania 
czy wprowadzenie pracy zdalnej, trzycyfrowe zwyżki zapo-
trzebowania przy ograniczonym dostępie do produktów, 
ostatnio także wojna przy granicy czy wysoka inflacja – 
to wszystko wymusza na nas trwanie w permanentnej go-
towości do zmiany. Przy takich czynnikach zewnętrznych 
największym wyzwaniem jest utrzymanie stabilności i naj-
wyższego poziomu obsługi. Chciałbym też zwrócić uwagę na 
zauważalny w ostatnich miesiącach efekt odpływu pracow-
ników z Ukrainy w sektorze kurierskim. Mężczyźni wrócili do 
ojczyzny, żeby walczyć w jej obronie, co spowodowało niższą 
„doręczalność” u niektórych partnerów. 

O jakie dodatkowe moduły warto roz-
budować system magazynowy, aby 
usprawnić zarządzanie procesami ma-
gazynowymi i logistyką w e-commerce? 
Dziś na rynku jest multum rozwiązań podnoszących wy-
dajność i przepustowość magazynów przez automatyzację 
pikowania – wszelkiego rodzaju rozwiązania shuttle, automa-
tyzacje pakowania czy użycie robotów do konfekcjonowania 
produktów. System magazynowy musi działać w zależności 
od skali, typu oferowanych produktów, ustawionych strate-
gii handlowych. Zastosowane narzędzia mają odpowiadać 
potrzebom zarówno klienta, jak i producenta. 

W e-commerce istotne są szybkość działania i wizualizacja 
statusu zamówienia. Moduły oparte na sztucznej inteligencji, 
przewidujące zachowania klienta na bazie analiz i wcześniej 
pozyskanych danych, zapewniają przewagę konkurencyjną. 
Integracje z firmami obsługującymi ostatnią milę pozwalają 
na transparentność i pełną wizualizację statusu wysyłki – od 
momentu złożenia zamówienia, przez komunikat „właśnie 
pakujemy twoje zamówienie” czy „zamówienie oczekuje na 
kuriera”, po finalną informację „paczka jest w drodze do 
ciebie”. 
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Karol Robaczewski

Dyrektor logistyki i produkcji w x-komie.

Jakie inne narzędzia usprawniające 
pracę magazynu wdrożono ostatnio? 
W ostatnim czasie wdrożyliśmy automatyczny system pako-
wania, który najpierw skanuje w 3D zamówienie, a następnie 
docina opakowanie na wymiar. Zainwestowaliśmy także 
w autonomiczne systemy transportu (faza testowa), podję-
liśmy działania w kierunku rozwoju i rozszerzenia rozwiąza-
nia automatycznego pikowania. Jesteśmy w ostatniej fazie 
wdrażania systemu operacyjnego Dynamics, który powinien 
zrewolucjonizować procesy wewnętrzne. 

Jak radzą sobie Państwo z pikami 
handlowymi? 
Kluczem jest planowanie. Co roku szczegółowo analizujemy 
prognozy sprzedażowe, żeby zawczasu zabezpieczyć odpo-
wiednie moce przerobowe. Konkretny program szkoleniowy 
dla nowo zatrudnionych pozwala nam wdrożyć pracownika 
już w ciągu 4 godz. System kontroli sekwencyjnej i mocno 
rozwinięta kultura feedbacku pozwalają uniknąć błędów 
procesowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie praktycznie 
od razu zwiększyć nasze moce wysyłkowe. Dodatkowym 
zabezpieczeniem jest zautomatyzowany proces, nad którym 
czuwa grupa ekspertów utrzymania ruchu i informatyków, 
gwarantująca braki postojów. 

Co pomaga skrócić czas pakowania 
produktów?
Automatyzacja, jeśli wchodzi w grę. Manualne pakowanie 
opiera się na minimalizacji liczby wyborów dokonywanych 
przez pracownika, co wynika choćby z ograniczonej liczby 
rodzajów opakowań. Do tego ważne są instrukcja stanowi-
skowa, która nie pozostawia miejsca na domysły, znajomość 
procesu i ciągła praca w zakresie stosowania narzędzi lean. 
Jednak kluczowym elementem pozostaje nieustające dosko-
nalenie procedur.

Jaki jest sposób firmy na oszczęd-
ność opakowań?
Zawsze jest to kompromis między jakością zabezpiecze-
nia a kosztem. Stawiamy na technologię, która przychodzi 
z odsieczą. Opakowanie na wymiar w automatycznej ma-
szynie oraz zamknięty obieg tektury dają nam możliwość 
utrzymania wysokiej jakości zabezpieczenia towaru przy 
rozsądnym koszcie. Jako firma wsłuchujemy się w głos klienta 

i najszybciej jak to możliwe odpowiadamy na jego sygnały, 
stąd też rozwiązania proekologiczne.

Jaki mają Państwo sposób na auto-
matyzację zwrotów? 
Każdy zwrot traktujemy indywidualnie, dlatego trudno mó-
wić o pełnej automatyzacji. Nie chcemy też jej stosować ze 
względu na poszanowanie doświadczenia klienta (CX). Robimy 
wszystko, aby zwrot był dla niego bezproblemowy. Zwroty 
rozpatrujemy nie tylko na podstawie sztywnych, zdefiniowa-
nych wytycznych, co daje nam przewagę konkurencyjną – 
niespotykaną na rynku elektroniki w Polsce. 
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