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Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
sprzedawać w internecie w 2021 roku

2020 r. ponad 30% Polaków zwiększyło częstotliwość zakupów online, a 34% po raz pierwszy zamówiło z e-sklepów produkty z nowych kategorii. Pandemia przyśpieszyła digitalizację i mocno
zmieniła obraz konsumenta oraz handlu.
Według analiz PwC obecnie ok. 150 tys. polskich
przedsiębiorstw sprzedaje online. Korzystają one
z własnych e-sklepów i platform sprzedażowych
typu marketplace, których popularność wyraźnie
rośnie. E-commerce w Polsce rozwija się dynamicznie, jednak w porównaniu z Wielką Brytanią, Francją
i Niemcami mamy nadal relatywnie mało sklepów
internetowych, więc w kolejnych latach ich liczba
znacznie się zwiększy. Aby utrzymać bądź zdobyć
przewagę konkurencyjną, musisz elastycznie dopasowywać się do nowych warunków. Jak sprostać
tym wyzwaniom?
Jako redakcja czasopism „Marketer+” i „E-commerce
w Praktyce” – specjalizujących się już od ponad
10 lat w dostarczaniu praktycznej wiedzy o marketingu, sprzedaży i e-commerce – stworzyliśmy
e-book „Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
sprzedawać w internecie w 2021 roku”, w którym
przedstawiamy wskazówki ekspertów od lat związanych z naszymi tytułami.
Chcesz się dowiedzieć, jak liderzy polskiego e-handlu pracują na swoje pozycje w Google’u? Jak skutecznie sprzedawać bezpośrednio w Messengerze?
Jakie rozwiązania wdrożyć, żeby ułatwić klientom
kupowanie za pomocą smartfonów? W jaki sposób
rachunek wirtualny uprości rozliczanie płatności
w e-commerce B2B? Dlaczego warto wprowadzić numery GTIN na kartach produktów? Dlaczego kwestia
prędkości w e-commerce to gorący temat w 2021 r.?
Co jest fundamentem perspektywicznej sprze-
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daży na marketplace’ach? Jakie analizy biznesowe pomogą Ci rozwinąć e-biznes? Jak ERP pozwala
zautomatyzować sprzedaż? Jak wybrać partnera
logistycznego, aby wygrać z konkurencją? Co zyskają firmy, które wykorzystają ekologiczny trend
w projektowaniu opakowań? Podpowiedzi znajdziesz
w środku publikacji.
Przepisami na usprawnienie działań dzielą się
przedstawiciele marek i sklepów internetowych.
Jarosław Wojciechowski, dyrektor handlowy
w iSprzęt.pl – firmie, która obecnie, z przychodem na poziomie 12 mln zł, jest jednym z liderów
swojego segmentu – zdradza, jak dzięki optymalizacji procesów sprzedażowych zwiększyć obroty
o 35%. Grzegorz Hachoł, dyrektor wydziału zakupów
w TIM SA, odsłania kulisy robotyzacji w TIM.pl – który
ponad siedem lat temu z sieci hurtowni elektrycznych przeobraził się w jednego z największych graczy rynku e-commerce B2B w Polsce. Publikujemy
także historię sukcesu marek Creative Brands, które
w 2020 r. osiągnęły na Amazonie 25 mln zł obrotu.
Zachęcam do wnikliwej lektury i przetestowania
różnych rozwiązań, które proponują nasi eksperci.
Jestem przekonany, że wykorzystanie choćby części
wskazówek pozwoli Ci dotrzymać kroku klientom
i skutecznie zwiększyć sprzedaż online.
Powodzenia!
Maciej Sękowski
redaktor naczelny magazynów „Marketer+”
i „E-commerce w Praktyce”
 maciek@marketerplus.pl
linkedin.com/in/macieksekowski
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GS1 Polska
ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
tel.: +48 61 62 81 590
e-mail: biuro@gs1pl.org
www.gs1pl.org

Tpay
pl. Andersa 3, 61-894 Poznań
tel.: +48 61 62 47 885
e-mail: info@tpay.com
www.tpay.com

Digitree Group
ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik
tel.: + 48 32 421 01 80
e-mail: biuro@digitree.pl
www.digitree.pl

Marketplaceme
ul. Oławska 27/29, 50-123 Wrocław
tel.: +48 507 049 987
e-mail: krzysiek@marketplaceme.com
www.marketplaceme.com

Revhunter
ul. Kościelna 6, 44-200 Rybnik
tel.: +48 535 539 828
e-mail: hello@revhunter.pl
www.revhunter.pl
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GS1 Polska zarządza Systemem GS1 w kraju, wspiera Uczestników Systemu
w efektywnym wdrażaniu standardów. Jest jedyną instytucją upoważnioną
do przyjmowania firm z Polski oraz UE do Systemu GS1 i do nadawania im
uprawnień do stosowania kodów GS1. Opracowuje rozwiązania krajowe oraz
bierze aktywny udział w rozwijaniu globalnych standardów i nowych zastosowań.
Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnosząc efektywność
funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw.

Zapewne znasz nas od dawna! Jeśli zamawiasz jedzenie, czy kupujesz bilety online,
prawdopodobnie korzystasz z rozwiązań Tpay. Wśród naszych klientów są takie firmy jak
MediaExpert, 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 S.A., który dzięki licencji KNF-u gwarantuje internautom pełne poczucie bezpieczeństwa, natomiast poprzez udostępnianie
nowoczesnego panelu transakcyjnego - zapewnia pełen komfort użytkowania bez względu
na używane urządzenie.

Odpowiadamy za Twój sukces w e-commerce. Digitree Group to zaawansowane autorskie systemy do komunikacji marketingowej, zapewniające
kompleksowe rozwiązania dla firm z każdej branży. Prowadzimy klientów od
celu po efekt i bierzemy odpowiedzialność za swoje działania. Technologia,
narzędzia oraz unikatowe zasoby bazodanowe – tworzone na podstawie znajomości intencji zakupowych, zainteresowań i zachowań klientów – pozwalają
precyzyjnie docierać do wskazanych grup docelowych. Działamy w koncepcie
360’, rozwijając Twój biznes w e-commerce.
Kompleksowo wspieramy Twoją sprzedaż. W Marketplaceme dostarczamy
kompletną usługę wsparcia sprzedaży na marketplace’ach. Jako jedyny partner
ChannelEngine w Polsce oferujemy dostęp do najważniejszych marketplace’ów
w Europie. Kompleksowa obsługa obejmuje:
• przygotowanie analizy kategorii i strategii wejścia na nowy rynek,
• rekomendacje w wyborze modelu logistycznego,
• opracowanie wdrożenia planu promocji.
Współpracę z partnerami opieramy na uzyskanych wynikach sprzedażowych.
Jesteśmy częścią Digitree Group.

Dostarczamy i odzyskujemy ruch w e-commerce. Revhunter to innowacyjne rozwiązanie technologiczne należące do Digitree Group. Narzędzie
jest przeznaczone do generowania oraz odzyskiwania ruchu w e-commerce.
Z pomocą Revhuntera łatwo i szybko można pozyskać nowy, kaloryczny ruch
na swoją stronę internetową oraz wysłać e-maile retargetingowe do anonimowych użytkowników, którzy pojawili się w e-sklepie, lecz nie dokonali zakupu.
Odzyskiwanie utraconych koszyków jest teraz o wiele prostsze!
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Fast White Cat
ul. Oławska 27/29
50-123 Wrocław
e-mail: info@fastwhitecat.com
www.fastwhitecat.com

ING Bank Śląski SA
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
tel.: +48 887 612 587
e-mail: promocja@imoje.pl
www.imoje.pl

PayU
Główna siedziba:
ul. Grunwaldzka 186
60-166 Poznań
https://poland.payu.com

SellerSwitch Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 61/10
01-031 Warszawa
e-mail: kontakt@sellerswitch.com
www.sellerswitch.com

Senuto
ul. Czerniowiecka 6B
02-705 Warszawa
www.senuto.com
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Tworzymy kompleksowe sklepy internetowe. Fast White Cat to e-commerce
house, który należy do Digitree Group. Obecnie jesteśmy jednym z największych
graczy Magento w Europie za sprawą ok. 60 doświadczonych deweloperów.
Specjalizujemy się we wdrażaniu sklepów internetowych opartych na platformie
Magento. W Fast White Cat zajmujemy się zarówno budową oraz wdrożeniem
nowego sklepu, jak i jego utrzymaniem oraz rozwojem. A to wszystko po to, by
platformy sprzedażowe naszych partnerów sprzedawały jeszcze więcej!

ING Bank Śląski jest operatorem imoje – płatności online dla sklepów internetowych. W imoje Twoi klienci mogą płacić wszystkimi najpopularniejszymi
metodami: BLIK-iem, przelewem natychmiastowym, kartą, a także unikatową
na rynku opcją TwistoPay – kup teraz, zapłać później. Płatności imoje są wygodne na smartfonach – na stronach i w aplikacjach mobilnych. Cały utarg ze
sprzedaży online masz na koncie następnego dnia roboczego. Włącz imoje
w swoim sklepie internetowym i korzystaj za 0 zł przez trzy miesiące.

PayU jest wiodącym dostawcą usług płatności internetowych dla e-biznesów różnej
wielkości na szybko rozwijających się rynkach, posiadającym lokalne oddziały w Azji,
Europie Środkowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W Polsce firma jest liderem płatności internetowych, dostarczającym wydajny
i prosty w integracji dla akceptantów oraz wygodny w użytkowaniu dla kupujących
system płatności. Wachlarz metod płatności oferowanych przez PayU obejmuje
m.in.: płatności one-click, raty online, płatności odroczone (BNPL), GPay, Apple Pay, BLIK.
PayU odpowiada za obszar FinTech spółki Prosus, będącej częścią holdingu Naspers.

Jesteśmy firmą tzw. one-stop-shop, która kompleksowo wspiera klientów
w rozwijaniu biznesu na polskim i zagranicznym rynku e-commerce. Oferujemy
różnorodne usługi, których potrzebuje potencjalny klient przy wprowadzaniu
swojej firmy na międzynarodowe platformy sprzedażowe: od polityki cenowej,
przez integrację IT, po techniczną obsługę platformy i działania marketingowe.

Senuto to platforma analityczna, która dostarcza wartościowych danych każdemu, kto walczy o wyższe pozycje w Google’u. Na co dzień korzystają z niej
nie tylko specjaliści SEO, lecz także właściciele e-commerce, content i marketing managerowie czy SEO copywriterzy. Dzięki Senuto sprawdzisz, jaka jest
sytuacja Twojej strony w Google’u, prześwietlisz konkurentów i znajdziesz
szczegółowe dane dotyczące milionów słów kluczowych. Dołącz do ponad
14 tys. aktywnych użytkowników Senuto!
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Comarch SA
al. Jana Pawła II 39A, budynek SSE1
31-864 Kraków
www.comarch.pl/erp/sprzedaz-internetowa

DS Smith Polska Sp. z o.o.
ul. Malików 150, 25-639 Kielce
tel.: +48 413 673 900
e-mail: pl.kielce@dssmith.com
www.dssmith.com

e-point SA
ul. Filona 16, 02-658 Warszawa
tel.: 22 853 48 30
e-mail: kontakt@e-point.pl
www.e-point.pl

Furgonetka sp. z o.o. sp. k.
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
tel.: +48 22 378 32 08
e-mail: dzialhandlowy@furgonetka.pl
www.furgonetka.pl

GetResponse Sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk
tel.: +48 22 153 09 83
e-mail: marketing@getresponse.com
www.getresponse.pl
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Sprawne rozpoczęcie sprzedaży internetowej i odniesienie sukcesu na tym polu
możliwe są dzięki oprogramowaniu zintegrowanemu z systemami ERP.
Comarch ERP oferuje trzy produkty dla e-commerce:
• Comarch e-Sklep – plaforma e-commerce w modelu SaaS pozwalająca na
założenie własnego sklepu internetowego,
• Comarch B2B – plaforma B2B pozwalająca na sprzedaż hurtową do klientów
biznesowych,
• Comarch e-Sale – prosta aplikacja umożliwiającemu obsługę sprzedaży na
Allegro oraz eBayu.
DS Smith jest czołowym w Europie dostawcą przyjaznych środowisku opakowań
z tektury falistej. W fabrykach w Kielcach, Oławie, Kutnie i Kwidzynie produkuje
najwyższej jakości opakowania, m.in. transportowe i dla e-commerce, oraz regały
magazynowe. Oferuje usługi optymalizacji portfolio opakowań, certyfikacji dla
Amazona oraz automatyzacji pakowania. Wszystkie produkty są dopasowane do
indywidualnych wymagań klientów oraz spełniają ambitne cele środowiskowe.
W marcu 2022 r. uruchomiona zostanie produkcja w supernowoczesnej fabryce
w Bełchatowie.

e-point SA – 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 information 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.

Od 2010 r. oferujemy usługi i technologie pozwalające klientom prywatnym
oraz biznesowym nadawać przesyłki w Polsce i za granicę. Jako broker integrujemy 10 firm kurierskich, a nasza autorska platforma ułatwia przedsiębiorcom automatyzację i obsługę zamówień online. Działamy również offline –
w 2020 r. uruchomiliśmy sieć punktów partnerskich umożliwiających nadawanie oraz odbiór przesyłek. Rok później poszliśmy o krok dalej i stworzyliśmy
otwartą sieć automatów paczkowych.

GetResponse to polskie narzędzie do online marketingu. Wyposażone jest
w wiele rozwiązań umożliwiających nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu
z klientami. Za jego pomocą zbudujesz bazę adresową, wyślesz newslettery,
przeprowadzisz webinary, stworzysz strony WWW, landing pages i formularze
zapisu, a ponadto zautomatyzujesz komunikację marketingową.
Wybrani klienci: Ikea, LPP, Saint-Gobain, CD Projekt, Zendesk, Revolut,
Carrefour, Henkel, Scania, UNICEF.
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Grupa iCEA
ul. Polska 114, 60-401 Poznań
tel.: 667 000 333
e-mail: biuro@grupa-icea.pl
www.grupa-icea.pl

Ideo Force Sp. z o.o.
ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa
tel.: +48 22 203 59 62
e-mail: kontakt@ideoforce.pl
www.ideoforce.pl

iPresso Marketing Automation
ul. Ceglana 4
40-748 Katowice
e-mail: sales@ipresso.com
www.ipresso.pl

K2 Precise SA
ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa
tel.: +48 22 448 70 00
e-mail: porozmawiajmy@k2precise.pl
www.k2precise.pl

Macopedia sp. z o.o.
ul. Matejki 11A, 60-766 Poznań
tel.: +48 61 200 14 00
e-mail: sales@macopedia.com
www.macopedia.com
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Grupa iCEA to jeden z liderów branży SEM i SEO oraz pierwsza agencja SEO
360’ w Polsce specjalizująca się w pozycjonowaniu klientów z segmentu e-commerce. Wyróżniają ją pełna transparentność w relacjach z klientem, nieustanne
dążenie do perfekcji, strategia ciągłego rozwoju oraz holistyczne spojrzenie
na potrzeby biznesu online. Grupa iCEA zrzesza ponad 300 specjalistów na
trzech kontynentach (europejskim, azjatyckim i amerykańskim).

Pomagamy markom odnosić sukcesy w internecie. Specjalizujemy się w pozycjonowaniu stron, performance marketingu, social media marketingu oraz poprawie
użyteczności. Kompleksowo obsługujemy e-commerce. Dobieramy najlepsze
rozwiązania oraz nieustannie służymy radą, wiedzą i doświadczeniem. Posiadamy
statusy Google Premier Partner oraz Facebook Partner. Nasi specjaliści mają
certyfikaty potwierdzające ekspercką wiedzę w zakresie sprawdzonych metod tworzenia i optymalizowania stron mobilnych, zarządzania kampaniami reklamowymi
w Google’u oraz Bingu, a także w obszarze zarządzania systemem Google Analytics.

iPresso to nowy wymiar marketing automation. Jesteśmy platformą, która
daje marketerom profesjonalne, dopasowane do różnych branż narzędzie do
kreowania spersonalizowanej komunikacji. Rozwijamy świat marketingu przez
wprowadzanie autorskich rozwiązań i wytyczanie nowych trendów. Zaufały
nam firmy będące liderami w swoich branżach. Opowiedz nam o swoich celach
i o tym, jaki masz plan, a my pokażemy Ci, jak możesz go wdrożyć.

Jesteśmy agencją digital mediową specjalizującą się w obszarze performance’u. Stawiamy na rozwój precyzyjnego marketingu, w którym centralną rolę
odgrywają kampanie programatyczne, analityka, business intelligence oraz SEO
i content marketing. Działania naszych klientów łączymy w jeden ekosystem
zarządzania danymi i optymalizujemy je w celu osiągnięcia efektu. Tworzymy
kompleksowe rozwiązania dla segmentu e-commerce: od akwizycji klientów,
przez ich utrzymanie, po lojalizację. Jesteśmy częścią Grupy K2.

Macopedia to firma technologiczna i producent oprogramowania dostarczający rozwiązania od e-commerce po magazynowanie. Tworzy szyte na miarę
produkty oparte na rozwiązaniach Magento, Shopware czy Sylius (platformy
e-commerce), TYPO3 (CMS), progressive web applications (PWA), Akeneo (PIM),
Odoo (CRM/ERP). Zespół Macopedii to ponad 70 specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu ten partner technologiczny ma unikatową ofertę zarówno
dla firm wchodzących do branży e-commerce, jak i dla liderów rynku.
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Merce.com S.A.
ul. Bojkowska 47, 44-100 Gliwice
tel.: +48 797 679 201
e-mail: contact@merce.com
https://pl.merce.com

SMSAPI
ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 7 201 200
e-mail: mpr@smsapi.pl
www.smsapi.pl
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Merce.com to hybrydowa platforma e-commerce do sprzedaży detalicznej
i hurtowej. Dzięki uproduktowieniu potrzeb dostarcza bogaty zestaw sprawdzonych rozwiązań, a elastyczne podejście otwiera możliwość tworzenia
wyjątkowych funkcji. Takie połączenie daje firmom pole do transformacji
sprzedaży, optymalizacji procesów i szybkiego wzrostu, przy jednoczesnym
zachowaniu przewidywanych kosztów i niezależności w realizowaniu swojej
strategii biznesowej.

SMSAPI to platforma do masowej wysyłki SMS-ów, MMS-ów i VMS-ów przez panel
klienta lub prosty interfejs SMS API umożliwiający łatwą integrację z własnymi
systemami informatycznymi, m.in. e-commerce lub CRM. Obecnie z serwisu
korzystają zarówno największe koncerny o zasięgu globalnym, jak i mniejsze,
lokalne biznesy oraz instytucje publiczne i urzędy.
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E-commerce w 2021 roku

Katarzyna Bronowska

Jakub Gierszyński

Marcin Jaskólski

Aneta Rybka

Wojciech Tomaszewski

regional e-commerce
manager SEE w firmie
Papyrus

dyrektor e-commerce
w firmie Sephora
na rynkach polskim
i czeskim

head of e-commerce
sales Active Cosmetics
Division w L´Oréal Polska

e-commerce
manager
w Coffeedesk.pl

dyrektor marketingu
i e-commerce
w ANSWEAR.com

Źródła przewagi konkurencyjnej w e-commerce w 2021 roku
Katarzyna Bronowska: Rok 2020 mocno zweryfikował

Kluczem do sukcesu może się także okazać elastyczność

rynek e-commerce. Z jednej strony spowodował jego szyb-

i gotowość do zmiany modelu biznesowego, rozszerzenia

ki rozwój, z drugiej – w brutalny sposób ujawnił jego braki

portfolio produktowego czy dostosowania formuły dostar-

i niedociągnięcia. W związku z tym sukces odnieśli ci, którzy

czanych usług do potrzeb klientów. W czasach, w których

potrafili wykorzystać nowe możliwości i sprostać nowym

niemal każda marka musi zaznaczyć swoją obecność online,

wyzwaniom. Na uznanie zasługują marka Jean Louis David,

aby przetrwać, kreatywność i dynamiczne podejmowanie

która była w stanie uruchomić swój sklep internetowy w iście

decyzji mogą zadecydować o jej sukcesie.

ekspresowym tempie, czy sklep CCC, który jest obecnie, moim
zdaniem, jednym z najbardziej innowacyjnych na rynku.

Wojciech Tomaszewski: Często słyszę lub czytam, że
w e-commerce najważniejsze są UX strony, estetyka, czy-

Aneta Rybka: Rok 2020 z pandemią i lockdownem zmienił

telność czy szybkość ładowania. Oczywiście wszystko to

nasze podejście do marek i produktów – mocniej niż kiedy-

jest niezmiernie istotne. Ale według mnie są to jednak

kolwiek chcemy wspierać lokalne, zaangażowane społecznie

czynniki drugiej kategorii, choć konieczne do utrzymania

firmy, które znamy i którym kibicujemy. W 2021 r. zwycięzcami

na wysokim poziomie. Moim zdaniem najważniejszy jest

okażą się więc te biznesy, które tworzą autentyczne, szczere

obszar racjonalny, do którego zaliczę produkt i ogólnie

relacje ze swoimi odbiorcami i odpowiadają na ich realne,

asortyment (jego atrakcyjność, szerokość, głębokość, wy-

bieżące potrzeby.

jątkowość czy unikatowość), sferę logistyczną (głównie szyb-

Do przykładów takich działań online należy akcja prowa-

kość spakowania i dostarczenia zamówienia) i atrakcyjność

dzona przez Coffeedesk: „#PijęLokalne”, w ramach której

promocyjną (poziom cen, promocji i rabatów) oraz sferę

część dochodu ze sprzedaży kawy z polskich palarni prze-

emocjonalną, dużo trudniejszą do skwantyfikowania, czyli

kazujemy na wsparcie szpitali zakaźnych, czy inicjatywa

tzw. świadomość i wizerunek marki.

„Co Changers” – wspierająca plantacje kawy w budowaniu
świadomości ekologicznej.

Podsumowując: jeśli marka będzie dobrze postrzegana
i pożądana, a dodatkowo będzie oferować szeroko pojęty
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ciekawy asortyment, atrakcyjne ceny i sprawność logistyczną,

omnichannelu. Jest to duży wstrząs i (r)ewolucja w organi-

to pozostałe czynniki wpływające na konwersję będą miały

zacji. Oznacza zmianę zarówno struktury, jak i mentalności.

trochę mniejsze znaczenie. Ale oczywiście wszystko to łatwo

To nie tylko wdrożenie technologii. Mówimy tu o zupełnie

wygląda tylko na papierze lub w prezentacjach PowerPointa.

nowym podejściu do procesów biznesowych i do klienta. Ta

Sam zawsze będę podkreślał wagę ekspansji zagranicznej.

strategia musi być oparta na czterech filarach. Pierwszy to

Nie musimy się ograniczać do trudnego (niska lojalność

technologia. Drugim jest wyznaczenie kierunku zmian, czyli

klientów!) i bardzo konkurencyjnego rynku polskiego.

określenie strategicznych celów. Po trzecie e-commerce
manager musi być w firmie na pozycji decyzyjnej i wyznaczać

Jakub Gierszyński: Przewagi konkurencyjnej należy

kierunek zmian. I wreszcie w organizacji musi być synergia,

szukać w przeprowadzeniu całego biznesu w kierunku

czyli należy wyeliminować wewnętrzne antagonizmy.

Największe wyzwania i recepta na sprostanie im
Katarzyna Bronowska: Największymi wyzwaniami będą

płatności i dostawy, skracania ścieżek zakupowych i intu-

obserwacja, wyciąganie wniosków, przewidywanie kolejnych

icyjnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji.

zdarzeń i odrobina odwagi. Najwięcej w 2020 r. stracili ci,
którzy bali się zainwestować – czy to w technologie, czy to

Wojciech Tomaszewski: Po pierwsze utrzymanie klien-

w marketing – na początku pandemii i gwałtownych zmian

tów, których pozyskano w 2020 r. Zwłaszcza jeśli byli

na rynku.

to klienci, którzy absolutną większość zakupów robią

Ponadto kluczowe będzie sprostanie oczekiwaniom klien-

poza internetem, a u nas kupili tylko ze względu na za-

tów i wyczucie ich aktualnych potrzeb, czyli zapewnienie

mknięcie sklepów stacjonarnych lub obawę przed za-

widoczności oferty tam, gdzie oni tego oczekują, dostępno-

rażeniem wirusem. Rozmawiam z wieloma osobami

ści produktów, maksymalnie komfortowych zakupów i ich

będącymi właścicielami lub zarządzającymi biznesami

dostawy. Przy tak szybkim rozwoju technologii i dostępie

e-commerce i większość z nich narzeka na ogromny odsetek

do nowych narzędzi nie wolno zapominać, że robimy to

tzw. one-time buyerów. Wiele biznesów e-commerce w ciągu

wszystko dla klientów.

roku traci 70–90% pozyskanych klientów. Po drugie walka
z nowym trendem, swoją drogą bardzo racjonalnym i zrozu-

Aneta Rybka: Jednym z największych wyzwań będzie zro-

miałym, czyli orientowaniem się, że do dobrego życia wcale

zumienie nowych grup konsumentów, którzy w pandemii

nie potrzebujemy wciąż więcej i więcej lub wciąż nowszych

przekonali się do zakupów przez internet. Poznanie nawyków

i nowszych dóbr materialnych. Pandemia spowodowała,

zakupowych nowych użytkowników i analiza ich zachowań

że część konsumentów zaczęła się nad tym bardziej za-

pozwolą lepiej dostosować się do dynamicznych zmian rynku

stanawiać. Trend ten jest w oczywisty sposób sprzeczny

w nowej rzeczywistości. Trzeba na nowo odpowiedzieć sobie

z interesami osób prowadzących większość biznesów han-

na pytania: „Kim jest mój klient?”, „Co sprawia, że wybiera

dlowych. W umiarkowanej opcji może on doprowadzić do

moją markę?”, „Jak zmieniła się struktura grup użytkowników

tzw. zrównoważonego wzrostu, większego zwracania uwagi

w ostatnim roku?” i przede wszystkim – „Czy klienci, którzy

na tematy ekologiczne, zainteresowania sposobem i miej-

skorzystali z moich usług podczas pandemii, dokonali ko-

scem produkcji kupowanych rzeczy lub zakupami produktów

lejnych zakupów?”.

używanych. A po trzecie coraz większa konkurencja. Biznes

Kluczowe będą zatem modele nastawione na retencję

nie śpi, a to, że internet pozostał miejscem dużych zwyżek

użytkownika oraz działania remarketingowe. To właśnie nowi

w trudnym roku 2020, nie zostało niezauważone przez tych,

konsumenci online będą oczekiwali od nas wygody i prostoty

którzy do tej pory w sieci nie robili nic lub przynajmniej na

działania sklepów internetowych, w tym różnorodnych metod

niej się nie koncentrowali.

E-BOOK

Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
sprzedawać w internecie w 2021 roku

14

Marcin Jaskólski: Rok 2021 będzie pierwszym pełnym ro-

Amazon, AliExpress). Allegro po IPO przyśpiesza swój roz-

kiem funkcjonowania rynku w nowych realiach. Oznacza to,

wój, szykując się na wejście Amazona, który posiada już

że będziemy musieli zmienić swoje dotychczasowe sposoby

10 centrów logistycznych w Polsce. AliExpress rozkochuje

dotarcia do klienta i zaoferować mu nowe produkty i usługi.

w sobie od kilku lat wielu konsumentów, którym oferuje tanie

Kluczowe będzie znalezienie synergii między kampaniami ATL

produkty z Chin. Jest drugą wśród najchętniej odwiedza-

a rynkiem e-commerce oraz maksymalizowanie konwersji ze

nych przez Polaków platform sprzedaży detalicznej online.

środków już alokowanych w digitalu. Dodatkowym wyzwa-

Umacnia swoją percepcję marki współpracą z InPostem

niem okaże się zbudowanie nowych ścieżek zakupowych

i sponsorowaniem Lecha Poznań.

dla produktów, które konsumenci poznawali, mierzyli lub

Logistyka – szczególnie ta na ostatniej mili. Szukanie

testowali w sklepach stacjonarnych. Dotychczas opieraliśmy

alternatywnych form dostawy – wygodnych z perspektywy

się na efektach ROPO i odwróconego ROPO, które straciły

klienta i efektywnie ograniczających koszt last mile dla firm –

w ostatnim roku na znaczeniu. W wielu kategoriach pro-

stanowi wyzwanie dla każdego e-commerce. Logistyka ma

ces zakupu przebiega obecnie w całości online i niesie to

tu decydujący wpływ na doświadczenia zakupowe klientów

nowe wyzwania w obszarze prezentacji produktów i usług.

w omnichannelu. Ci oceniają całość user experience dopiero

Wypracowanie takich jej form, które zastąpią konsumentom

po otrzymaniu towaru. Żeby osiągnąć przewagę konkuren-

empiryczne poznawanie asortymentu, będzie wymagać od

cyjną, należy spełnić ich oczekiwania – zapewnić im wygodę

marketerów ogromnej kreatywności.

i szybkość dostawy. Możliwości jest wiele, np. wykorzystanie
własnych salonów stacjonarnych jako fulfillment center, nie

Jakub Gierszyński: Wyzwań jest sporo, wymienię dwa

tylko świadczących usługi click & collect czy e-rezerwacji,

kluczowe. Rosnąca konkurencja na rynku cyfrowym –

lecz także pełniących funkcję hubów, z których przesyłki

przede wszystkim platform marketplace AAA (Allegro,

dostarczane są lokalnie (KEP, Glovo, Uber itd.).

Najbardziej obiecujące nowinki technologiczne a e-commerce
Katarzyna Bronowska: Nie liczyłabym na razie na spektaku-

muzyki i seriali czy dostęp do platform informacyjnych, wkra-

larną rewolucję, ale raczej na powolny rozwój już dostępnych

cza w świat produktów materialnych. Jego główne wartości

technologii. Rynek coraz bardziej skręca w kierunku mobile,

dla klienta – wygodny system płatności i komfort regularnych

warto więc pomyśleć o PWA. Jeśli ktoś do tej pory miał wąt-

dostaw – idealnie wpasowują się w potrzeby rzeczywistości

pliwości – to naprawdę działa. Ponadto myślę, że dalej będzie

stay-at-home economy. Dla biznesów e-commerce to z kolei

się rozwijać i przybierać coraz ciekawsze kształty visual com-

ścieżka lojalizacji klienta i narzędzie pozwalające precyzyjniej

merce, który moim zdaniem wciąż ma ogromny potencjał i nie

estymować poziom sprzedaży w czasie. To właśnie ten model

jest jeszcze w pełni wykorzystany przez wiele branż. Jestem

biznesowy – dopełniony specjalnie utworzoną marką kaw

dużą fanką personalizacji i AI, liczę więc, że wkrótce będziemy

własnych dostępnych wyłącznie w subskrypcji – stanie się

w stanie jeszcze lepiej dostosowywać nasze sklepy do konkret-

jednym z filarów strategii firmy Coffeedesk w 2021 r.

nych klientów i ich potrzeb. A skoro już o klientach mowa –
z dużą przyjemnością będę obserwowała również rozwój

Marcin Jaskólski: Dynamiczny rozwój sprzedaży online jest

voice commerce i wirtualnych asystentów sprzedażowych,

motorem napędowym powstawania coraz bardziej zaawan-

którzy być może zmienią obecne postrzeganie zakupów online.

sowanych form „doświadczania” produktów. Wirtualne przymierzalnie okularów, odzieży i biżuterii zagościły już na rynku

Aneta Rybka: Jako jeden z najszybciej rosnących trendów

na dobre i coraz częściej zasilają karty produktowe sklepów.

e-commerce 2021 r. należy wskazać produktowe modele

W tym roku dołączają do nich narzędzia z rodziny modi-

subskrypcyjne, czyli zakupy online z płatnością cykliczną.

face, bardzo ważne dla rynku beauty. To aplikacje wspomaga-

Rozwiązanie znane już z usług cyfrowych, takich jak streaming

ne sztuczną inteligencją, pozwalające w czasie rzeczywistym
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„nakładać” kosmetyki kolorowe, farby do włosów, a nawet całe

diagnozy online stanu cery, pozwalające na podstawie jej

fryzury w rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality).

obrazu zasugerować odpowiednią terapię lub pielęgnację

Kolejną nowinką są coraz bardziej zaawansowane formy

oraz dobrać pasujące produkty.

Narzędzia wspierające e-handel, w które warto zainwestować
Wojciech Tomaszewski: Wszystkie! Ale na początku bardzo

które pomagają podejmować decyzje w czasie rzeczywi-

małe budżety. I wszędzie z umiejętnie podpiętą analityką.

stym. Świetnym przykładem są tu rozwiązania wspierające

Doświadczenie nakazuje mi być ostrożnym w ocenie przy-

zarządzanie ceną i zapasami.

datności różnych narzędzi i ich wpływu na pozyskiwanie

Warto także inwestować w narzędzia pomagające w perso-

ruchu czy sprzedaży. Wielokrotnie przekonywałem się, że

nalizacji. Budowanie osobistych interakcji z klientami lub ich

niezmiernie chwalone i intensywnie reklamowane rozwiązania

doświadczeń w sklepach internetowych znacznie zwiększa

nie sprawdzały się u nas zupełnie, za to coś, na co prawie

liczbę konwersji w e-commerce i powoduje wzrost lojalności.

w ogóle nie stawialiśmy, okazywało się sporą niespodzianką

Wstawianie imienia użytkownika na początku e-maila już

i sprawnie działało w realizacji naszych celów biznesowych.

chyba na nikim nie robi wrażenia. Podobnie jak pokazanie

Polecam także inwestycje we wszystko, co związane z danymi:

produktów ostatnio oglądanych, polecanych czy komplemen-

ich zbieraniem, analizą i wyciąganiem z nich poprawnych

tarnych. Receptą na sukces jest wykorzystanie AI i machine

wniosków.

learningu w analizie dużego zakresu danych (z wielu źródeł
w czasie rzeczywistym) w połączeniu z inteligentną analizą

Jakub Gierszyński: Przede wszystkim w narzędzia, które

predefiniowanych scenariuszy i dopasowaniem najkorzyst-

sprawiają, że nasza praca jest bardziej efektywna, a jed-

niejszego z nich do sytuacji. Świetny przykład to rozwiązanie

nocześnie doświadczenia klienta z naszą marką są lepiej

firmy Insider, które pozwala na zarządzanie marketingiem

dopasowane do jego potrzeb. W narzędzia wspomagające

i potrzebami klientów w czasie rzeczywistym na jednej plat-

automatyzację bieżących zadań, analizę sprzedaży i takie,

formie z łatwym i intuicyjnym interfejsem.
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E-commerce po roku
pandemii – „nowy”
konsument i jego potrzeby
Mówi się, że pandemia przyspieszyła rozwój e-commerce o około 2–3 lata. Raporty
informujące o zyskach w branży to od roku codzienność. Ale czy pomyślałeś o tym,
co e-handel stracił? W poniższym tekście opowiem Ci, dlaczego przyspieszenie
w e-commerce wpłynęło negatywnie na niektóre e-sklepy, a także co zrobić, aby
„wycisnąć” z tej sytuacji jak najwięcej.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

Konkurencja na rynku
coraz większa

•

dlaczego nie wszystkie e-commerce’y skorzystały na
ograniczeniach wynikających z lockdownu,

Gwałtowny rozwój wiąże się z rosnącą konkurencją. Długa

•

kim jest nowy typ konsumenta,

precyzyjne zdjęcia czy opis mogą skutkować porzuceniem

•

jak baby boomers i silver generation odnajdują się
w e-commerce’owej rzeczywistości,

koszyka o wiele szybciej niż przed wybuchem pandemii.

•

czym jest social commerce i jakie narzędzia wykorzystać, by jeszcze skuteczniej sprzedawać w mediach
społecznościowych.

cimy już do czasów sprzed 2020 r. – warto mieć tego świa-

R

ścieżka zakupowa, brak ulubionej metody płatności, nie-

Zmiany wynikające z lockdownu spowodowały, że nie wródomość i jak najszybciej dostosować się do nowych realiów
i oczekiwań klienta.

ok 2020 dla wielu przedsiębiorców nie był łaskawy.
Pomimo spowolnienia, a nawet zatrzymania wielu

biznesów, e-commerce radził sobie jednak lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Czy to oznacza, że dla wszystkich podmiotów w e-handlu to najlepszy okres w historii? Niestety
nie. Oczywiście, generalizując, sprzedaż online wzrosła i to
dość znacząco. Jednak nie wszystkim udało się nadgonić

Zapamiętaj
Dane potwierdzają zawrotne tempo zmian. Jak wynika
z raportu e-Izby, podczas gdy w maju 2019 r. w sieci
kupowało 57% internautów, rok później, czyli w maju
2020 r., było to już 72%. Ten ruch trzeba obsłużyć, co
dla niedoświadczonych graczy może stanowić problem.

„szalone” tempo rozwoju, które wymogła na nas pandemia.

Zapamiętaj
Jak wynika z raportu e-Izby „Co ugryzie e-commerce 2021?”, dynamika wzrostu wartości sprzedaży online w 2020 r. zwiększyła
się z 20% przed wybuchem pandemii do nawet 40%. Dane dotyczące liczby e-sklepów pokazują, że w 2020 r. powstało prawie
12 tys. nowych e-sklepów, ale jednocześnie ponad 5,5 tys. zawiesiło działalność.
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Czego jeszcze potrzebuje
„nowy” konsument?

podejście do sprzedaży już nie wystarcza, a brand to coś

Warto zdać sobie sprawę z tego, że nowy klient to naprawdę

więcej niż produkt.

wymagający klient. Podstawowe aspekty technologiczne,

To pokazuje, że zwykłe, dotychczasowe, pragmatyczne

preferowanej metody płatności, to już dla niego standard.

Baby boomers i silver generation
coraz częściej online

On oczekuje czegoś więcej.

Patrząc na profil klientów e-handlu, jedną z bardziej zauwa-

takie jak szybka finalizacja zakupu czy możliwość wybrania

żalnych zmian jest przyrost użytkowników z generacji baby

Zapamiętaj
Rosnące oczekiwania użytkowników potwierdzają też
badania. Z raportu e-Izby wynika, że 51% użytkowników ocenia działania e-sklepów dobrze, ale aż 49%
jest przeciwnego zdania.

Kim jest konsument w 2021 roku? Najnowsze dane
wskazują na pojawienie się zupełnie nowego typu klienta.

boomers (współcześni 50-60-latkowie) i silver generation
(pokolenie 65+).

Zapamiętaj
Jak wynika z raportu „Power of silver generation”
przygotowanego przez Ringier Axel Springer, ok. 30%
osób starszych zainicjowało w czasie pandemii
nową aktywność w internecie.

To konsument odpowiedzialny i świadomy wpływu swoich
decyzji zakupowych na środowisko. Raport „FMCG Brands

Zainteresowanie zakupami w sieci wzrosło nie tylko wśród

We Shop by BLIX & Kantar” z 2021 r. wyłonił aż siedem grup

generacji 65+, czyli tzw. silverów, ale także w pokoleniu baby

e-klientów. Jedną z nich są właśnie użytkownicy mający dużą

boomers.

świadomość ekologiczną, dbający o środowisko i zwracający uwagę na działania CSR prowadzone przez marki.

Wskazówka
Sposób pakowania produktów, ograniczenie plastiku i działania proekologiczne e-sklepu mogą
stanowić dla nich wyznacznik i największą motywację do zakupu. Poza kwestiami środowiskowymi
równie istotny jest światopogląd prezentowany
przez markę, a także stanowisko w sprawach np.
równouprawnienia płci.

Zapamiętaj
Już ponad połowa osób w wieku 50+ robi zakupy
online. Jedna trzecia z nich wybiera do tych czynności
smartfona. To bardzo istotna i często pomijana grupa –
a stanowi prawie 40% populacji. Warto pamiętać
o nich w swoich kampaniach reklamowych i dostosować swój e-sklep, w tym metody płatności, do ich
wymagań.

Co ciekawe, samo korzystanie z dóbr cyfryzacji przez tych
użytkowników to nie wszystko. Pandemia spowodowała też,
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że starsze pokolenie e-klientów zaczęło wykazywać podobne
zachowania zakupowe jak generacja Z, czyli najmłodsza
grupa użytkowników.
Czy baby boomers i silver generation przekonaliby się tak
szybko do e-commerce, gdyby nie pandemia i wiążący się
z nią lockdown? Raczej nie. Zamknięcie centrów handlowych
i ograniczenia w przemieszczaniu się miały potężny wpływ
na kształtowanie się ich nowych zwyczajów zakupowych.
Czy te zwyczaje zostaną z nimi na dłużej, a zainteresowanie
zakupami w sieci utrzyma się także po zakończeniu światowej
pandemii? Jeśli ich pierwsze doświadczenia zakupowe były
pozytywne, a finalizacja zakupu łatwa i szybka, jest duża
szansa na to, że e-zakupy wejdą im w nawyk.

Social commerce, czyli co zrobić,
by kupili właśnie u Ciebie?
Jak w dobie pandemii i ogromnej konkurencji utrzymać klientów przy sobie? Rozwiązaniem może być social commerce,
czyli sprzedaż bezpośrednio w mediach społecznościowych.
To znakomite rozwiązanie zarówno jako kontynuacja działań
sklepu, jak i jako samodzielny kanał, w którym można sprzedawać bez posiadania witryny.
Z mediami społecznościowymi, które najchętniej konsumujemy na małym ekranie smartfona, nierozerwalnie wiążą się
płatności mobilne. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze kilka
lat temu smartfon służył głównie do przeglądania produktów,

A gdyby tak cały proces zamknąć w rozmowie z chatbotem,

a sama transakcja odbywała się na desktopie. Ta tendencja,

np. na Messengerze? Właśnie takie testowe rozwiązanie

choć jeszcze nie odwrócona, zmienia się na korzyść sprzętów

wprowadził Tpay wspólnie z KODA, czyli dostawcą syste-

mobilnych.

mu operacyjnego do automatyzacji komunikacji. O tym, jak
dokładnie wygląda tam cały proces zakupowy, przeczytasz

Zapamiętaj
Z badań przeprowadzonych przez Tpay i agencję
badawczą SW Research pod koniec 2020 r. wynika,
że już 31% użytkowników wykonuje zakupy przez
smartfona. W grupie wiekowej 25–34 lata (czyli
tzw. milenialsów) jest to aż 43%.

w dalszej części e-booka, w artykule „Jak skutecznie sprzedawać bezpośrednio w Messengerze”.
Mam nadzieję, że przedstawione dane i porady – mimo
rosnącej konkurencji na rynku – pomogą Ci zwiększyć sprzedaż i dotrzeć do swojej grupy docelowej.

Zakupy na Instagramie czy podczas facebookowych live’ów
są trendem już od jakiegoś czasu. Dotychczas jednak, aby
sfinalizować transakcję, należało opuścić portal społecznościowy. Checkout standardowo umieszczony był na stronie
sklepu, a zatem wymagał wyjścia z aplikacji i przejścia przez
bramkę płatniczą w witrynie e-sklepu.

Jak skutecznie sprzedawać bezpośrednio w Messengerze l Czytaj na s. 150

Marta Kwiatkowska
senior video marketing and communication specialist w Tpay
 marta.kwiatkowska@tpay.com
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Autorka: Elżbieta Pawełek-Lubera

Jak wybrać partnera
technologicznego, który
poprowadzi Twój biznes
do zwycięstwa?
W Polsce średnia liczba wizyt w sklepach stacjonarnych jest dziś o 42% mniejsza
niż przed pandemią, w maju 2019 r.1 Jeśli klienci przeszli do sieci, to tam również
powinni znaleźć się ze swoją ofertą i narzędziami sprzedający. Inwestycja
w profesjonalne wdrożenie e-platformy sprzedażowej to teraz jedyny kierunek.
Jak to zrobić i komu zaufać?
Po drugie zainwestuj mądrze w dobrą, skalowalną

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy, która wdroży
Twój e-commerce,

•

jak usystematyzować pracę nad wdrożeniem,

•

dlaczego mitem jest zapewnienie, że podstawą jakości
przy uruchomieniu platformy są testy.

P

rowadzenie dużego biznesu e-commerce wymaga wielu strategicznych decyzji. Pierwszą z nich jest wybór

platformy sprzedażowej. Którą wybrać? Jak ją wdrożyć bez
błędów? Co zrobić, aby poprawnie obsługiwała każdy ruch
i sprawnie realizowała sprzedaż?

i elastyczną platformę sprzedażową. Po trzecie pamiętaj,
że chaos nie sprzyja realizacji planów, a antyteza chaosu to
strategia i dobrze określone procesy w projekcie. Jak
o to zadbać?

Wskazówka
W umiejętnym zwiększaniu mocy biznesowej niezwykle ważne jest skalowanie e-commerce. Zależy
ono głównie od możliwości platformy, na jakiej został
wdrożony sklep. Jednym z najpopularniejszych silników dla średnich i dużych biznesów jest Magento.
W Polsce już ponad 2 tys. e-sklepów wykorzystują
potencjał tego rozwiązania.

Takie pytania zadają sobie menedżerowie e-sklepów, które
szybko zwiększają sprzedaż. Rosną więc też ich potrzeby. Po

Jakie zalety ma Magento? Jest systemem open source,

pierwsze na samym początku zwróć uwagę na to, jakiego

czyli oprogramowaniem otwartym, które umożliwia per-

partnera technologicznego do wdrożenia wybierasz.

sonalizację i wprowadzanie licznych ulepszeń spełniających konkretne wymogi. Jest też dobrze dostosowane do

Wskazówka
Klasyczny software house po zakończeniu projektu zaimplementowania platformy kończy swoje zadanie. Ale Twój
sklep to projekt rozwojowy! A zatem potrzebujesz partnera
biznesowego, który stanie się Twoim opiekunem i będzie
Cię wspierał w skalowaniu biznesu. Tu wybór e-commerce
house’u będzie miał uzasadnienie strategiczne.

SEO, co sprzyja osiąganiu lepszej widoczności w wynikach
Google’a. To rozwiązanie wydajne i łatwo skalowalne, które
umożliwia elastyczną obsługę biznesu w każdej chwili, bez
potrzeby nowych, czasochłonnych wdrożeń. Właśnie

1. Jak podaje Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług.
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Warto rozprawić się z mitem, że zapewnienie jakości
w projekcie to tylko testy. Nic bardziej mylnego.

Punkt wyjścia stanowią jednak profesjonalnie przeprowadzone wdrożenie i dalsze wsparcie programi-

Wskazówka

styczne partnera. Odpowiednio wdrożona platforma będzie

E-commerce house powinien się zatroszczyć o to, aby
zgodnie z metodami zwinnymi wszyscy członkowie
jego zespołu brali czynny udział i odegrali swoją rolę
w dostarczaniu jakości. Niech zadbają o stały kontakt,
będą ciekawi informacji zwrotnej po wdrożeniu funkcji. Zainicjowanie tych zmian i nadanie im kierunku
leży w gestii project managera z Twojego e-commerce
house’u, który rozumie, że procesy i narzędzia mają
wspierać komunikację – to ich główne zadanie.

przynosić zyski w przyszłości pod warunkiem sprawnego
zarządzania. Fast White Cat jako e-commerce house wciąż
pracuje nad ulepszaniem konwersji w projektach swoich partnerów, podejmuje wiele decyzji, priorytetyzuje cele, reaguje
na trendy i okoliczności handlowe. Agencja nieustannie doskonali infrastrukturę, pilnuje, aby była ona w stanie sprostać
dużemu ruchowi, i optymalizuje Magento, personalizując
jego funkcje z uwzględnieniem wizji i strategii danej marki.
Platforma sprzyja zwiększaniu sprzedaży, gdy sklepy potrafią

Dobra komunikacja wynika ze wzajemnego zaufania i ak-

wykorzystać jej potencjał. Dlatego zadaniem doświadczonego

tywności obu stron. Tak, to obie strony biorą udział w za-

e-commerce house’u jest bycie aktywnym doradcą i part-

pewnianiu jakości w projekcie. Bez spójnych, testowalnych,

nerem, który będzie zmieniał sytuację biznesową sklepu.

dokładnych wymagań partner nigdy nie dostanie dobrej funk-

Wniosek? Wdrożenie to podstawa, która zdecyduje o sile

cjonalności. Im wyższe wymagania, tym lepsze rozwiązania

Twojego biznesu. Ale teraz czas na odrobienie kolejnych

zespół deweloperski jest w stanie dostarczyć. Dlatego w FWC

lekcji. Przede wszystkim procesy w projektach muszą

uważamy, że partner ma też swoją rolę w dbaniu o jakość.

być usystematyzowane – inaczej Twoimi kampaniami,

Odpowiednio wdrożony e-sklep i właściwie ustalone pro-

promocjami i ścieżką zakupową zawładnie chaos.

cesy to najlepszy fundament dobrze konwertującego
biznesu. Teraz czas na opracowanie komunikacji z klien-

Wskazówka
Kiedy zaczynasz prace projektowe ze swoim e-commerce house’em, pamiętaj, że priorytetem jest uporządkowanie ról i zakresów odpowiedzialności oraz
zbudowanie wspólnego zespołu z jednym celem,
jakim jest konwertujący sklep. Niech Twój partner
przede wszystkim dba o efekty sprzedażowe, rozwija
biznes, ale też ratuje Cię z kryzysów i naprawia błędy.

tami i odpowiednią reklamę. Bez tego kroku sprzedaż nie
wzrośnie. Jeśli wybrałeś na partnera e-commerce house,
to właśnie w jego rękach leży przeprowadzenie Cię przez
drogę strategii, zaproponowanie planu i dobranie narzędzi.
Wdrażaj i działaj. Komunikuj się z partnerem technologicznym
i wyciągaj jak najwięcej z lekcji, którą jest codzienna praca
w projektach. E-commerce to żywioł, którego siła rośnie
z roku na rok. Niech wzmacnia także Twój biznes.

Należy pamiętać, że procesem jest także… samo uczenie się
procesu. We współpracy na linii marka – e-commerce house
bezsprzecznie ważne są porozumienie, partnerskie podejście
i otwarta komunikacja. To wszystko pozwoli na wspólne nauczenie się procesu i wypracowanie dogodnej strategii. Dla
Fast White Cat – jako zespołu obsługującego średnie i duże
e-sklepy – najważniejsze są potrzeby biznesowe partnerów,
ich cele, priorytety, ścieżki krytyczne, wiedza domenowa, ale
też organizacja pracy, role, zarządzanie zmianą, definition

Elżbieta Pawełek-Lubera
head of project management w Fast
White Cat – jednym z największych w Europie e-commerce house’ów wdrażających
platformy sprzedażowe na Magento
 elzbieta.pawelek-lubera@fastwhitecat.com

of done oraz skuteczna strategia testowania.

Jak zdobędziesz nowych odbiorców i zamienisz ich w lojalnych klientów? l Czytaj na s. 72
Rozwijaj swoją sprzedaż na platformach marketplace l Czytaj na s. 112
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Autorzy: Anna Karczewska, Kamil Adamski

Jak usprawnić e-sklep
w 2021 roku? Wnioski
i trendy z badania
Koszyk Roku
W badaniu Koszyk Roku sprawdzamy, jakie elementy procesu zakupowego decydują
o sukcesie sklepów internetowych, które przyciągają najwięcej konsumentów.
Konkurencja na rynku e-commerce jest coraz większa i trwa wyścig o lojalność
klienta. Sprawdź, czego możesz się nauczyć od największych oraz na co warto
postawić w 2021 r., aby rozwinąć swój e-commerce.

D

uzi gracze inwestują w UX, czyli w projektowanie jak

Wskazówki

najlepszych doświadczeń klienta. Jak grzyby po deszczu

powstają co roku nowe funkcje, które zwiększają wygodę

•

i skracają czas zakupu. Wszystko to ma sprawić, że klient
u Ciebie kupi i wróci, żeby zrobić to ponownie.
Poznaj wybrane wnioski oraz inspiracje z badania przeprowadzonego pod koniec 2020 r. na każdym etapie procesu

•

zakupowego. Po więcej wskazówek zajrzyj do bezpłatnego raportu, który pobierzesz ze strony koszykroku.pl.

Zapoznanie się z ofertą
Trendy:
•
•

Kompletowanie zamówienia

Możliwość zadawania pytań dotyczących konkretnego

Trendy:

produktu (formularz kontaktowy).

•

Oznaczanie opinii potwierdzonych zakupem. Tylko
22% sklepów wyróżnia opinie pochodzące od zweryfiko-

W przypadku asortymentu takiego jak meble
czy dekoracje jedno ze zdjęć w galerii powinno
pokazywać produkt w kontekście innych przedmiotów. W ten sposób użytkownik będzie mógł
lepiej wyobrazić sobie jego rozmiar.
Jeśli udostępniasz płatności odroczone, pochwal się tym już na karcie produktu. Taka informacja może zachęcić klienta do zakupu.

Licznik wskazujący, jakiej kwoty brakuje do darmowej
dostawy (stosuje go 32% największych sklepów).

•

wanych użytkowników.

Powiadomienie e-mailowe o dostępności produktu (obecnie niedostępnego).

•

Sprawdzenie dostępności lub rezerwacja produk-

•

Zdjęcia dodane przez klientów.

•

Zdjęcia 360 stopni.

tu w sklepie stacjonarnym (w przypadku biznesów

•

Porównywarka produktów.

omnichannelowych).
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•

Dostawa w weekend – niektóre sklepy umożliwiają już do-

•

Możliwość szybkiego powielenia poprzedniego zakupu.

•

Dodawanie produktów do schowka lub listy życzeń.

ręczenie do paczkomatów przez siedem dni w tygodniu.

Wskazówki

Wskazówki

•

•

•

•

Prawie 1/5 największych sklepów odzieżowych
oferuje inteligentne dobieranie rozmiaru, np. na
podstawie wzrostu, wagi, typu figury czy historii
poprzednich zakupów.
Douglas proponuje Beauty Mirror. Funkcja ta
pozwala klientom wirtualnie „przymierzyć” różne produkty do makijażu.
Sklepy budowlane udostępniają proste kalkulatory, które pomagają w wyliczeniu ilości potrzebnego produktu, np. płytek.

Logowanie, rejestracja,
wprowadzanie danych

•

Płatności
Najchętniej odwiedzane e-sklepy oferują większość dostępnych rozwiązań płatniczych (ilustracja poniżej). Od poprzedniej edycji badania (z 2019 r., czyli w ciągu roku) wzrosła
popularność płatności odroczonych.

Najczęściej oferowane
metody płatności

Trendy:
•

68% sklepów umożliwia zakupy bez rejestracji.

•

42% oferuje alternatywne formy logowania, np. przez

Pozwól na zmianę wybranej opcji dostawy bez
konieczności cofania się do poprzednich kroków.
Przy punktach odbioru koniecznie wskaż dni
i godziny otwarcia danego punktu.

social media.
•

Sklepy rezygnują z konieczności potwierdzenia rejestracji
w e-mailu.

Wskazówki
•

•
•

Nie wymagaj aktywacji konta przez link otrzymany w e-mailu lub wpisanie kodu z SMS-a. Wyślij
na skrzynkę użytkownika wiadomość powitalną
z potwierdzeniem utworzenia konta.
Wskaż, które pola formularza są obowiązkowe,
a które – opcjonalne.
Poświęć czas na doprecyzowanie komunikatów
błędu tak, aby użytkownik zawsze wiedział, co się
wydarzyło i co może zrobić, aby to naprawić.

Źródło: koszykroku.pl
Trendy:
•

przebadanych sklepów umożliwia płatność za pomocą

Dostawa
Co oferują najwięksi?
•

Rosnące znaczenie płatności bezgotówkowych. Już 100%
karty płatniczej.

•

Wzrost powszechności najwygodniejszych i najbardziej

38% sklepów podaje dokładny czas otrzymania przez

intuicyjnych metod płatności, takich jak portfele elektro-

klienta zamówienia w zależności od metody dostawy.

niczne, np. Apple Pay, Google Pay.

•

15% umożliwia przyśpieszoną dostawę.

•

14% prezentuje licznik ze wskazaniem, do której go-

już płatności odroczone. Klienci często pozostawiają

dziny zamówić produkt, aby dotarł on do kupującego

niedokończone zamówienia, ponieważ nie chcą sięgać po

następnego dnia.

kartę płatniczą bądź nie mogą zapłacić od razu. Płatność

Możliwość wyboru przedziału godzinowego i/lub dnia

odroczona ma pozytywny wpływ na wielkość koszyka

dostawy.

i jego wartość.

•

•

Niemal co trzeci z przebadanych sklepów udostępnia
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Spada dostępność tradycyjnych przelewów bankowych
i płatności za pobraniem.
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Oczywiście nie każdy sklep musi mieć aplikację natywną
czy nawet webową. Nierzadko wystarczy dobrze zaprojektowana strona mobilna. Ważne, żeby zadbać o to, aby zakupy

Wskazówki
•

•

•

Możliwość wyboru konkretnej metody płatności
jeszcze przed przekierowaniem do bramki płatniczej. W przypadku pay-by-linków możliwość
wyboru banku jeszcze na stronie sklepu.
Opisy metod płatności (ze względu na napływ
nowych konsumentów e-commerce w czasie
pandemii oraz chęć zadbania np. o seniorów,
którzy dopiero uczą się kupować online).
Opcja zapamiętania ulubionej metody płatności,
np. numeru karty.

Co nowego poza udogodnieniami w procesie
zakupowym?

Ekologia
•

na smartfonie były wygodne.
Anna Karczewska
senior expert – marketing w imoje /
ING Bank Śląski
 anna.karczewska@ing.pl

Kamil Adamski
menedżer e-commerce w imoje /
ING Bank Śląski
 kamil.adamski@ing.pl

18% sklepów z branży modowej oferuje klientom filtrowanie pod kątem produktów wytworzonych w sposób
przyjazny dla środowiska.

•

Coraz więcej opakowań pochodzi w 100% z recyklingu.

•

Minimalizowanie ryzyka zwrotów, np. przez wdrażanie

Pobierz pełny raport ze strony koszykroku.pl
i poznaj więcej porad oraz inspiracji, dzięki którym
usprawnisz swój e-commerce i zapewnisz klientom
lepsze doświadczenia zakupowe.

narzędzi pozwalających trafnie dobrać rozmiar czy inną
cechę produktu.
•

Faktury elektroniczne zamiast papierowych.

Aplikacje zakupowe
Aplikacje zakupowe (natywne lub PWA) to silny trend
w e-commerce. MediaExpert.pl – zwycięzca tegorocznego rankingu Koszyk Roku – korzysta z technologii PWA.
Przewiduje się, że w 2021 r. ponad 70% handlu detalicznego będzie generowanych przez m-commerce, a coraz
więcej klientów przy dokonywaniu zakupów online będzie
korzystało z urządzeń mobilnych.

Wskazówki
W odpowiedzi na potrzeby rynkowe przygotowaliśmy w imoje rozwiązanie dla sklepów, które zbudowały swoją usługę właśnie
w ramach aplikacji mobilnej. Są to biblioteki Mobile SDK, które m.in.:
• Pozwalają na dużo szybszą i łatwiejszą integrację płatności online z aplikacją niż przez API czy WebView.
• Zapewniają natywny wybór kanałów płatności, gotowe ekrany oraz notyfikacje bezpośrednio do poziomu aplikacji.
• Dopasowane są do systemów Android oraz iOS.
Dzięki temu rozwiązaniu zyskasz wszystkie niezbędne funkcje systemu płatności online w swojej aplikacji. Masz aplikację lub
zamierzasz ją mieć? Napisz do nas: kontakt@imoje.pl.
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Autor: Irek Klimczak

Jak dotrzymać tempa
klientom i skutecznie
sprzedawać w 2021 roku
Pandemia zwiększyła tempo transformacji cyfrowej. Klienci szybciej przenoszą
swoje zwyczaje zakupowe do sieci. Sukces należy do firm, które są na bieżąco
z technologią. Firm, które testują dostępne narzędzia i za ich pomocą będą
w stanie zaoferować lepsze doświadczenie swoim klientom.
Z artykułu dowiesz się m.in.:

Ciebie komunikację e-mail-marketingową. Krótko mówiąc,
Twoja strona WWW jest głównym punktem styku z klientem.
Upewnij się, że świetnie wygląda i skutecznie prezen-

•

jakie rozwiązania wspierające marketing pomogą Ci
osiągnąć przewagę konkurencyjną,

tuje Twoją ofertę. Poniżej kilka wskazówek od Oskara

•

jak zachęcić użytkowników do subskrypcji newslettera,

Jaśniewskiego, product marketing managera w GetResponse,

•

jak przygotować skuteczną reklamę na Facebooka,

•

o czym pamiętać przy organizacji webinaru, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

eksperta w dziedzinie tworzenia i optymalizacji stron

W

artykule przybliżę wybrane rozwiązania oferowane
przez GetResponse i poprę je wskazówkami naszych

ekspertów oraz przykładami działań klientów. Poznanie
i wykorzystanie nowych narzędzi tworzy przestrzeń do innowacji i przewagi konkurencyjnej. Mam nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym poradniku zainspirują Cię do
ich przetestowania.

Zacznij od strony internetowej
Dzięki stronie internetowej Twoja marka jest widoczna w internecie. To tutaj użytkownik poznaje korzyści wynikające
z zastosowania Twoich produktów lub usług, dowiaduje
się o ich unikatowych cechach oraz podejmuje decyzję
o zakupie.
Strona internetowa jest miejscem, do którego kierujesz
ruch z kampanii w mediach społecznościowych i wyszukiwarkach. Zainteresowani użytkownicy mogą się na niej
zapisać do newslettera i otrzymywać przygotowaną przez

internetowych.

Wskazówki
1. Zadbaj o jasny komunikat w headerze.
Skoncentruj się na unikalnych cechach oferty
(USP) produktu, który sprzedajesz. Klient, po wejściu na stronę internetową, powinien od razu
wiedzieć, co i jak może kupić.
2. Umieść w headerze rzucające się w oczy
i zrozumiałe wezwanie do działania (CTA).
Przycisk CTA musi zwracać uwagę, żeby odwiedzający chciał go kliknąć.
3. Wzbogać stronę WWW grafikami i wideo
pasującymi do profilu Twojej działalności.
4. Nie pisz o sobie i swojej firmie. Napisz, w jaki
sposób Twój produkt może wspomóc klienta
w jego pracy, życiu itd.
5. Testuj, testuj i jeszcze raz testuj🙂. Wypuść
dwa lub trzy warianty strony WWW i zobacz, jakie
treści przyciągają uwagę i generują największą
konwersję. Wdrażaj wersję, która jest najlepsza,
i testuj dalej – różne CTA, różne grafiki, różne
rodzaje treści.
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Umieść na stronie internetowej formularz subskrypcji
(ilustracja 1), dzięki któremu będziesz stale budować bazę
potencjalnych klientów. Formularz zapisu na listę e-mailingową to bardzo ważne narzędzie w kontekście dalszych
wskazówek.

Buduj świadomość marki wśród
nowych odbiorców
1. Płatne reklamy

ILUSTRACJA 1

Formularz subskrypcji
typu pop-up z zachętą
do zapisu w postaci rabatu
na pierwsze zamówienie

Wszelkiego rodzaju serwisy społecznościowe są doskonałym miejscem na dotarcie do osób, które jeszcze nie słyszały
o Twojej marce. Jednak zasięg organiczny w tego typu
serwisach raczej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
Pozostaje zatem wykorzystać bogactwo gromadzonych
przez te serwisy danych i przygotować płatne kampanie,
które precyzyjnie trafią do grupy docelowej.
W tym miejscu chciałbym przedstawić trzy wskazówki od
Pauli Szulc, specjalistki ds. marketingu w GetResponse, która
z doskonałym skutkiem koordynuje wiele prowadzonych
przez nas płatnych kampanii (ilustracja 2).

Wskazówki
1. Zadbaj o grafikę. Grafika powinna przyciągać
uwagę, aby nie zniknęła w morzu innych reklam
na tablicy. Nie umieszczaj dużo tekstu na grafice. W zależności od typu reklamy na formacie
graficznym warto umieścić CTA.
2. Przygotuj angażujące copy. Warto pisać krótkie posty, zawierające najważniejsze informacje.
Odbiorcy omijają reklamy, które są tzw. „ścianą
tekstu”. Umieszczenie w poście pytania może
odbiorcę zaintrygować i skuteczniej skłonić do
skorzystania z oferty.
3. Przetestuj wideo. Coraz większą popularnością cieszą się reklamy w formacie krótkiego
filmu. Krótkie, dynamiczne, z najważniejszymi
informacjami.

Źródło: manufakturaobuwia.com

ILUSTRACJA 2

Przykład płatnej reklamy
Planera Marketera

2. Webinary
Z moich obserwacji wynika, że webinary są kanałem marketingowym, który najbardziej zyskał na popularności
w okresie pandemii. Ze względu na obostrzenia webinary
stały się świetnym sposobem na organizację wydarzeń.
Wiele sceptycznie nastawionych osób przekonało się,
że odpowiednio przygotowany i poprowadzony webinar

Źródło: Facebook.com
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może być niezwykle skutecznym kanałem pozyskiwania
nowych kontaktów i sprzedaży. Jednym z moich ulubionych przykładów są specjalistyczne webinary prowadzone
przez firmę Ravenol, która dzięki tej formie spotkań z klientem w trzy tygodnie pozyskała 1200 nowych kontaktów

Przykład
Firma Ravenol zorganizowała w formie webinarów
szkolenie online RAVENOL PROFESSIONALS (więcej
na www.getresponse.pl/klienci/ravenol).

(przykład).
Teraz czas na kilka wskazówek od Przemka Dębskiego,
marketing managera w GetResponse, który w kwestii organizacji webinarów nie ma sobie równych.

Wskazówki
1. Pamiętaj o spójności komunikacji. Niech to,
co komunikujesz w e-mailingu, reklamach i mediach społecznościowych, pokrywa się z faktyczną
zawartością webinaru.
2. Uaktywnij się na swoich profilach w mediach
społecznościowych. Wykorzystaj do promocji
swojego webinaru swoje konta na Facebooku,
LinkedInie i Instagramie.
3. Nagraj zaproszenie wideo. Opowiedz w nim
pokrótce, czego mogą się spodziewać osoby,
które zarejestrują się na webinar. Koniecznie
dołącz nagranie do zaproszenia na wydarzenie.
Jeśli budżet na promocję Twojego webinaru wynosi
równe 0 zł, wykorzystaj do jego promocji darmowe
serwisy typu Crossweb.

Sprecyzuj kampanie
e-mail-marketingowe
Czy Twoje e-maile zachęcają odbiorców do odwiedzenia

– Do tej pory szkoliliśmy 60–100 osób miesięcznie
i pozyskiwaliśmy 1000–1400 kontaktów rocznie.
Dzięki webinarom zbudowaliśmy podobnych rozmiarów bazę w trzy tygodnie i przeszkoliliśmy więcej osób niż w ciągu dwóch lat offline. Z pewnością
będziemy podążać w kierunku organizowania technicznych webinarów na żywo z warsztatu
– mówi Marcin Kulwicki,
dyrektor handlowy Ravenol Polska.

ILUSTRACJA 3

Fragment e-maila kierujący
odbiorców na stronę kategorii

strony głównej? Jeżeli tak, to przetestuj wersję szablonu,
w której od razu kierujesz użytkownika do interesującego
go produktu lub kategorii (ilustracja 3).

Wskazówka
Precyzując ofertę, skracasz drogę zakupową i pozytywnie wpływasz na doświadczenie klienta. Tego
typu komunikacja e-mail-marketingowa powinna
skutecznie zwiększyć sprzedaż.

Modyfikuj szablony i testuj
skuteczność kampanii
Tempo zmian we wszystkich obszarach marketingu internetowego jest coraz szybsze. Nie sposób polegać na dobrych

Źródło: Garneczki.pl
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praktykach i sprawdzonych schematach. Jeżeli chcesz świa-

pojawiają się nowe narzędzia, dzięki którym możesz zwięk-

domie zwiększać skuteczność, powinieneś stale testować

szać skuteczność działań sprzedażowych.

nowe pomysły. Testy A/B w systemie GetResponse pozwalają

Aby skutecznie sprzedawać w 2021 r., powinieneś stwo-

na sprawdzenie do pięciu szablonów na grupie wybranych

rzyć zespół, który będzie odważnie wdrażał nowe pomysły

użytkowników i na podstawie wyników podjęcie decyzji o wy-

(i regularnie je testował), a na podstawie uzyskanych wyników

borze najskuteczniejszego (ilustracja 4).

optymalizował prowadzone kampanie. Powodzenia!

Zapamiętaj
Jeżeli wprowadzisz do swojej firmy kulturę opartą
na testach i analizie danych, to z czasem staniesz
się ekspertem w dziedzinie skutecznego marketingu
w swojej branży.

Podsumowanie
Zwyczaje zakupowe dynamicznie się zmieniają, a wraz
z nimi dynamicznie ewoluuje online marketing. Regularnie
ILUSTRACJA 4

Możliwość testów A/B w systemie GetResponse

Irek Klimczak
content project manager w GetResponse,
ekspert w dziedzinie e-mail marketingu
i marketing automation; lubi dzielić się
wiedzą na różne sposoby – znajdziesz go
na LinkedInie, nie lubi żargonu
 ireneusz.klimczak@getresponse.com
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Własna strona WWW
w 15 minut? To możliwe!
Tworzenie strony
bez programowania

Całkowita swoboda
projektowania

Szablony stron
dla Twojej branży

Cały marketing
w jednej platformie

Stwórz swoją stronę

Wciel swoje pomysły

Wybieraj spośród

Promuj swoją stronę

w kilka chwil przy pomocy

w życie przy pomocy

gotowych profesjonalnych

różnymi kanałami

AI i od razu zacznij

zestawu kreatywnych

szablonów dopasowanych

marketingowymi bez

promować swoją markę

narzędzi

do Twoich potrzeb

opuszczania GetResponse

Tworzenie stron
nigdy nie było
prostsze!
PRZEKONAJ SIĘ

 Poszerzaj bazę odbiorców

 Kontaktuj się z klientami

 Zarabiaj na wiedzy

 Sprzedawaj więcej w sieci
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Autorka: Magdalena Krasoń-Wałęsiak

Dobre dane = większa sprzedaż.
Jak zadbać o ID produktu
Dobre dane, czyli jakie? Według ostatniego raportu Gemiusa „E-commerce
w Polsce w 2020 roku” 68% e-kupujących informacje znalezione w internecie
zachęcają do wizyty w sklepie stacjonarnym. Niezmiernie istotne jest więc, aby
dane produktowe, które klient widzi w internecie, były wiarygodne, kompletne
i rzetelne, a produkt był jednoznacznie zidentyfikowany.
W sprzedaży tradycyjnej konsument w kontakcie z produk-

Z artykułu dowiesz się m.in.:

tem wykorzystuje wszystkie swoje zmysły. Może produktu
dotykać, powąchać go, zmierzyć, a nierzadko także spróbo-

•

czym są dane produktowe i dlaczego warto o nie
zadbać,

•

jakie są korzyści z używania numerów GTIN,

tylko na podstawie tego, co widzą czy słyszą. I od jakości tego,

•

dlaczego warto wprowadzić numery GTIN na kartach
produktów,

co widzą, zależy Twój sukces lub porażka. To, czy klient kupi

•

jak poprawić jakość własnych baz produktowych.

W

szyscy znamy grę „znajdź różnicę”. Gracz widzi dwa
niemal identyczne obrazki i na podstawie porówna-

nia elementu po elemencie ma znaleźć 5, 10 czy 15 różnic.

Taka zabawa jest dobra do ćwiczenia koncentracji uwagi,
nie sprawdzi się jednak, gdy rozwijasz sklep internetowy czy

wać. W przestrzeni internetowej klienci oceniają produkt

produkt, czy też porzuci koszyk i nigdy do Ciebie nie wróci.

Wskazówka
Słabej jakości dane produktowe generują koszty,
w tym koszty zwrotów. Warto więc zadbać o stworzenie dobrej jakości własnego katalogu produktowego.
Każdy produkt w Twoim katalogu powinien mieć swój
własny identyfikator – takie ID produktu.

wystawiasz swoje produkty na internetowych platformach
sprzedażowych, walczysz o klienta i wyższą sprzedaż.

Dobrej jakości dane produktowe.
Dobre, czyli jakie?

Atrybuty zbierane przez GS1

Atrybuty zbierane przez GS1

Zacznijmy od tego, czym są dane produktowe.

Zapamiętaj
Dane produktowe to wszystkie informacje, które pozwalają precyzyjnie opisać produkty, a przez stworzenie ich zdigitalizowanej wersji przygotować tzw.
cyfrowe bliźniaki. Dobrze przygotowane informacje
produktowe są kluczowe w kreowaniu pozytywnych
doświadczeń klientów.

© GS1 Polska 2021
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Korzyści z używania numerów GTIN

To spowodowało również, że coraz więcej sklepów interneto-

Jedynym identyfikatorem występującym na rynku, mającym

wych wprowadza numery GTIN na kartach produktów.

zasięg globalny, jest numer GTIN (dawniej kod EAN), czyli
Globalny Numer Identyfikacji Produktowej, który w sposób
jednoznaczny, i to w skali światowej, identyfikuje produkt.
Taka identyfikacja jest niezbędna do poprawnej budowy katalogów produktowych. A poprawny katalog
produktowy zwiększa zadowolenie klienta, który szybciej
znajdzie produkt z uwzględnieniem ważnych dla niego cech.
Z numerem GTIN masz większe szanse na to, że klient wyszuka Twój produkt i go kupi.
W numerze GTIN zaszyta jest również informacja o fir-

Wskazówka
Każdy przedsiębiorca, który jest producentem, importerem czy właścicielem marki, powinien zadbać
o to, aby wszystkie jego produkty miały numer GTIN.
Możesz go uzyskać, zgłaszając się do GS1 Polska
(www.gs1pl.org) – jednej ze 115 organizacji krajowych,
które zarządzają standardami GS1.

Otwarta platforma eProdukty

mie, która jest właścicielem marki produktu ozna-

Jeśli chcesz stworzyć własny katalog produktowy na potrzeby

czonego tym identyfikatorem. Stosowanie go wzmacnia

sklepu internetowego, skorzystaj z otwartej platformy ePro-

potwierdzenie oceny autentyczności produktu.

dukty (www.eprodukty.gs1.pl), którą zarządza GS1 Polska. Na

GTIN jest jednym z atrybutów wyszukiwania
w Google’u. Algorytmy wyszukiwarki biorą go pod uwagę

platformie można zweryfikować własną bazę produktową,
przeszukać lub pobrać bazę produktową.

od kilku lat. Z badań Google’a wynika, że zastosowanie iden-

Główną zaletą korzystania z platformy eProdukty jest

tyfikatora GTIN przy opisie oferty umożliwia lepsze łączenie

przede wszystkim możliwość zweryfikowania i poprawienia

danych produktowych z frazami wpisanymi przez użytkow-

jakości własnych baz produktowych. A to z kolei oznacza eli-

ników do wyszukiwarki. W związku z tym strony internetowe

minację błędnych zapisów i zdublowanych produktów w bazie

sprzedawców mają nawet o 40% więcej odsłon, a to z kolei

danych, mniejszą pracochłonność przy przyjmowaniu towaru

przekłada się na wzrost konwersji do 20%. Z tego powodu

do magazynu i jego późniejszym wydawaniu, mniej proble-

amerykański koncern w lutym 2017 r. wprowadził obowiązek

mów i szybszą weryfikację produktu na marketplace’ach.

stosowania GTIN w Google Ads i Google Shopping w Polsce.

Dobrze przygotowana i uporządkowana baza produktowa

GTIN – Global Trade Item Number

GTIN – Global Trade Item Number

Globalny Numer Jednostki
Handlowej
• Służy do jednoznacznej identyfikacji
każdego produktu lub usługi, wobec
którego zachodzi potrzeba
wyceniania, zamawiania lub
fakturowania w każdym punkcie
łańcucha dostaw.

© GS1 Polska 2021
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pozwala na sprawną i skuteczną digitalizację posiadanych

GS1 SmartSearch
– zalety
– zalety
danych oraz lepsze planowanie procesów logistycznych. GS1 SmartSearch
GS1 SmartSearch
– zalety

Wskazówka

• Kupujący•szybciej
Kupujący
znajdują
szybciejprodukty,
znajdują produkty,
które odpowiadają
które odpowiadają
ich indywidualnym
ich indywidualnym
potrzebom potrzebom
oraz weryfikują
oraz weryfikują
ich pochodzenie
ich pochodzenie
i autentyczność
i autentyczność

Na eProduktach znajduje się ponad 36 mln produktów zidentyfikowanych numerem GTIN z prefiksem
590 (prefiks nadawany przez GS1 Polska), a już wkrótce eProdukty połączą się z Globalnym Rejestrem GS1,
co pozwoli polskim przedsiębiorcom na weryfikację
także innych, zagranicznych numerów GTIN.

• E-sklepy •uzyskują
E-sklepywyższą
uzyskują
pozycję
wyższą pozycję
swojej strony
swojej
internetowej
strony internetowej
– im więcej– im więcej
wprowadzonych
wprowadzonych
atrybutów,atrybutów,
tym wyższatym wyższa
liczba odwiedzin
liczba odwiedzin
• Producenci
• Producenci
prezentują prezentują
indywidualne
indywidualne
cechy
cechy
produktów,produktów,
wskazując wskazując
ich zalety, ich zalety,
i odróżniająi odróżniają
je od konkurencji
je od konkurencji

Standard GS1 SmartSearch
Dobre dane produktowe to także uporządkowane dane
strukturalne strony internetowej. Dane strukturalne to dane

© GS1 Polska 2021

© GS1 Polska
2021
3

zapisane przy wykorzystaniu zestawu specjalnych znaczników,

co sprzedaje się na tych platformach, mogą wprowadzić

za pomocą których oznaczane są typy treści zamieszczone

udoskonalenia, które ułatwią klientom wyszukanie i porówna-

w witrynie, tak by zostały one właściwie zrozumiane przez

nie, a w rezultacie pozytywnie wpłyną na proces zakupów.

roboty wyszukiwarek.
Dane strukturalne pozwalają wyszukiwarkom prawidłowo
zinterpretować, jaki rodzaj zawartości znajduje się w określonym fragmencie podstrony i jakie jest jej znaczenie. Znaczniki
danych strukturalnych umieszczone na stronie internetowej
pomagają wyszukiwarkom zrozumieć zawarte na niej informacje i dostarczają bogatsze wyniki wyszukiwania. Warto
więc, przy porządkowaniu danych strukturalnych, zaimplementować standard GS1 SmartSearch (jedyne oficjalne

Zadbaj o dobrą jakość danych
produktowych
1
2
3

Używaj numerów GTIN do identyfikacji
produktów.
Korzystaj z eProduktów.
Zaimplementuj GS1 SmartSearch.

rozszerzenie schema.org), czyli standard opisu produktu dla
twórców stron internetowych.

Wskazówka
GS1 SmartSearch obejmuje zestaw standardowych
znaczników i wytycznych do opisu danych na stronach internetowych, tak aby treści oznaczone w ten
sposób były łatwiej znajdowane przez wyszukiwarki.
GS1 SmartSearch bazuje na numerze GTIN i zawiera
ponad 300 atrybutów opisujących produkty z różnych kategorii.

Numer GTIN staje się obowiązkowym atrybutem produktowym również na marketplace’ach. Platformy takie
jak Amazon, eBay czy Allegro muszą znaleźć sposób na skuteczniejsze zarządzanie ogromnymi katalogami produktów,
dlatego potrzebują od sprzedawców jednoznacznych identyfikatorów produktów. Dzięki lepszemu zrozumieniu tego,

Magdalena Krasoń-Wałęsiak
od 2017 r. związana z GS1 Polska,
gdzie jest odpowiedzialna za wdrażanie standardów GS1 w internecie;
doświadczenie w e-commerce zdobyła, pracując w Grupie Allegro; brała
udział w wielu komercyjnych projektach internetowych, współpracowała przy tworzeniu i promocji nowej
platformy handlowej przeznaczonej
na rynek polski; interesuje ją jednak
nie tylko świat biznesu – ostatnio
wspierała pracę fundacji zajmującej
się rozwojem edukacji elektronicznej;
absolwentka Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza oraz programu MBA na
Nottingham Trent University
 Magdalena.Walesiak@gs1pl.org
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Autor: Konrad Zach

Monetyzacja pasji dzięki
e-commerce
Jako aktywny obserwator rynku e-commerce bardzo często opowiadam
o platformach marketplace pozwalających przedsiębiorcom sprzedawać
produkty na rynkach całego świata. Dzisiaj chciałbym się natomiast skupić
na najpopularniejszych marketplace’ach umożliwiających sprzedaż wiedzy,
umiejętności i pasji.
Etsy.com
Zdecydowanym liderem wśród tego typu serwisów internetowych jest amerykańska platforma Etsy.com, na której swoją
ofertę prezentuje ponad 2,5 mln sprzedających z przeszło
230 krajów. Są to przede wszystkim osoby prywatne oraz niewielkie firmy wyspecjalizowane w produkcji ręcznie robionej
biżuterii, akcesoriów odzieżowych, elementów wyposażenia
wnętrz czy galanterii. Unikatową wartością i zdecydowaną
przewagą konkurencyjną Etsy jest fakt, że tak dynamiczny
rozwój zawdzięcza ona społeczności swoich użytkowników.
Należą do nich zarówno artyści czy rękodzielnicy oraz producenci surowców niezbędnych do tworzenia tak wspaniałych
artykułów, jak i pasjonaci sztuki czy po prostu bardzo aktywni
internauci, którzy angażują się w życie serwisu, recenzując
oferty, tworząc treści i pomagając potencjalnym klientom
w wyborze najpiękniejszych małych dzieł sztuki. Wśród

Fiverr.com

sprzedających na platformie jest mnóstwo osób z Polski,

Kolejnym marketplace’em, z którego możliwościami powinny

co pokazuje rosnące w naszym kraju zainteresowanie taką

się zapoznać wszystkie osoby i firmy świadczące różne usługi

formą oferowania swoich usług (a w zasadzie talentu), a skala

zdalne, jest izraelski serwis Fiverr.com. Swoją popularność –

sprzedaży w wielu przypadkach wygląda ponadprzeciętnie

pierwotnie na rynku amerykańskim, a obecnie w zasadzie

inspirująco. To dowodzi, że hobbystyczna aktywność (szy-

na całym świecie – zdobył on dzięki kluczowej propozycji

cie odzieży, robótki na drutach, prace stolarskie czy malar-

wartości, od której również pochodzi jego nazwa. Przez kilka

stwo) – pomimo niewielkiej skali i działania często w modelu

pierwszych lat działalności można było sprzedawać tam swoje

chałupniczym – może przynieść bardzo satysfakcjonujące

usługi w taki sposób, aby podstawowa wersja oferty koszto-

dochody, często przekraczające kwotę kilku czy kilkunastu

wała zawsze 5 dol. Co prawda model ten mocno ewoluował,

tysięcy złotych miesięcznie.

wciąż jednak na Fiverr.com da się znaleźć mnóstwo usług,
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mnie wcześniej ta jest przeznaczona przede wszystkim dla
pasjonatów, praktyków i ekspertów z branży digitalowej.
Główne zadanie Clarity.fm to komercyjne łączenie osób
posiadających wiedzę z obszaru strategii, marketingu, e-commerce czy finansowania start-upów z klientami, którzy
takiej wiedzy poszukują. Ogromną zaletą tego serwisu jest
dostęp do najwyższej klasy ekspertów, którzy świadczą swoje
usługi również w formie krótkich rozmów czy kilkuminutowych konsultacji rozwiązujących bardzo konkretne problemy
przedsiębiorców. Dzięki temu maleje organizacyjna, a przede
wszystkim finansowa bariera współpracy z takimi profesjonalistami. Jednocześnie Clarity.fm daje nam – pasjonatom
i praktykom branży e-commerce – nieograniczone wręcz
możliwości dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z kilkudziesięcioma milionami użytkowników platformy z całego świata.
W wielu znanych mi przypadkach takie świadczenie usług
doradczych w dogodnym czasie i dowolnym miejscu stało się
dla kogoś jedynym i bardzo rozsądnym źródłem dochodu.

Czy da się zarabiać na pasji?
których cena zaczyna się od tej właśnie kwoty. Na platfor-

Wielokrotnie na swojej drodze zawodowej spotkałem się

mie każdy przedsiębiorca może oferować dowolne usługi,

z opinią, że nie jest realne łączenie pasji z pracą zawodową.

których realizacja możliwa jest w 100% online. Popularnymi

To teza, z którą zdecydowanie się nie zgadzam. Z własnego

kategoriami są w związku z tym usługi graficzne, tłumacze-

doświadczenia, jak również na podstawie obserwacji drogi

niowe, dotyczące tworzenia contentu czy nauki zdalnej.

zawodowej moich przyjaciół czy współpracowników, którzy

Globalny zasięg serwisu pozwala każdemu – niezależnie od

przekuli swoją pasję na niejednokrotnie bardzo dochodowy

skali działalności – dotrzeć do ponad 4 mld użytkowników

biznes, mogę powiedzieć, że to wspaniała ścieżka rozwoju

internetu. Potwierdzeniem tego zasięgu są np. bardzo uni-

i doskonały pomysł na życie. Jestem pewien, że obecna sy-

katowe i nietypowe, oczywiście z naszej perspektywy, oferty

tuacja gospodarcza oraz wyzwania, jakie postawiła przed

tłumaczeń z odległych języków, czy nawet obsługi logistycznej

nami pandemia koronawirusa, przyśpieszą digitalizację usług,

realizowanej w krajach Afryki i Ameryki Południowej. Jest

a wiele osób, które do tej pory oferowały usługi w konwen-

to zatem doskonałe miejsce zarówno do zdecydowanego

cjonalny sposób, skutecznie wykorzysta potencjał global-

poszerzenia skali swojej obecnej działalności usługowej, jak

nego e-commerce oraz modelu marketplace, żeby dotrzeć

i do poszukiwania usługodawców świadczących wsparcie

ze swoimi pasjami, talentami i wiedzą do kilku miliardów

w bardzo niszowym zakresie na większości wschodzących

potencjalnych klientów z całego świata.

rynków e-commerce.

Clarity.fm
Jednym z moich ulubionych marketplace’ów jest amerykański
serwis działający od 2011 r., z którego bardzo często korzystam w poszukiwaniu wiedzy, inspiracji czy odpowiedzi na nurtujące mnie pytania z zakresu przedsiębiorczości – Clarity.fm.
W przeciwieństwie do dwóch platform wspomnianych przeze

Konrad Zach
co-founder & CEO ECOMINO.com,
founder & CEO thinkHUB
 hello@thinkhub.pl
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Autor: Mateusz Rzetecki

Prędkość w e-commerce
ma znaczenie
Wolno działający sklep internetowy i równie powolna obsługa klienta mogą
stanowić poważny problem dla biznesu e-commerce. W handlu online kluczowa
jest szybkość działania – pod kątem zarówno technicznym, jak i komunikacyjnym.
Co zrobić, żeby e-sklep nadążał (dosłownie) za oczekiwaniami klientów?
Z artykułu dowiesz się m.in.:

Wskazówka

•

dlaczego kwestia prędkości w e-commerce jest
gorącym tematem w 2021 r.,

•

czym są wskaźniki Core Web Vitals i dlaczego mają
tak ważną rolę w e-commerce,

•

jak poprawić szybkość komunikacji dzięki wdrożeniu
czatbota,

Co czwarty klient zrezygnuje z wizyty w e-sklepie, jeśli
ten ładuje się dłużej niż 4 s. Aż 46% użytkowników
nigdy nie wraca na wolno ładujące się strony. Każda
kolejna sekunda ładowania witryny obniża zadowolenie klienta o mniej więcej 16%1.

•

ile godzin powinna trwać dostawa, aby zachęcić
klientów do częstszych zakupów online.

W 2021 r. kwestia prędkości w e-commerce jest wyjątkowo
gorącym tematem, ponieważ Google wprowadza właśnie

P

znaczące zmiany w swoim algorytmie wyszukiwania.
rzede wszystkim, kiedy rozmawiamy o prędkości

Do obecnych czynników mających wpływ na pozycję

w e-commerce, należy podkreślić, że są trzy główne

w rankingach dołączą wskaźniki Core Web Vitals (CWV),

aspekty tego zagadnienia:
•
•
•

z których jednym wśród najważniejszych jest LCP (largest

techniczny: jak szybko ładują się strona e-sklepu i jej

contentful paint). Parametr ten, mówiąc najprościej, mierzy

poszczególne podstrony,

długość ładowania największego pliku graficznego lub bloku

komunikacyjny: jak szybko obsługa klienta odpowiada

tekstowego na stronie. Google wskazuje, że czas ten nie

na e-maile i wiadomości,

powinien przekroczyć 2,5 s, a maksymalny akcepto-

logistyczny: ile czasu zajmuje wysyłka zamówienia do

walny okres to 4 s.

klienta.

Szybkość ładowania strony –
kluczowa w 2021 r.
Szybkość ładowania strony w e-commerce jest wyjątkowo
istotna, ponieważ użytkownicy nie lubią i nie chcą czekać,
aż witryna sklepu się załaduje.
1. M. Monaghan, „Website Load Time Statistics: Why Speed Matters in 2021”, dostęp online: https://www.websitebuilderexpert.com/
building-websites/website-load-time-statistics.
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Jak widać, pokrywa się to z wcześniej przytoczonymi da-

problemu. Dlatego w tym samym raporcie – ale już w edycji

nymi. Jeśli zatem strona ładuje się dłużej niż 4 s, cierpią na

z 2021 r. – ponad połowa badanych stwierdziła, że w ta-

tym nie tylko doświadczenia klientów, lecz także pozy-

kich sytuacjach idealnie sprawdzają się czatboty.

cja witryny w Google’u. Należy zatem dołożyć wszelkich

Do niedawna czatboty i voiceboty były jedynie ciekawym

starań, aby czas ładowania strony spadł poniżej 4 s, a naj-

dodatkiem, z którego korzystało stosunkowo niewiele skle-

lepiej – 2,5 s.

pów internetowych. Dodajmy też, że jeszcze nie tak dawno
nie radziły sobie one zbyt dobrze z komunikacją, szczególnie

Wskazówka

w przypadku bardziej złożonych zapytań. Jednak dzięki tech-

Z raportu „Core Web Vitals w e-commerce” przygotowanego przez K2 Precise (Grupa K2) wynika, że w kwietniu 2021 r. prawie 50% e-sklepów w Polsce (spośród
5 tys. najlepiej widocznych w Google’u) nie spełniało
wytycznych wyszukiwarki w zakresie LCP (ilustracja).

języka naturalnego (NLP) czatboty stają się coraz skuteczniej-

Szybkość komunikacji

nologiom takim jak uczenie maszynowe (ML) i przetwarzanie
sze. W efekcie stanowią już nie tylko uzupełnienie oferty, ale
ważny kanał komunikacyjny, który jest dostępny 24/7.
Czatboty doskonale sprawdzają się szczególnie w czasie
wzrostu zainteresowania zakupami online (np. przed świętami lub Black Friday). Bywa, że w tym okresie na odpowiedź

W 2019 r. serwis Gladly.com opublikował coroczny raport

na e-mail trzeba zaczekać nawet kilka dni. Czatbot pozwala

„Customer Expectations”, z którego wynikało, że klienci

na usprawnienie tego procesu.

oczekują:
•

reakcji konsultanta na czacie w czasie krótszym niż
1 min,

•

odpowiedzi na e-mail w ciągu maks. 4 godz.,

•

załatwienia sprawy zgłoszonej przez telefon w czasie
krótszym niż 5 min.
Widać wyraźnie, że kupujący przez internet szanują swój

czas – spodziewają się szybkiej realizacji zamówienia, błyskawicznej odpowiedzi na pytania lub pomocy w rozwiązaniu

Wskazówka
Jak wynika z doświadczeń firmy PerfectBot (Grupa K2),
czatboty są w stanie obsługiwać nawet 70% spraw
natychmiast. Z danych płynących od naszych klientów wiemy też, że średnio 35% zapytań trafia na czat
poza godzinami pracy biura obsługi klienta. W takich
przypadkach, zamiast czekać minimum kilka godzin
na odpowiedź, klient dostaje odpowiedź od razu,
nawet w środku nocy.

Raport dla branży e-commerce (n = 5000)

Źródło: „Core Web Vitals w e-commerce” raport K2 Precise, dostęp online:
https://k2precise.pl/raport_core-web-vitals-w-e-commerce
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Szybkie dostawy

Szybko znaczy dobrze?

Trzeci i ostatni element, który warto wziąć pod uwagę, to

Jeśli Twój e-commerce ma się rozwijać, a więc przyciągać

logistyka. Z badania Gemiusa „E-commerce w Polsce 2020”2

nowych klientów oraz utrzymywać tych już pozyskanych,

wynika, że najchętniej wybieranymi formami dostawy są

warto zadbać o wszystkie trzy wspomniane aspekty: szyb-

paczkomaty i dostawa kurierem (ponad 50% odpowie-

kość działania strony internetowej, obsługi klienta oraz

dzi). Obie są szybkie i wygodne. Co szczególnie interesujące,

działu logistyki. Z marketingowego punktu widzenia kluczowy

twórcy raportu zapytali klientów o czas dostarczenia paczki,

jest jednak czas ładowania strony, ponieważ przyczynia

który zachęciłby ich do częstszych zakupów w sieci. Oto

się on bezpośrednio do wzrostu zadowolenia u klientów,

odpowiedź:

a w przyszłości może zagwarantować osiągnięcie wysokich
pozycji w Google’u.

Ile godzin powinna trwać dostawa, aby skłoniła Cię do częstszego robienia zakupów przez internet (dane w procentach)?

Mateusz Rzetecki
SEO & CM director w K2 Precise, ex-head of SEO w Bluerank oraz ex-head of SEO w wylecz.to i grupie serwisów e-commerce z branży odżywek
i suplementów; odpowiedzialny za
zespół specjalistów prowadzących
kampanie w wyszukiwarkach; w swojej 10-letniej karierze współpracował
z wieloma klientami, m.in. z branż budowlanej, motoryzacyjnej, finansowej,
farmaceutycznej oraz e-commerce;
zrealizowane przez niego projekty
każdego miesiąca generują dziesiątki
milionów sesji organicznych
 mateusz.rzetecki@k2precise.pl

Jak widać, klienci najchętniej otrzymywaliby towar w czasie
poniżej 12 godz. Oczywiście jest to trudne do osiągnięcia
nawet dla najnowocześniejszych sklepów internetowych,
jednak wskazania te dowodzą, że klientom zależy na jak
najszybszej dostawie.

Wskazówka
Obecnie standardem w branży e-commerce jest
wysyłka towaru w ciągu 24 godz. (rzadziej – 48 godz.)
i tego czasu dobrze jest się trzymać. Częstą praktyką
jest także nadanie tego samego dnia, pod warunkiem,
że zamówienie zostanie złożone do określonej godziny – taka opcja zdecydowanie uatrakcyjnia ofertę
sklepu w oczach klienta.

2. „E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska” –
raport Gemiusa, dostęp online: https://www.gemius.pl/wszystkieartykuly-aktualnosci/e-commerce-w-polsce-2020.html.
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Jak liderzy polskiego
e-commerce pracują na
swoje pozycje w Google'u
Sytuacja pandemiczna niewątpliwie przyspieszyła rozwój sektora e-commerce.
To naturalne następstwo rzeczy. Kiedy nie możemy udać się do galerii handlowej
po skórzaną kurtkę, wpisujemy „skórzane kurtki” w Google. Sklepy, które
dotychczas działały w modelu hybrydowym, coraz większą wagę przykładają do
online’u. Według badań Senuto w samym tylko 2020 r. powstało co najmniej
6370 nowych e-sklepów.
Z artykułu dowiesz się m.in.:

Wskazówka (cd.)

•

jaki potencjał dla e-commerce tkwi w marketingu
wyszukiwarek,

•

•

jaki jest top 10 serwisów e-commerce z największą
widocznością w polskim Google,

•

jakie czynniki wpływają na sukces liderów polskiego
Google.
•

C

zęść sklepów internetowych działa wyłącznie w oparciu o social media, do promocji wykorzystując płatną

reklamę np. na Facebooku i Instagramie oraz wsparcie

Pozycja w Google to ruch, którego nikt nie
wyłączy. Przebicie się na wysokie pozycje w tej
wyszukiwarce oznacza długotrwały napływ ruchu na stronę Twojego sklepu. Z tego powodu
SEO, długofalowo, jest jedną z najmniej kosztownych form marketingu (w relacji do efektów,
jakie przynosi).
Efekty SEO są łatwo mierzalne – wraz ze wzrostem Twoich pozycji w Google, rośnie też ruch na
stronie. Wartości te zmierzysz przy pomocy przejrzystych programów do analityki internetowej,
takich jak Google Analytics czy Senuto.

influencerów. Gros sklepów chce jednak być tam, gdzie
może liczyć na największy ruch: na pierwszych pozycjach

To główne powody, dla których z tej formy reklamy korzy-

wyników wyszukiwań w Google. Aby się tam dostać, po-

stają największe sklepy internetowe. Swoją potęgę dzięki

trzebne są intensywne działania w kierunku optymalizacji

niej budują tacy potentaci rynku e-commerce, jak Allegro

strony i tworzenie treści pod algorytmy wyszukiwarki –

czy Empik.com.

w skrócie: SEO.

Wskazówka
Czy gra jest warta świeczki? Spójrzmy na fakty:
• Aż 91% internautów dokonuje wyborów zakupowych przy pomocy Google.

Zapamiętaj
Jak wynika z raportu Senuto „e-commerce w Polsce 2021”,
w polskim Google istnieje ok. 87,5 tys. sklepów internetowych. Sklepy te generują łącznie ok. 371 mln wizyt miesięcznie z organicznych wyników wyszukiwania.
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Te dane pokazują dwie rzeczy. Po pierwsze marketing wy-

zamieszczonej w raporcie „e-commerce w Polsce 2021”.

szukiwarek skrywa ogromny potencjał dla firm i może stanowić

Allegro zajęło pierwsze miejsce w rankingu najlepiej

doskonałe źródło sprzedaży. Po drugie konkurencja w Google

widocznych sklepów w Google, z widocznością całko-

jest silna, a najwięksi gracze e-commerce od lat pracują na

witą na poziomie niemal 69 mln.

topowe pozycje dla fraz, których szukają ich klienci (ilustracja 1).
Nie ma jednego przepisu na efektywne działania

2. OLX.pl

SEO. Na sukces w wyszukiwarce składa się wiele czynników.

OLX to przykład nietypowej strategii rozwoju, która praktycz-

Jest to proces długotrwały, zależny od wielu zmiennych.

nie nie obejmuje rozwijania treści na stronie (contentu) –

Możesz jednak spojrzeć na sukces liderów polskiego Google

bo nie musi. Przy tak dużej liczbie naturalnych linków – powsta-

i wykorzystać ich przykład jako inspirację, jednocześnie część

jących głównie dzięki użytkownikom, dzielącym się odnośnikami

rozwiązań przenosząc na własne podwórko. W końcu – jeśli

do wystawianych przedmiotów – kluczowym zadaniem seow-

się uczyć, to od najlepszych.

ców jest odpowiednie ułożenie linkowania wewnętrznego,

1. Allegro.pl

czyli tworzenie odnośników w ramach zawartości strony.
Specjalista SEO Marcin Pawłowski, przygotowując analizę ser-

Przykład Allegro pokazuje, że ogromny rozmiar strony inter-

wisu OLX do raportu „e-commerce w Polsce 2021”, zwrócił też

netowej i mnogość oferowanych produktów nie sprawią, że

uwagę na wyjątkowo dobrze przemyślaną architekturę serwisu,

będzie się ona pozycjonować sama. Duży serwis to – można

z doskonale określonymi kategoriami produktów i zbudowanymi

by rzec – duży kłopot, a taki gigant jak Allegro, z milionami

drzewami kategorii. OLX zajmuje 3. pozycję w rankingu TOP

podstron, to prawdziwe wyzwanie dla pozycjonerów. Kluczowe

500 stron z najlepszą widocznością w Google, z widocz-

w takim przypadku są spokój i konsekwencja w działaniu.

nością całkowitą na poziomie ponad 36 mln.

„Analizując widoczność serwisu w Senuto, możemy zauważyć, że nawet jeśli marketplace doświadcza spadków po

3. MediaExpert.pl

aktualizacjach algorytmu Google, z czasem wszystko nie tylko

Media Expert to najlepiej wypozycjonowany w Polsce sklep

wraca do normy, ale wręcz prowadzi do wzrostów. Allegro

z elektroniką, który w Google wyprzedza innych liderów branży,

nie zmienia strategii o 180 stopni, nie porzuca dotychcza-

takich jak np. euro.com.pl (8. pozycja) czy mediamarkt.pl (28.

sowych planów i nie wpada w panikę. Spokojnie przelicza

pozycja). Tym, na co warto zwrócić szczególną uwagę w przy-

szalupy ratunkowe, rozumie cel, do którego dąży, i pomimo

padku mediaexpert.pl – i czego warto uczyć się od twórców

sztormu trzyma raz obrany kurs (…) W działaniach Allegro

serwisu – jest bardzo dojrzałe podejście do archiwalnych stron

widać pomysł, ogrom włożonej pracy, a przede wszystkim

produktów. To element, który często jest zaniedbywany przez

konsekwencję i determinację” – czytamy w analizie serwisu,

e-sklepy. Natomiast Media Expert, jak wskazuje ekspertka

ILUSTRACJA 1

Top 10 serwisów e-commerce z największą widocznością w polskim Google

Źródło: raport Senuto
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5. Zalando.pl

zachowanie regularnej karty dla towaru niedostępne-

Zalando zamyka top 10 najlepiej widocznych serwisów

go w e-commerce, ale nadal do nabycia w salonach

e-commerce według rankingu „e-commerce w Polsce 2021”

stacjonarnych,

zamieszczonego w raporcie Senuto. Milena Fietko, biorąc za-

pozostawienie pełnego opisu w przypadku globalnej

lando.pl pod lupę, pozytywnie oceniła szereg rozwiązań tech-

niedostępności, z wyraźnym wskazaniem aktywnych

nicznych oraz przemyślaną architekturę serwisu. „Stosowanie

produktów podobnych.

filtrów, generowane schematy title, meta description i adresów URL do budowy long taili, na które wyświetlają się

Serwis mediaexpert.pl zajął 5. miejsce w rankingu,
z widocznością w Google wynoszącą ponad 6,5 mln.

4. Castorama.pl

podstrony, jest jednym z najlepszych rozwiązań, które można
znaleźć wśród e-commerców” – pisze ekspertka. Warto odnotować, że pozycjonerzy Zalando nie zawsze płyną z głównym
nurtem i stosują zabiegi niejako spoza kanonu, które przez

Przykład Castoramy – 7. pozycja w rankingu – wyraźnie po-

innych mogłyby być skrytykowane. Tym niemniej rosnące

kazuje, ile stosunkowo niewielki serwis może ugrać w Google

wykresy widoczności oraz wysoka pozycja w rankingu Senuto

(ilustracja 2). „Mimo że jest to najmniejszy objętościowo serwis

pozwalają wskazać zalando.pl jako jeden z serwisów, które

spośród gwiazd e-commerce, to dzięki dobrej optymalizacji

warto obserwować, nie tylko w celu zakupu ubrań.

technicznej jego potencjał jest znacznie bardziej wykorzystywany niż pozostałych witryn z rankingu. Podstrony Castoramy
rankują na frazy z wysoką miesięczną liczbą wyszukiwań, co

Wojciech Maroszek

taki ruch jak kilka razy więksi gracze” – pisze w analizie Adam

content specialist w Senuto; twórca
treści, autor licznych publikacji w internecie i prasie

Skrzypek z Senuto i dodatkowo zwraca uwagę na bardzo

 w.maroszek@senuto.com

powoduje, że mimo stosunkowo małego serwisu, generuje

mocną warstwę contentową sklepu internetowego Castoramy.

Wskazówka
Można na tej podstawie wysnuć wniosek: jeśli Twój serwis odstaje wielkością od innych, tym bardziej stawiaj na unikalne,
dobrze przemyślane treści, którymi zapełnisz stronę. Zadbaj o opisy zarówno produktów, jak i kategorii, a firmowy blog niech
Ci posłuży do zbudowania silnego topical authority.

ILUSTRACJA 2

Zmiana widoczności castorama.pl w Google na przestrzeni czasu

Źródło: widok z aplikacji Senuto
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Autor: Wojciech Haremza

4 działania SEO, które pozwolą
Ci skutecznie zwiększyć
widoczność sklepu i sprzedaż
Zakres działań SEO, które warto przeprowadzić, aby poprawić widoczność
sklepu w Google’u i przyciągnąć większy ruch, jest zazwyczaj bardzo obszerny
i w zależności od aktualnego stanu Twojej witryny może zawierać wiele różnych
elementów. Podstawą skuteczności kampanii SEO jest identyfikacja problemów
i odpowiednia kolejność podjętych działań. Sprawdź, od czego zacząć, zanim
rozpoczniesz wprowadzanie kolejnych fraz do top 10 wyników wyszukiwania.
Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

od jakich działań rozpocząć pracę nad zwiększaniem
widoczności sklepu internetowego w Google’u,

•

z jakich narzędzi warto korzystać przy optymalizacji
witryny,

•

na co zwrócić uwagę przy rozbudowie contentu, żeby
nie przepalać budżetu na tworzenie treści.

Co do zasady, musisz skupić się na czynnościach takich jak:
•

zapewnienie poprawnej indeksacji,

•

optymalizacja drzewa kategorii,

•

rozbudowa i optymalizacja contentu,

•

linkowanie wewnętrzne.
Nieodzownym elementem strategii SEO powinny być rów-

nież audyt UX oraz cyklicznie prowadzone testy A/B w celu
optymalizacji konwersji.

1. Analiza i optymalizacja
indeksacji

•

Czy w indeksie znajdują się wszystkie lub najważniejsze

•

Jak szybko w indeksie pojawiają się nowo dodane pro-

podstrony i produkty mojego sklepu?
dukty, kategorie lub wpisy blogowe?

Na początku powinieneś skoncentrować się na indeksacji samego sklepu. Na tym etapie odpowiedz sobie na kilka pytań:
•

Poziom indeksacji sklepu można sprawdzić w Google

Czy mój sklep jest dostępny z poziomu wyszukiwarki

Search Console (GSC), gdzie zaprezentowane dane zawsze

internetowej?

będą najbardziej miarodajne. Znajdziesz tam informacje
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zarówno o aktualnym stanie indeksacji, jak i o powodach

Analiza indeksacji w GSC oraz analiza logów powinny być

braku indeksacji konkretnych podstron (ilustracja 1). Taka

obowiązkowym elementem po każdej dużej zmianie w serwi-

wiedza będzie niezbędna do optymalizacji procesu indeksacji.

sie (instalacja nowych wtyczek, dodanie filtrów, tagów, zmiana

Sytuację można też kontrolować w prostszy sposób, chociaż-

układów graficznych, zmiana systemu CMS itd.). Pozwoli to

by używając komendy site w wyszukiwarce Google’a i spraw-

na szybkie wykrycie nowo powstałych błędów, które mogą

dzając liczbę wyników. Nie jest to jednak najlepsze rozwią-

wpłynąć na pogorszenie indeksacji.

zanie i warto korzystać z niego tylko w sytuacji, gdy nie ma
możliwości użycia GSC.

Wskazówka
Jeśli po zdefiniowaniu błędów i ich naprawie nadal
pojawia się problem z wydajną indeksacją sklepu, najlepszym rozwiązaniem jest analiza logów serwerowych. W takiej analizie należy wziąć pod uwagę logi
z co najmniej 30 ostatnich dni i skupić się na tym, co
na stronie robią boty Google’a. Warto pamiętać o tym,
by okres ostatnich 30 dni nie był związany z dużymi
przebudowami na stronie, ponieważ zaburzy to skuteczność i miarodajność badania.

2. Przygotowanie do budowania
widoczności dzięki optymalizacji
kategorii
Kiedy masz już pewność, że Google nie będzie miał problemu z docieraniem do nowych treści w Twoim sklepie
oraz z indeksowaniem nowych kategorii i produktów, możesz przygotować grunt pod poszerzanie jego widoczności
w wyszukiwarce.
Każda kategoria w sklepie to osobny adres URL, a każdy
adres URL może być widoczny na kilka, a nawet kilkanaście fraz. Większa liczba kategorii w sklepie może się zatem
równać indeksacji na więcej fraz kluczowych. To właśnie

ILUSTRACJA 1

Sprawdzanie poziomu indeksacji witryny
za pomocą Google Search Console
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oznacza budowanie widoczności. Dobrymi narzędziami
do jej sprawdzania są chociażby Senuto lub SEMSTORM
(ilustracja 2). Dla innych wersji językowych świetnie sprawdzi
się SEMrush oraz Ahrefs.
Przy optymalizacji drzewa kategorii zwróć uwagę na kilka
elementów:
•

Google lubi, gdy kategoria jest jasno sprecyzowana,

•

zaleca się, by kategoria odpowiadała bezpośrednio na
zapytanie użytkownika,

•

Google nie lubi, gdy kategorie w sklepie często się
powielają.

Przykład
Łatwo wywnioskować, że posiadanie w sklepie z odzieżą jednej kategorii z butami nie spełni tych oczekiwań, podobnie jak
utworzenie w sklepie budowlanym kategorii o nazwie „wiaderka i drabiny”.
W przypadku butów należy podzielić asortyment na grupy docelowe oraz doprecyzować.
Dla przykładu:
• Buty � Buty damskie � szpilki/czółenka/sandały itd.
• Buty � Buty męskie � oksfordy/buty do garnituru itd.
Podobnie ze sklepem budowlanym. Należy rozbić kategorię na „Drabiny” i „Wiaderka”, a następnie za pomocą podkategorii
doprecyzować, np. „Drabiny rozkładane”, „Drabiny niskie” itd. „Wiaderka” również można podzielić np. według przeznaczenia:
„wiadra do mieszania farb”, „wiaderka do wody”, „wiadra na śmieci” itd.

ILUSTRACJA 2

Sprawdzanie widoczności witryny za pomocą Senuto
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wzrost widoczności powinien być zauważalny głównie w top

przeanalizować liczbę wyszukań konkretnych fraz (ilu-

50 wyników wyszukiwania. Dzięki contentowi uda Ci się tę

stracja 3),

widoczność podnieść jeszcze bardziej.
Treść w kategoriach oraz opisach produktów odgrywa

•

wzorować się na konkurencji,

•

sprawdzić, czy Twój asortyment jest na tyle szeroki, że

jedną z kluczowych ról w działaniach SEO. Wynika to z faktu,

będziesz w stanie zagospodarować wszystkie kategorie,

że Google jest wyszukiwarką tekstową i mimo coraz bardziej

przemyśleć, czy w najbliższej przyszłości nie zechcesz

zaawansowanych algorytmów to głównie na podstawie do-

rozbudować asortymentu o nowe grupy. W takim przy-

stępnych na stronie treści określa, co znajduje się na stronie

padku należy zaplanować strukturę tak, aby znalazło się

i na jakie zapytania użytkowników ta treść odpowiada.

•

w niej miejsce na nowe produkty.

Wskazówka
Warto pamiętać o sezonowości fraz. Jeśli musisz
podjąć decyzję, czy najpierw podzielić kategorie w obuwiu zimowym, czy w letnim – to gdy jest już wrzesień,
w pierwszej kolejności zajmij się obuwiem zimowym.

3. Budowa widoczności dzięki
rozbudowie contentu
Sklep dobrze się indeksuje i ma odpowiednio zbudowaną
strukturę kategorii. Pierwsze efekty działania powinny być
już widoczne – będzie rosnąć również jego widoczność.

Przykład
Wróćmy do przykładu sklepu z butami. Jeśli masz
kategorię „Czółenka” i przykładowy fragment opisu
takiej kategorii: „Oferujemy wygodne czółenka znanych projektantów w atrakcyjnych cenach. Doskonale
pasują zarówno na letni spacer, jak i do wieczorowej
kreacji na imprezę koktajlową”, to wyszukiwarka z nazwy kategorii wie, że znajdują się tam czółenka, ale
to dzięki treści może polecić ją również na zapytania
użytkowników typu:
• „wygodne czółenka”,
• „czółenka do sukienki”,
• „modne czółenka” itd.

Jeśli sklep nie operuje w dużej niszy, to w tym momencie
ILUSTRACJA 3

Wyniki analizy liczby wyszukań słów kluczowych związanych z frazą „szpilki”
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Nie wystarczy jednak napisanie samej treści w oparciu
o swoje przeczucia. Trzeba jeszcze wiedzieć, ile treści należy
stworzyć, jak często wspominać w niej o swojej najważniejszej
frazie kluczowej itd. Pytania te są bardzo zasadne, ponieważ
w dużej mierze determinują koszty, jakie poniesiesz.

Wskazówka
Jeśli do opisania jest kilkaset lub kilka tysięcy kategorii,
to tworzenie zbyt długich tekstów narazi Cię na bardzo duże koszty. Środki te mógłbyś przeznaczyć na
inne działania. W takim przypadku mówi się o przepalaniu budżetu, czyli inwestycji w działania, które
nie przyniosą odpowiedniej stopy zwrotu.

Z pomocą przychodzi tutaj analityka i działanie w oparciu o dane (data driven). Samodzielnie możesz sprawdzić,
ile znaków treści pod konkretne frazy zamieszcza kon-

4. Topy dzięki meta tagom

kurencja. Jednak wydajniejszym rozwiązaniem jest sko-

Meta tagi powinny być ustawione w sklepie już na samym

rzystanie z gotowych narzędzi, takich jak np. SurferSEO

początku jego funkcjonowania. W tym momencie warto

(ilustracja 4), dzięki któremu zobaczysz informacje o pożąda-

zabrać się za ich optymalizację. Standardowo meta tagi

nej długości treści oraz dotyczące innych elementów, jakie

buduje się w oparciu o schematy, np. Nazwa kategorii –

warto zawrzeć w tekstach.

nazwa sklepu.

Wskazówka
Najlepszym rozwiązaniem będzie dodawanie treści od razu po utworzeniu kategorii. Dzięki temu unikniesz zjawiska zwanego
thin content, które może stawiać Twoją stronę WWW w złym świetle w oczach Google’a.

ILUSTRACJA 4

Przykład analizy treści za pomocą SurferSEO
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Aktualne meta tagi możesz podejrzeć, wpisując w Google’u
komendę site:domena.pl.

dasz, znacząco wzrósł. Analizując szczegółowo widoczność

Optymalizacja indeksacji, rozbudowa drzewa kategorii

swojej witryny, możesz wyznaczyć więcej ciekawych fraz dla

oraz nasycenie strony treścią budują jej ogólną widoczność.

poszczególnych adresów URL. W tym celu warto wykorzystać

Dopiero umiejętne wykorzystanie danych pozyskanych dzię-

narzędzie GSC, dzięki któremu sprawdzisz, jakie dokładnie

ki temu procesowi pozwala w skuteczny sposób wprowadzać

frazy wyszukiwarka przypisała do poszczególnych podstron

kolejne frazy do top 10 i top 3 wyników wyszukiwania.

(ilustracja 5). Na tej podstawie wytypujesz te, które będą
najbardziej optymalne dla Twojego biznesu.

Wskazówka
Pamiętaj o kilku ważnych zasadach:
• Nie zawsze fraza z największą liczbą wyszukiwań będzie dla biznesu najlepsza.
• Jeśli na jakąś frazę jesteś już wysoko, to nie możesz zbyt inwazyjnie zmienić jej występowania
w meta tagach.
• Jeśli na podstawie takiej optymalizacji okaże
się, że zmienisz nieco założenia co do fraz, na
których Ci zależy, to warto również zoptymalizować treść na danej podstronie.

Wojciech Haremza
head of SEO w Grupie iCEA, CTO w iCEA
Group North America; z branżą SEO
związany od blisko 11 lat; karierę zaczynał od małych, lokalnych stron usługowych, a od blisko sześciu lat pracuje
nad maksymalizacją przychodów z ruchu organicznego w e-commerce; lubi
dzielić się wiedzą i własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania
wyszukiwarek internetowych
 w.haremza@grupa-icea.pl

ILUSTRACJA 5

Przykład analizy fraz przypisanych do sklepu z obuwiem
za pomocą Google Search Controle
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Autor: Michał Kuliś

Koniec z decyzjami opartymi
na „wydaje mi się”. Informacja
to pieniądz – jak mądrze
wykorzystać dane klientów?
Dane, twarde dane, big data – to, jakie informacje pozyskujesz od klientów i w jaki
sposób dbasz o kondycję bazy odbiorców, rzutuje na wydajność komunikacji
sprzedażowej. Pozwolenie na marketingowe wysyłki e-mail i SMS to w końcu
przywilej, który łączy się ze sporym kredytem zaufania. Dowiedz się, jakie są
preferencje konsumentów i dobre praktyki w zakresie personalizowanych ofert
sklepów internetowych.
Z artykułu dowiesz się m.in.:

J

•

jak uniknąć podejmowania decyzji marketingowych
opartych na „wydaje mi się”,

•

jak mądrze wykorzystywać dane klientów do ich utrzymania i zwiększenia sprzedaży,

•

dlaczego warto wysyłać SMS-y z promocjami urodzinowymi,

•

jak wybrać kanał komunikacji sprzedażowej zgodnie
z zasadą mobile-first.

ak uniknąć podejmowania decyzji marketingowych w opar-

znany, a jednak nadal pojawiają się doniesienia o karach za

ciu o „wydaje mi się”? Dobrym startem jest sięgnięcie po

nadużycia i błędy.

rzeczywiste doświadczenia konsumentów, czyli wszystko, co
wyciągniesz z systemu e-commerce czy CRM, ponieważ głos
klientów i interakcje ze stroną internetową to niezawodne
drogowskazy.

Twój najlepszy przyjaciel RODO
Najważniejszą, bo generującą najwięcej zamieszania kwestią związaną z wykorzystaniem danych w marketingu jest
ich ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa gromadzenia i przetwarzania. Temat RODO wydaje się powszechnie

Zapamiętaj
O ile RODO może blokować i utrudniać niektóre działania, to zarazem podnosi efektywność innych. Zamiast
szukać luk i furtek, warto jest zrozumieć, że każda niezainteresowana osoba w bazie odbiorców generuje nieuzasadnione koszty. Dlatego tak ważne z perspektywy
marketingu bezpośredniego (e-mail, SMS) jest prawo
do bycia zapomnianym.
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ILUSTRACJA 1

Przyczyny anulowania subskrypcji newsletterów SMS i e-mail

Źródło: raport „Komunikacja sklepów internetowych”, dostęp online: www.smsapi.pl/raport#2020.
Ponad połowa odbiorców komunikatów marketingowych

Higienizacja to zresztą standardowy zabieg, którego ce-

wysyłanych przez sklepy online nie wypisuje się ze świadomie

lem jest przeczyszczenie bazy odbiorców z niskiej jakości

zamówionych subskrypcji. A ci, którzy rezygnują z newslet-

kontaktów. W skrócie polega na zadaniu pytania: „Czy nadal

terów SMS i e-mail, jako powody podają zbyt częste wysyłki,

chcesz otrzymywać komunikaty od sklepu?”. Jeśli nie, tu masz

zmianę preferencji lub negatywne doświadczenia w sklepie

link do wypisu lub zarządzania ustawieniami subskrypcji.

(ilustracja 1).

Ważne, aby jej ewentualne anulowanie było proste, najlepiej

Częstotliwość, z jaką komunikujesz się z klientami, w dużej

sprowadzone do kilku kliknięć. Na tym etapie warto także

mierze zależy od charakterystyki produktu. Parasol ogro-

sprawdzić wrażliwość na otrzymywanie wiadomości i zebrać

dowy kupuje się na ogół tylko w sezonie letnim, odzież cały

informację zwrotną na temat powodu opuszczenia listy.

czas, a niektóre artykuły podlegają zużyciu czy wyczerpaniu
szybciej niż inne. Uwzględnij to przy ustawianiu reguł automatyzujących wysyłki.

Zapamiętaj
Balansujesz między byciem zapomnianym a znużeniem
odbiorcy. Równowagę znajdziesz, testując założenia
kampanii i gusta odbiorców. To, czy komunikaty są
wciąż relewantne, zależy od jednostkowych preferencji
i cech członków grupy odbiorczej. Pamiętaj, że ulegają
one ciągłej zmianie – nawet najbardziej zdeklarowani
klienci mogą najzwyczajniej przestać się interesować
daną kategorią produktową. I Twoja w tym głowa, aby
stale poddawać ich próbie!

Wskazówka
W pierwszej kolejności na celownik powinny trafić kontakty, które od dłuższego czasu nie wykazywały zainteresowania przesyłanymi komunikatami i ponownymi
zamówieniami. Z selekcjonowanej grupy możesz natomiast z powodzeniem usunąć aktywnych klientów –
nie ma powodu, by niepokoić ich takim pytaniem.

Kochasz zapach budżetu o poranku?
Raptem 18% polskich sklepów online personalizuje oferty
wysyłane klientom. Oznacza to, że w przeważającej mierze
komunikacja sprzedażowa nie zawiera żadnych odwołań do
konkretnego odbiorcy lub jednorodnej grupy.
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Choć żyjemy w erze RODO, to zapewnienie o poszanowa-

Aby jednak wykorzystać te dane, należy najpierw pozyskać

niu prywatności, dodatkowa zniżka czy lepiej dopasowana

od kupującego dobrowolną, konkretną, świadomą, jedno-

oferta są wciąż silnymi bodźcami do podzielenia się danymi

znaczną zgodę. Pozostaje oczywiście kwestia tego, gdzie

z marką. Do najczęściej wykorzystywanych i udostępnianych

i kiedy pytać oraz co wykorzystać jako nośnik przekazu.

informacji należą imię oraz płeć. Następne są dane z syste-

Według badania przeprowadzonego przez SMSAPI i Shoper

mów e-commerce, czyli np. historia i preferencje zakupowe

są cztery preferowane kanały, za pomocą których firmy

czy inne interakcje ze stroną sklepu (ilustracja 2). I to tutaj

sprzedające w sieci powinny komunikować się z klientami.

właśnie upatrywałbym największej szansy na poprawę wy-

Sklepy internetowe stawiają kolejno na: e-mail, komunika-

ników sprzedażowych.

tory internetowe i SMS. Co ciekawe, odbiorcy, czyli sami

ILUSTRACJA 2

Dane wykorzystywane do personalizacji treści oferty

Źródło: raport „Komunikacja sklepów internetowych”, dostęp online: www.smsapi.pl/raport#2020.
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ILUSTRACJA 3

Preferowane przez klientów kanały komunikacji o ofertach

Źródło: raport „Komunikacja sklepów internetowych”, dostęp online: www.smsapi.pl/raport#2020.
zamawiający, wskazują na inne środki. Zgadzają się co do

komunikację? Ponieważ fundamentalną zasadą rozsądnego

poczty elektronicznej, ale na drugim miejscu stawiają wia-

budżetowania marketingu jest nacisk na utrzymanie raz

domości tekstowe, a następnie powiadomienia wewnątrz

pozyskanego klienta.

aplikacji (ilustracja 3).
Kanały takie jak e-mail, SMS, push czy komunikatory są
skuteczne, ponieważ docierają bezpośrednio na najczęściej
wykorzystywane urządzenie – smartfon. Niektóre wymagają
instalacji dodatkowej aplikacji, inne działają domyślnie na
każdym telefonie. Wybór zależy także od treści komunikatu.

Wskazówka
Jeżeli chodzi o miejsce i moment na pozyskiwanie
zgód, to najważniejszą wskazówką jest podporządkowanie się nadrzędnemu celowi – sprzedaży. Ten
dodatkowy formularz nie może przeszkadzać w zakupach ani nawigacji, dlatego zrezygnuj z wyskakujących okienek czy plansz zasłaniających treść strony.
Zapytanie powinno pojawić się naturalnie, najlepiej
jako część procesu rejestracji lub też podczas finalizacji zamówienia. Wykorzystaj pozytywne emocje
związane z zakupami.

Z automatu do celu
Po co zadawać sobie tyle trudu z pozyskiwaniem zgód na

Wskazówka
Raport „Komunikacja sklepów internetowych” pokazuje,
że wiadomości zachęcające do ponownych zakupów,
choć wysyłane z automatu, są mile widziane przez
większość kupujących online. Nie dość, że pozytywnie
wpływają na ocenę marki, to przekładają się także na
wartość koszyka. Dobra obsługa klienta sprzedaje
czasem nie gorzej niż sam marketing.

Podnoszenie retencji i remarketing nie wymagają niczego
skomplikowanego – wystarczą narzędzia i rozwiązania dostarczone przez platformę e-commerce. Co więcej, z reguły
ustawiasz je raz, a system sam wykonuje zlecone czynności,
takie jak wysyłka urodzinowej promocji, zachęty dotyczące
powrotu do niedokończonych zakupów czy informacje o stanie magazynowym.

1. Promocja urodzinowa
Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego od wysyłki życzeń wzbogaconych o drobny bonus. Niestety, niewiele
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ponad 1% sklepów wykorzystuje daty jako kontekst komuni-

produktu jest pożyteczną funkcją, zarówno z perspektywy

kacji. Poza urodzinami firmy mogą brać pod uwagę również

zdecydowanego klienta, jak i sprzedającego. Korzysta z niej

pierwsze i ostatnie zamówienia czy dołączenie do programu

3/4 zamawiających, jeżeli tylko sklep na to pozwala.

lojalnościowego (ilustracja 4).

M-commerce w praktyce

2. Ratowanie porzuconych
koszyków

Jeżeli nie możemy bądź też coraz częściej nie chcemy iść na
zakupy do sklepu stacjonarnego, to zazwyczaj sięgamy po

Dodanie produktu do koszyka to jedno, a dokończenie

telefon. Przy realizacji wielu potrzeb to jest właśnie pierwszy

transakcji – drugie. Jako główne powody, dla których klienci

punkt styku z marką. Na tym urządzeniu robimy szybkie

porzucają zakupy, podawane są znalezienie lepszej oferty,

wyszukiwania, wstępnie przeglądamy oferty i poszerzamy

niespodziewane koszty dodatkowe oraz brak interesującej

informacje o produktach (ilustracja 5).
Przewaga mobile nad komputerami stacjonarnymi jako

ich formy płatności.
Ośmiu na dziesięciu kupujących online nie traktuje wyjścia

głównego kanału zakupów online rośnie z roku na rok.

ze sklepu jako końca zakupów. Zanim podejmą ostateczną

Już teraz większość promocji trafia właśnie na urządzenia

decyzję, rozważą kontroferty. Przy okazji – tylko jeden zrobi

o mniejszych ekranach i tam jest odbieranych.

to celowo, żeby wymusić wysyłkę rabatu. Dlatego zadaniem

Ta informacja może nie być niczym nowym, jednak w ze-

sklepu internetowego jest utrzymanie uwagi na stronie oraz

stawieniu z czasem, jaki klienci poświęcają na zakupy, na-

poprawne zaplanowanie strategii remarketingowej.

biera ogromnego znaczenia. Dwie godziny – tyle średnio

3. Ponowna dostępność produktu
Automatyczna wysyłka powiadomienia o dostępności

trwa zamawianie w sieci, od pierwszego wyszukiwania przez
porównywanie ofert, nawigację po sklepie aż po finalizację
i płatność. W większości przypadków zakupy kończą się

ILUSTRACJA 4

ILUSTRACJA 5

SMS z promocją
urodzinową

Wykorzystanie urządzeń mobile i komputerów
stacjonarnych podczas zakupów online

Źródło: materiały
własne autora

Źródło: raport „Komunikacja sklepów internetowych”, dostęp online:
www.smsapi.pl/raport#2020.
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jednak szybciej, choć faktem jest też, że pewna część konsumentów poświęca na nie nawet do siedmiu godzin.
Ten pozornie krótki czas przekłada się wprost na skuteczność kanałów komunikacji. Ze wspomnianej wyżej czwórki
(dla przypomnienia: e-mail, SMS, push i komunikatory) należy

Jak wybrać kanał komunikacji sprzedażowej zgodnie
z zasadą mobile-first?

wybrać te, które z największym prawdopodobieństwem przebiją się przez natłok konkurencyjnych przekazów i przy okazji
cieszą się popularnością wśród odbiorców. Skoro większość
kupujących zaczyna na urządzeniu mobilnym, sensowne
wydaje się skupienie na formach i treściach przystosowanych
do mniejszych ekranów (tabela obok).
Dane przedstawione w artykule pochodzą z raportu
„Komunikacja sklepów internetowych” opartego na badaniach 216 polskich sklepów internetowych i 1000 konsumentów. Pełna wersja do pobrania na stronie SMSAPI:
www.smsapi.pl/raport#2020.

Kanał

Treść

Natężenie
komunikacji

E-mail

Tekst, link,
multimedia

Wysokie

SMS

Tekst, link

Średnie

Push

Krótki tekst, który
znika po kliknięciu

Średnie

Komunikatory

Tekst, link,
multimedia

Wysokie

Źródło: materiały autora

Michał Kuliś
content marketer z zamiłowaniem do fotografii, animacji i pieszych wędrówek; w SMSAPI zajmuje się tworzeniem artykułów specjalistycznych, raportów, poradników i materiałów edukacyjnych opisujących zastosowania
marketingu SMS i komunikacji mobilnej; poza słowem pisanym angażuje się również w tworzenie filmów promocyjnych i organizację wydarzeń online
 m.kulis@smsapi.pl
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Dzień dobry Aniu! Czy wymieniłaś już
swoje punkty lojalnościowe na wybrany
prezent? Nie zwlekaj! Kliknij:
www.idz.do/punktow
Piątek • 11:09

Czasami wystarczy jeden SMS.

www.smsapi.pl
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Autor: Marcin Janczewski

Newsletterowe rekomendacje,
z których korzysta 85%
kupujących. Przepis na
skuteczny e-mail
marketing od DrTusz.pl
Zakładam, że w 2021 r. już nikogo nie trzeba przekonywać do stosowania
personalizacji czy segmentacji użytkowników w e-mail marketingu. Pozostaje
pytanie, jak robić to skutecznie. W poniższym artykule przedstawię, jak radzimy
sobie z tym w DrTusz.pl.

P

ozornie można założyć, że sprzedaż tuszów i tonerów

produktowego klienta oraz jego bieżących intencji.

do drukarek jest prosta ze względu na powtarzalność

Rejestrujemy:

zakupów. Niestety, nawet te same wkłady są zużywane przez

•

tych samych użytkowników w zróżnicowanym czasie, do-

•

wyszukiwanie kodów, symboli, nazw czy informacji,

datkowo większość klientów firmowych (którzy stanowią

•

produkty dodawane do koszyka, reakcje na polecenia

50% naszej bazy) posiada więcej niż jedno urządzenie.

wyświetlenia produktów, kategorii, stron informacyjnych,

onsite.

Wysyłanie newslettera z najlepszą ogólną promocją, chwy-

Do zbierania tych danych wykorzystujemy autorskie roz-

tliwym tematem i angażującą treścią w chwili, gdy klient nie

wiązanie identyfikujące użytkownika po ciasteczku oraz

ma zapotrzebowania, nie spowoduje dodatkowych zakupów,

jego fingerprint.

tylko lawinę wypisów z bazy. E-mail idealny to ten wysłany

Ważne: Każdy link w newsletterze posiada również in-

w dniu pojawienia się alertu o kończącym się wkładzie i in-

dywidualny parametr użytkownika. Dzięki temu możemy

formujący o promocji na ten konkretnie produkt.

go łatwo połączyć z naszymi danymi oraz kontynuować
spójną komunikację na stronie internetowej przez prezen-

Zbieranie i łączenie danych

tację klientowi informacji o personalizowanej promocji,

Paliwo do efektywnej segmentacji, dokładnej personalizacji

której szczegóły wysłaliśmy mu wcześniej e-mailowo.

i trafnych rekomendacji produktowych mamy dzięki skutecz-

2. Dane transakcyjne i deklaratywne. Uwzględniamy:

nemu zbieraniu i łączeniu danych.

•

co i jak często klient kupował w przeszłości,

W naszym systemie analitycznym korzystamy głównie

•

czy kupuje z wykorzystaniem kodów rabatowych,

z trzech źródeł danych:

•

jakie urządzenia ma dodane do ulubionych,

1. Rejestracja aktywności użytkownika na naszej

•

czy jest to klient firmowy czy indywidualny,

stronie – ma to na celu określenie zapotrzebowania

•

czy jest z okolic Białegostoku (z racji tego, że mamy tam
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kolejne poziomy to już podział w zależności od kategorii

Dane pobierane są bezpośrednio z bazy naszego systemu

produktu, który zostanie zarekomendowany odbiorcy

transakcyjnego.

w danej wysyłce: czy będziemy mu prezentować produkt

3. Reakcje na poprzednie wysyłki newsletterów.

do drukarki laserowej czy atramentowej, wkład oryginalny

Monitorujemy:

czy nasz zamiennik,

otwieranie poprzednich e-maili,

•

w co klient klikał we wcześniejszych kreacjach,

nymi z najniższymi segmentami drzewa (na podstawie

•

ostatnią ocenę newslettera (każdy e-mail można ocenić –

regularności zakupów, marżowości kupowanych produk-

pozwala na to jego stopka).

tów) w celu analizy porównawczej w Google Analytics,

Obecnie do wysyłek newsletterowych używamy syste-

•

dodatkowo kampanie są tagowane znacznikami związa-

•

•

na bazie segmentów tworzone są również instruk-

mu FreshMail, który udostępnia te informacje po API.

cje warunkowe do prezentowania określonych sekcji

Przechowywanie tych danych u siebie pozwala nam m.in.

w newsletterze, np. klientom lokalnym wyświetla się in-

na skuteczniejsze tworzenie reguł marketing automation

formacja o możliwości skorzystania promocji w sklepie

z wykorzystaniem innych wysyłek e-mailowych czy pełną

stacjonarnym.

segmentację we własnym systemie (w celu precyzyjnej

Tworzenie segmentacji jest procesem ciągłym – cały czas

analizy zachowań na stronie użytkowników z poszcze-

testujemy nowe segmenty, oparte na różnych posiada-

gólnych segmentów oraz przygotowywania równoległych

nych przez nas danych.

kampanii wspierających w mediach społecznościowych).
Ważne: Każdy link w newsletterze posiada parametr
znakujący go według kolejności występowania w kodzie.
Pozwala to na identyfikację linków kierujących na tę samą
stronę, np. weryfikację, czy przejścia powoduje logo w nagłówku, czy link umieszczony w treści e-maila. Jest to
szczególnie ważne przy przeprowadzaniu testów A/B.

Segmentacja klientów
Segmentacja klientów naszej bazy prowadzona jest z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego:
•

najważniejsze jest wykluczenie z wysyłki klientów, którzy
otrzymali ostatnio ofertę promocyjną z innego źródła lub
zrobili niedawno zakupy,

•

okres karencji jest uzależniony od historii zakupowej
i profilu klienta,

•

następnie dzielimy klientów w zależności od ich aktywności na stronie i reakcji na poprzednie wysyłki – a raczej
jej braku,

•

do osób nieaktywnych wysyłane są raz na jakiś czas oddzielne kreacje nastawione na ich aktywizację – na tym
poziomie mamy już segment, do którego w danym dniu
będziemy realizować wysyłkę, więc dzielimy go na B2B
i B2C, aby dostosować sposób komunikacji i język korzyści
do odbiorcy (przykład obok),

Przykład
Dostosowanie sposobu komunikacji i języka korzyści
w newsletterach do odbiorców z branż B2B i B2C:
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Personalizacja wiadomości

chcemy pójść krok dalej i całkowicie zrezygnować z regularnej

W każdym newsletterze klienci otrzymują rekomendację

wysyłki, a zastąpić ją w pełni personalizowanymi wiadomościa-

jednego produktu z indywidualną promocją. Wybór jest

mi kierowanymi w momencie, w którym odbiorca faktycznie

oparty na danych deklaratywnych (takich jak dodanie kon-

potrzebuje nowego wkładu do swojej drukarki. Na podstawie

kretnej drukarki do ulubionych), aktywności użytkownika na

opinii klientów o naszym sklepie możemy stwierdzić, że oni

stronie (np. oglądanych stronach produktów lub kategorii,

chyba też na to liczą: „Szybkość obsługi to macie kosmiczną.

pozycjach dodawanych do koszyka, wyszukiwanych hasłach)

Boję się, że w niedalekiej przyszłości, jak tylko pomyślę o ko-

oraz transakcjach historycznych.

nieczności zakupu tonera, to tusze już będą w drodze”.

Gdy w sklepie oferujemy swój zamiennik tuszu czy tonera
poszukiwanego przez klienta, prezentujemy go w pierwszej
kolejności, jako że możemy wtedy zaproponować atrakcyj-

Marcin Janczewski

niejszą promocję. Dodatkowo uwzględniamy reakcje kupu-

współzałożyciel sklepu DrTusz.pl

jącego na wcześniej wysłane rekomendacje produktowe,
tak by nie przedstawiać mu ponownie propozycji, na które

 mj@drtusz.pl

nie zareagował. Oczywiście rekomendacje są na bieżąco
monitorowane i analizowane, wprowadzamy też do nich
różne korekty. W tej chwili skuteczność rekomendacji
to 85% – tyle osób przechodzących z newslettera, żeby
dokonać transakcji, kupuje zaproponowany w nim
produkt. Kiedy mamy informację, do jakiego konkretnie
modelu urządzenia klient potrzebuje wkładu, wykorzystujemy
nazwę oraz zdjęcie sprzętu, aby podkreślić personalizowany
przekaz e-maila.
Segmentacja i personalizacja w e-mail marketingu stały
się już standardem i są wykorzystywane w mniejszym lub
większym zakresie przez wszystkich e-mail marketerów. My
Reklama

Artykuł pochodzi
z „EwP” 2021, nr 1 (12)
Sprawdź
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Autor: Michał Kochanowski

Wyprzedaż specjalnej serii
klapków Kuboty w ciągu
6 godzin. Ponad 400% wzrostu
sprzedaży dzięki komentarzom
na Facebooku
Kubota to wśród polskich marek prawdziwa legenda, która od ponad 25 lat ma
swoje miejsce w sercach oddanych fanów i klientów, ale nie tylko. Dzięki memom,
żartom i licznym popkulturowym nawiązaniom znana jest również osobom młodym,
które nigdy na swoich stopach nie miały lekkich, piankowych klapków będących
hitem lat 90. ubiegłego wieku.

P

o reaktywacji w 2018 r. marka nie tylko produkuje obu-

w komentarzach. Do tego jak żadne inne medium nadaje się

wie, koszulki i akcesoria o streetwearowym oraz casualo-

Facebook, który umożliwia wygodne wątkowanie komentarzy

wym charakterze, lecz także chętnie angażuje się w sprawy,

i udzielanie odpowiedzi w czytelny sposób. Oprócz tego

które uważa za ważne – na swoim koncie ma współprace

szeroka gama reakcji dostępnych na portalu pozwala zain-

z WOŚP, DKMS, Movember Polska czy Monarem. Wspiera

teresowanym „wypowiedzieć się” bez konieczności pisania.

również Stowarzyszenie Grupa Stonewall, które zajmuje się

Pod względem graficznym pierwszy post wykorzystany

edukacją i walką o prawa osób LGBT+

w kampanii (ilustracja poniżej) nie odbiegał od naszej

Nasze case study dotyczy tej ostatniej inicjatywy. W związku z Miesiącem Dumy, który co roku przypada w czerwcu,
postanowiliśmy stworzyć specjalną linię klapków Rzep z tęczowym nadrukiem. Co ważne, 5 zł ze sprzedaży każdej pary
tęczowych klapków Rzep oraz 10 zł ze sprzedaży każdej pary
tęczowych klapków Premium przekazywaliśmy na wspomnianą wcześniej Grupę Stonewall. Dzięki temu nasi klienci mogli
zdobyć fajne buty i wspomóc wartościowe przedsięwzięcie
za jednym zamachem.

Mów tam, gdzie będą Cię słuchać…
i Ci odpowiadać!
Już na etapie pomysłu na akcję stwierdziliśmy, że w komunikacji chcemy wykorzystać media społecznościowe – zależało
nam na reakcji klientów, ich opinii i rozbudowanej dyskusji

Pierwszy
post,
informujący
o starcie
sprzedaży
specjalnej
kolekcji
klapków
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standardowej stylistyki – klapki wyeksponowane w charak-

Kubota od zawsze kojarzyła się z luzem, dystansem do

terystyczny sposób wraz z prostym przekazem na grafice

siebie i odrobiną śmieszności. Kultywujemy to od czasu

i niezbyt długim tekstem. Nie chcieliśmy robić niczego „ob-

reaktywacji i również tutaj musiało to wybrzmieć – cha-

cego”, czego nie znaliby nasi stali bywalcy, a jednocześnie

rakter marki powinien być widoczny i odczuwalny

zdawaliśmy sobie sprawę, że post na pewno trafi do nowych

we wszystkich sytuacjach, z jakimi przyjdzie się jej

odbiorców. Warto zatem było od pierwszych chwil prezen-

zmierzyć. Dzięki temu zachowana zostanie spójność i na-

tować content, którego w codziennej komunikacji się zwykle

turalność przekazu.

trzymamy.

Algorytmy Facebooka od pewnego czasu stawiają na tre-

Co ważne, post nie był promowany – cały zasięg, jaki

ści budzące emocje i zaangażowanie. Z punktu widzenia

zebraliśmy, był całkowicie organiczny. Zdawaliśmy sobie

portalu, który chce zatrzymać uwagę swoich użytkowników

sprawę z faktu, że dotykamy kontrowersyjnych tematów,

jak najdłużej, to bardzo sensowne rozwiązanie – serwować

dlatego od chwili publikacji byliśmy aktywni w komentarzach.

treści, przy których inne osoby spędzają dużo czasu. Z tego

Wiedzieliśmy, że takie sprawy budzą duże emocje, co pro-

powodu oprócz pisania zabawnych i luźnych „pożegnań”

wadzi do agresji słownej. Postanowiliśmy więc nie kasować

staraliśmy się również rozpoczynać dyskusje. Jak widać po-

komentarzy, lecz się do nich odnosić, odpowiadać na nie

niżej, o to nie było trudno:

w lekki i odrobinę zabawny sposób. W końcu znany cytat
mówi „Zło dobrem zwyciężaj”, prawda?
Pierwsze reakcje pochodziły od fanów, którzy dobrze znali
nasze podejście do osób LGBT+. Te wpisy nie różniły się
specjalnie od komentarzy pod pozostałymi postami, które
pojawiły się na naszym fanpage’u:

Tak było tylko przez chwilę – niedługo po pierwszych, miłych komentarzach zaczęły się pojawiać kolejne, tym razem
o całkowicie odmiennym charakterze. Jak już wspomniałem,
nie chcieliśmy usuwać negatywnych komentarzy, dlatego
odpowiadaliśmy na wszystkie:
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Do dyskusji dołączało dużo osób, które czasem używały

te trzy posty zebrały prawie 10 tys. reakcji, blisko 3 tys. ko-

sensownych i przemyślanych argumentów, a czasem…

mentarzy oraz ponad 200 udostępnień i wygenerowały

Czasem było inaczej (i tego nie będziemy tu przytaczać,

przeszło 200 tys. zasięgu. Co ciekawe, reakcje „Lubię to!”

bo nie wypada). Jednak wszystkie komentarze nabijały

i „Super” stanowiły odpowiednio 43% i 51%. Dla porównania

zaangażowanie, jakie przekładało się na rosnące zasięgi.

negatywny odzew „Przykro mi” oraz „Wrr” to sumarycznie

Algorytmy, o których była wcześniej mowa, sprawiają, że

tylko 2% wszystkich reakcji.

facebookowe treści działają jak kule śnieżne – im więcej się

Nie skończyło się na Facebooku – w związku z akcją pojawi-

przy jakimś poście wydarzyło, tym więcej ruchu i zasięgu

ło się 21 artykułów prasowych o łącznej wartości ekwiwalentu

on zgarnia.

reklamowego (AVE) na poziomie blisko 400 tys. zł. Pisały

Co ważne, użytkownicy sami wchodzili w coraz bardziej

o nas m.in. Noizz.pl należący do grupy Onet czy „Krytyka

rozbudowane dyskusje, często bez naszej ingerencji. My

Polityczna”. Cała inicjatywa przyniosła ponad 2 mln zasięgu –

tylko rozdawaliśmy serduszka tym, z którymi się zgadzali-

całkowicie bezkosztowo!

śmy – to równie ważne działanie! Reakcja marki stanowi dla

Tęczowe klapki okazały się hitem sprzedażowym, a zain-

wielu osób spore wyróżnienie, które może być początkiem

teresowanie nimi przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.

ich pięknej relacji z brandem.

To szansa, której nie możemy zmarnować, dlatego niemal

Przejdźmy jednak do konkretów. Choć niektórzy zwiasto-

od razu zaczęliśmy prace nad wprowadzeniem nowego

wali nam szybki upadek i sugerowali, że nie umiemy robić

produktu do naszej stałej oferty, dostępnej nie tylko w ciągu

biznesu (patrz poniżej), efekty kampanii były lepsze, niż mogli-

Miesiąca Dumy, ale przez cały rok. Nie zrezygnujemy z gestu

śmy sobie wymarzyć – zwłaszcza że rok temu podobny post

charytatywnego – podobnie jak w przypadku tęczowych

nie osiągnął takiej skali i takiego zaangażowania.

klapków Premium część pieniędzy ze sprzedaży każdej pary
będziemy w dalszym ciągu przekazywać na działania wspierające środowisko LGBT+.

Seria tęczowych klapków Kubota Rzep, którą przygotowaliśmy specjalnie na Miesiąc Dumy, rozeszła się jeszcze przed
zachodem słońca, czyli mniej więcej w 6 godz. od opublikowania posta i udostępnienia produktu w sklepie. Tym samym
pobiliśmy nasz rekord sprzedaży! W dniu wprowadzenia
tęczowych butów jej wzrost w stosunku do dziennej średniej
z poprzedniego miesiąca wyniósł 412%!
Oprócz wstawienia posta z informacją o premierze zmieniliśmy również zdjęcie profilowe na tęczową wersję logotypu
oraz udostępniliśmy drugi wpis z informacją o dodatkowych
wersjach kolorystycznych klapków. Łącznie z udostępnieniami
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i ogromnym zaangażowaniem, przekładającymi się na
wysoką sprzedaż.
5. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nie każda marka

1. Przede wszystkim cała komunikacja była spójna – zarówno

mogłaby przeprowadzić taką akcję. Kubota ma dobrze

w obrębie samego przedsięwzięcia, jak i z wcześniejszymi

znany styl, rozpoznawalny m.in. dzięki wielu skojarzeniom,

działaniami. Dzięki temu klienci, którzy już nas obserwo-

które zebrały się wokół niej. Jeśli odpowiadasz za markę

wali, nie byli zaskoczeni – doskonale wiedzieli, jak pracu-

o poważniejszym charakterze (np. kancelarię prawną

jemy i jakie mamy wartości. A gdy w komentarzach zaczął

czy bank), zaprezentowane podejście do klienta będzie

się hejt w naszą stronę, mogliśmy liczyć na ich pomoc.

nietrafione. Warto o tym pamiętać.

2. Zapunktowało tu również nasze podejście oparte na
przejrzystości i szczerości przekazu. Wiele marek postanowiłoby ukrywać lub usuwać niewygodne, chamskie
i niecenzuralne komentarze – to częsta praktyka w razie kryzysu. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie.
Komentujący mogą to łatwo zauważyć i niezadowoleni,
poskarżyć się w innych miejscach internetu, co ściągnie
falę hejtu, którą trudno będzie opanować.
3. Nasza taktyka – udzielanie szczerych, często śmiesznych

Michał Kochanowski
social media manager z zapałem do
budowania społeczności; znawca memów, copywriter stworzony do pisania w internecie i zakochany w SEO;
w wolnym czasie fan dobrego kina
i amator astrofizyki
 mkochanowski@kubotastore.pl

odpowiedzi – pozwalała szybko ucinać dyskusje z hejterami, a jednocześnie zyskiwać sympatię tych klientów,
którzy wyznają podobne wartości do Kuboty. Co ważne,
nie można przesadzić – odpowiedzi marki nie mogą być
chamskie. W takim wypadku reakcja społeczności może
być odwrotna do zamierzonej, przez co zamiast sukcesu
będziemy mieli wizerunkową porażkę.
4. Oprócz tego wybraliśmy idealne narzędzie do przeprowadzenia całej akcji! Jak wspomniałem na samym początku,
Facebook to najwygodniejsze miejsce do rozmowy w komentarzach, a nakręcanie dyskusji tylko zwiększa zainteresowanie algorytmów, co skutkuje wysokimi zasięgami

Artykuł pochodzi
z „EwP” 2020, nr 3 (10)
Sprawdź
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Autor: Michał Kręcisz

Jak zdobędziesz nowych
odbiorców i zamienisz ich
w lojalnych klientów?
Od zawsze marzyłeś o własnym sklepie internetowym. Wybrałeś platformę
dopasowaną do Twoich wymagań i oczekiwań. Masz już gotowy sklep, w nim
produkty, integrację z operatorami płatności i logistyki. Ale co dalej? Jak skłonić
użytkowników do odwiedzin i przekonać do zakupów?
z gotowych narzędzi, które potencjalnych klientów poseg-

Z artykułu dowiesz się m.in.:

mentują, możesz przejść do następnego etapu.

•

w jaki sposób najlepiej kontaktować się z kupującymi,

•

jakie korzyści poza rabatami możesz proponować
klientom na kolejnych etapach lejka zakupowego,

W jaki sposób najlepiej skontaktować się z użytkownikiem?

•

dlaczego warto dbać o stałych klientów i jak zyskać
ich lojalność.

O

Decyzja o tym, jakie formy komunikacji wybrać, to kolejny
kluczowy element strategii budowania Twojego biznesu.
Według „XVII Badania wykorzystania poczty elektronicznej”

kazuje się, że budowanie ruchu nie jest takie proste, jak

SARE e-mail jest jednym z najlepiej konwertujących kanałów

mogłoby się wydawać. Masz świetne produkty, konku-

dotarcia do potencjalnego użytkownika. Wykorzystaj go, by

rencyjne ceny, jesteś wysoko w wynikach wyszukiwarek, ale

pozyskać nowy ruch. Dopasowanie komunikatu do odbior-

nadal zmagasz się z małą liczbą odwiedzających. Dlaczego?

ców, a także do urządzeń, na których ci mają mieć styczność

Bo klienci nie znają Twojej marki i nic o niej nie wiedzą.

z marką, zadecyduje o efektywności Twoich działań. Z bada-

Co zrobić, żeby ją poznali? Możliwości jest wiele, ale naj-

nia przeprowadzonego przez INIS dowiadujemy się, że aż

pierw cofnij się o krok i zadaj sobie pytanie: „Kto jest moim

67% adresatów odczytuje e-maile na urządzeniach mobil-

klientem docelowym i kogo zainteresują moje produkty?”.

nych. Dzięki temu, że użytkownicy smartfonów stale noszą

Możesz metodą prób i błędów testować różne segmenty, bo

je przy sobie, masz kontakt z potencjalnymi klientami na bie-

skoro biżuteria, to pewnie kupują ją kobiety w wieku 30–50 lat

żąco. Dodatkowo warto komunikować się z subskrybentami

z większych miejscowości. A może jednak to mężczyźni szu-

za pośrednictwem działań prowadzonych w social mediach.

kają prezentów dla swoich córek, żon czy mam? Podczas

Spotęgują one efekt budowania rozpoznawalności, ponieważ

rozmowy z jednym z naszych partnerów usłyszałem: „Panie

tego typu reklama pozwala nawiązać brandom dodatkową

Michale, ja nie wiem, jaki klient jest dla mnie najlepszy, nie

więź z użytkownikami w jednym z kanałów, z których ci ko-

wiem, jaki segment mam wybrać”. Ustaliliśmy wtedy, kim są

rzystają chętnie i często.

jego kupujący, i wybraliśmy odpowiednią grupę docelową.
selekcjonowanej grupy docelowej, która przekształci działa-

Ściągnąłeś ruch na stronę?
Zadbaj o jego konwersję!

nia w jak najlepsze wyniki i zapewni ROI na wysokim pozio-

Zbudowałeś już ruch na stronie za pomocą e-mailingów,

mie. Jeżeli określisz już swoich odbiorców lub skorzystasz

kampanii displayowych i dzięki dodaniu produktów do

Dziś możemy zautomatyzować dobór odpowiednio wy-
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porównywarek. Jednak konwersja w Twoim sklepie nadal
nie jest zadowalająca? Czas skupić się na tym, co sprawi, że
odbiorcy zaczną kupować. W przypadku każdego odwiedzającego, który przyszedł do Twojego sklepu w ramach
płatnych działań reklamowych, musiałeś ponieść koszt jego
pozyskania. Dodatkowo internauta, który zdecydował się na
odwiedziny w Twoim sklepie, musiał mieć ku temu powód,
np. przedstawiona oferta okazała się dla niego atrakcyjna.
Dlatego też o takich użytkowników powinieneś zatroszczyć
się najbardziej i w pełni poznać ich motywację.
Jest wiele sposobów badania źródeł i głębokości ruchu
na stronie. Wiąże się to bezpośrednio z modelami atrybucji,
jednak na samym początku warto się przyjrzeć, jak wygląda
ruch na stronie przez pryzmat lejka zakupowego:
1. Ruch na stronie głównej: najwięcej użytkowników,
najszersza część lejka – najmniejsza szansa na konwersję.
2. Ruch na karcie produktu: średnia liczba użytkowników,
środkowa część lejka – większa szansa na konwersję.
3. Koszyk: najmniejsza liczba użytkowników, dolna część
lejka – największa szansa na konwersję.
Do każdej z wymienionych grup powinieneś odezwać się
z przypomnieniem o ofercie. Ale czy warto od razu wszystkim
proponować dodatkową korzyść w postaci rabatu?

1. Ruch na stronie głównej

2. Ruch na karcie produktu
Drugim etapem lejka jest strona z kartą produktu. Gdy do-

Chociaż użytkowników ze strony głównej jest najwięcej, to

wiadujesz się, że użytkownik ją odwiedził, dostajesz szcze-

jednak ich szanse na konwersje są najmniejsze. Nie wiesz,

gółową informację o tym, jakiego produktu poszukuje.

z jakiego powodu opuścili sklep.

W ramach dostępnych narzędzi do retargetingu:
•

waną treścią. I mówiąc o personalizacji, nie mam na myśli

Wskazówka
Możesz jednak w ramach działań remarketingowych:
• Przypomnieć im, że oferta jest nadal aktualna,
i zapewnić ich, że w razie wątpliwości pomożesz w wyborze odpowiedniego produktu.
• Uzupełnić wysyłkę przez dodanie do e-maila
produktów najczęściej kupowanych przez
innych użytkowników – to społeczny dowód
słuszności, który ma wielką moc sprzedażową!
• Dodać do oferty najmocniej przecenione produkty, przez co dodatkowo zachęcisz użytkowników do skorzystania z okazji – przecież wszyscy czasami pozwalamy sobie na jakiś mniej
potrzebny wydatek, który może się przydać
w przyszłości, tylko dlatego, że trafiliśmy na
świetną ofertę cenową.

Możesz wysłać mu wiadomość e-mailową ze spersonalizododania imienia do tytułu e-maila, ale odpowiedni dobór
produktów, które interesują Twojego odwiedzającego.

•

Musisz wiedzieć, że systemy retargetingowe, takie jak
Revhunter, monitorują aktywność użytkowników i gromadzą informacje o przeglądanych przez nich produktach.
Dzięki tej wiedzy możesz zaproponować odbiorcy również
artykuły podobne do oglądanych podczas wizyty. W ten
sposób klient zyska możliwość zapoznania się z ofertą
Twojego sklepu już z poziomu otrzymanego e-maila.

•

Kolejnym aspektem jest cross-selling. Warto zadbać o dosprzedaż przez dodanie produktów komplementarnych,
bo jeżeli odwiedzający poszukuje koszuli w Twoim sklepie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że chętnie
dokupi też krawat. Odpowiedni dobór produktów
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w połączeniu z odpowiednim czasem wysyłki komunikatu

Zapamiętaj

daje wymierne efekty: co piąta osoba z zainteresowaniem
otwiera tego typu e-mail, a co druga spośród nich wraca

O stałych klientów warto zadbać z trzech powodów:
1. Poniosłeś koszt ich pozyskania, więc zadbaj, żeby
zwrócił Ci się on wielokrotnie.
2. Jeżeli podzielą się rekomendacją Twojego sklepu, to gros ich znajomych czy osób czytających
pozytywne opinie również ma szansę zostać
Twoimi klientami.
3. Lojalny klient to skarb, który warto pielęgnować!
Koszt ponownej sprzedaży jest wielokrotnie niższy od kosztu pozyskania nowego kupującego.

na stronę.

3. Koszyk
Trzecim etapem naszego uproszczonego lejka jest segment
osób, które dodały produkty do koszyka. Są to użytkownicy,
którzy byli najbliżej konwersji, ale z jakichś przyczyn jej nie
dokonali. Jak dowodzi badanie Baymard Institute, klienci
mają wiele powodów powstrzymujących ich przed ostatecznym zakupem. Dodanie kodu rabatowego w przypadku
wskazane. Ich zaangażowanie w proces zakupowy świadczy

Sprzedaż w e-commerce to
więcej niż tylko marketing

o tym, że mają wyraźną intencję zakupową, dlatego powi-

Pamiętaj, że sam marketing to zaledwie wycinek tego, o co

nieneś potraktować ich wyjątkowo.

powinieneś zadbać, gdy prowadzisz sklep internetowy. Żeby

wysyłki wiadomości do tej grupy użytkowników jest bardzo

ten konwertował na zadowalającym Cię poziomie, musisz

Przykład
Pewnie wiele razy wyobrażałeś sobie dialog z takim
użytkownikiem, gdy pytasz go: „Dlaczego uciekasz?
Zostań, a z chęcią Ci pomogę! Dostaniesz specjalną
cenę, wyślę towar za darmo przy odpowiedniej kwocie
zamówienia lub dam Ci znać, gdy Twój rozmiar bądź
inny kolor znów będzie dostępny”. W ramach działań marketingowych możesz to zrobić. Przekładają
się one na konwersję na poziomie nawet 15–20%
w odniesieniu do liczby powrotów na stronę.

traktować wszystkie działania jako czynniki wpływające na
konwersję. Będą to zarówno aspekty techniczne, odpowiednie opisy produktów, obecność oferty w wielu porównywarkach i platformach typu marketplace, jak i odpowiednia
obsługa przed- oraz posprzedażowa.
Każdy czynnik ma kolosalne znaczenie dla ostatecznego
wyniku! Pamiętaj, że pierwsze dobre wrażenie możesz zrobić
tylko jeden raz, a niezadowolony użytkownik podzieli się swoimi doświadczeniem zdecydowanie chętniej od tego, który
został obsłużony poprawnie. Dołóż zatem wszelkich starań,

Zdarza się, że zapaleni łowcy okazji wchodzą na stronę,
następnie wkładają do koszyka towar i czekają na rabat.

aby klient dobrze wspominał wizytę w Twoim sklepie. Daję Ci
słowo, że troska o niego zawsze procentuje w przyszłości.

Oznacza to obniżenie finalnej marży sprzedawcy, ale jeżeli
robią to w dwóch czy trzech sklepach jednocześnie, to kupią
tam, gdzie zdobędą zniżkę. Pozwól im więc na to, a z czasem
zamienisz ich w lojalnych i często kupujących klientów.

4. Komunikacja z użytkownikami
Ostatnim elementem – celowo pozostawionym na koniec –
jest komunikacja z użytkownikami, którzy już dokonali konwersji. Takimi, którzy spośród tysięcy sklepów internetowych
wybrali właśnie Twoją ofertę. Te osoby pozwolą Ci osiągać
wskaźnik LTV w sklepie (lifetime value – wartość życia klienta)

Michał Kręcisz
head of business development w Revhunter,
z retargetingiem związany od pięciu lat; odpowiada za rozwój biznesu, pozyskiwanie
nowych klientów oraz utrzymywanie relacji
z obecnymi partnerami biznesowymi; zwolennik pragmatycznego podejścia do marketingu – wynikającego z analizy danych, do
którego namawia także klientów

 m.krecisz@revhunter.pl

na wysokim poziomie.

Jak wybrać partnera technologicznego, który poprowadzi Twój biznes do zwycięstwa? l Czytaj na s. 23
Rozwijaj swoją sprzedaż na platformach marketplace l Czytaj na s. 112
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MATERIAŁ PARTNERA

Opracuj strategię
i plan działania – zyskaj
przewagę nad konkurencją
w kanale online
Małe i średnie firmy coraz częściej inwestują w uruchomienie e-sklepu. Chociaż
e-commerce rozwija się w błyskawicznym tempie m.in. z powodu pandemii, tylko
połowa biznesów online przeżyje jeden rok, a po pięciu latach istnieć będzie
zaledwie 10% z nich. Kluczem do sukcesu jest znalezienie rozwiązań i narzędzi,
które pomagają wykorzystać posiadane przewagi lub je wypracować.

Z

pewnością znasz Ceneo – największą porównywar-

o konkretnych produktach, sklepach lub dostawcach, po-

kę cen w Polsce. Czy wiedziałeś, że także największą

równują ceny oraz wiele innych powiązanych z zakupem

w Europie? To nie przypadek. Pozycja Ceneo potwierdza,

aspektów, takich jak czas dostawy, bezpieczeństwo transakcji

że warto zainwestować we współpracę z tą doskonale

czy możliwość bezpośredniego zakupu z wykorzystaniem

dopracowaną platformą e-commerce. Teraz, bez względu

usługi marketplace, czyli opcji Kup Teraz.

na to, czy prowadzisz sklep internetowy, czy wolisz sprze-

Użytkownicy Ceneo cenią platformę za Program Ochrony

dawać bez strony WWW, możesz dołączyć do Ceneo. Bez

Kupujących, dzięki któremu mają gwarancję bezpieczeństwa

zobowiązań i za 0 zł abonamentu prezentować swoją ofertę

zakupów. Jeśli dodasz do tego świetnie działającą wyszuki-

przez 365 dni w roku 24 godziny na dobę. Współpracując

warkę, łatwy dostęp do informacji na temat cech produktów

z serwisem, rozliczasz się wyłącznie za efekt – albo wizytę

i opinii o produktach, zobaczysz pełne spektrum korzyści,

kupującego w Twoim sklepie internetowym, albo zreali-

jakie serwis daje kupującym. Wszystko to przekłada się na

zowaną sprzedaż.

pewność klienta co do trafności decyzji, która podejmowana

Zastanawiasz się, czy warto? Miesięcznie Ceneo odwiedza

jest na poziomie przeglądania Ceneo, i finalnie zakup pro-

26 mln użytkowników, wśród których znajdują się również

duktów z oferty współpracujących z platformą sprzedawców.

Twoi przyszli klienci. W 2020 r. odwiedzający Ceneo złożyli aż

Sprzedawców, do których możesz dołączyć.

342 mln wizyt w sklepach, które prezentują w tym serwisie
swoją ofertę. Nie trać zatem okazji, przekonaj się, że także

Jasne korzyści dla Twojego biznesu

Twój biznes może osiągnąć imponujące cele.

Współpracując z Ceneo, sam wybierasz, jaką ścieżkę ma

Po pierwsze – klient
Kupujący korzystają z Ceneo podczas całej ścieżki zakupowej – szukają inspiracji zakupowych, weryfikują opinie

przejść klient, aby dokonać zakupu w Twoim sklepie. Są
dwie możliwości:
•

będziesz kierował klienta do swojego sklepu internetowego,

E-BOOK

Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
sprzedawać w internecie w 2021 roku

77

Jasne korzyści dla Twojego biznesu
Współpraca z Ceneo
to brak zobowiązań
i 0 zł za abonament

Jeśli jeszcze nie współpracujesz z Ceneo,
zarejestruj się na stronie
biznes.ceneo.pl

Zacznij sprzedawać więcej z Ceneo
i otrzymaj nawet 2100 zł GRATIS
na Twoje konto przy pierwszej wpłacie.

Rozliczaj się za
wartościowy ruch
przynoszący sprzedaż

Całą kwotę możesz przeznaczyć na przejścia
do Twojego sklepu lub koszty prowizji.

•

Otrzymuj nowe zamówienia
bezpośrednio z Ceneo
dzięki KUP TERAZ

Twoja oferta prezentowana jest
24 godziny na dobę.
365 dni w roku.

Bezpłatnie zbieraj
Zaufane Opinie i buduj
markę swojego sklepu

Poznawaj trendy
i monitoruj konkurencję dzięki
Narzędziom Analitycznym

umożliwisz mu zakup bezpośrednio na stronie Ceneo

korzystając z narzędzi analitycznych Ceneo, które poma-

(usługa Kup Teraz).

gają monitorować i analizować oferty konkurencji. Chcesz
wzmocnić wizerunek swojego brandu? Zrobisz to poprzez

Wskazówka
Decydując się na przekierowania, ponosisz niewielką
opłatę za kliki. Jeżeli natomiast chcesz sprzedawać
bezpośrednio na stronie Ceneo, to rozliczasz się
wyłącznie za sprzedaż na podstawie prowizji. Prowizje
zaczynają się od 1,6% i są najniższe na polskim rynku
e-commerce.

wybór kampanii display lub boksów reklamowych. Nie chcesz
walczyć ceną? Możesz zdecydować się na usługę licytacji pozycji lub podświetlenia swojej oferty. Wciąż mało? Skontaktuj
się z nami i opisz, czego potrzebujesz. Jesteśmy otwarci na
nowe rozwiązania.

Teraz – działaj! To najlepszy czas
Znasz już korzyści. Teraz przejdź do działania. Przede wszyst-

Rejestrując się na Ceneo, możesz także bezpłatnie zdo-

kim – bezpłatnie zarejestruj sklep na Ceneo i za darmo dodaj

bywać Zaufane Opinie. To usługa, dzięki której skutecznie

ofertę. Promuj swój sklep, dodawaj swoje produkty, pozyskuj

zbudujesz wiarygodność swojego biznesu. Ceneo dba o to,

ruch i sprzedaż. Bez umowy i zobowiązań. Więcej informacji

aby każdy kupujący po dokonaniu transakcji otrzymał zapro-

znajdziesz pod adresem: www.biznes.ceneo.pl.

szenie do jej ocenienia. To właśnie dlatego w Ceneo można
znaleźć 38 mln opinii o produktach, sklepach i dostawcach.
A zapewne już wiesz, że aż 95% kupujących, zanim dokona
zakupu, czyta rekomendacje innych użytkowników.
Jeśli jeszcze nie jesteś przekonany, wiedz, że zaraz po
zarejestrowaniu się w Ceneo otworzy się przed Tobą panel
sklepowy. Znajdziesz w nim cały pakiet rozwiązań i produktów wspierających sprzedaż oraz już istniejące i możliwe
do wypracowania atuty Twojego biznesu. Masz unikatowe
produkty? Możesz je na wiele sposobów promować. Masz
fizyczne punkty odbioru lub atrakcyjny system ratalny?
Możesz poinformować o tym kupujących. Opierasz swoją
sprzedaż na zaawansowanej analityce? Nie zawiedziesz się,

Ceneo to jeden z największych serwisów zakupowych
w Polsce i najpopularniejsza porównywarka cen w Europie.
Serwis łączy w jednym miejscu tysiące sklepów i producentów oraz miliony kupujących. Jest największym katalogiem produktów oraz największą bazą opinii pozakupowych o produktach, sklepach i dostawcach. Ceneo
jest najlepszym źródłem transakcji w sklepach w porównaniu z innymi źródłami ruchu i co miesiąc realizuje
15% wszystkich zakupów w polskim internecie. W 2021 r.
Ceneo zostanie odwiedzone przez użytkowników 1 mld
razy i dostarczy blisko 400 mln wizyt do sklepów. Ceneo
daje sprzedawcom nieograniczone możliwości niezależnie od branży i wielkości biznesu.
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Wyjdź z pętli wyprzedaży.
Jak krok po kroku mądrze
opracować strategię
promocji w e-commerce
Jest jedna rzecz, która potwierdza się w przypadku każdego e-commerce: wszyscy
klienci uwielbiają promocje. Jednak czy każdy sklep internetowy przygotowuje
je dobrze? Na bazie analizy benchmarków 47 marek z kategorii e-commerce
pokażemy, jak promocjami możesz skutecznie zwiększać skalę sprzedaży,
a jednocześnie nie tracić marży.
Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

jak zaplanować promocje w sklepie internetowym, aby
zwiększyć sprzedaż i nie stracić marży oraz klientów
kupujących w pierwszej cenie,

•

co robić, aby nie wpaść w pętlę wyprzedaży albo z niej
wyjść,

•

jak często organizować promocje i jak wysokie rabaty
ustalać,

•

dlaczego rabaty w e-commerce nie powinny przekraczać 30%,

•

jak tworzyć skuteczne kreacje sprzedażowe.

Wszechobecne promocje
Jeśli zadajesz sobie pytanie, czy promocje są ważne – odpowiedź brzmi: „Tak!”. Czy warto je uwzględniać w planie
marketingowym? Tak! Czy dzięki temu będziesz sprzedawać

Czy promocje wpływają na sprzedaż?
Spójrz na dane (wykres). Wnioski widać gołym okiem – piki
sprzedażowe pojawiają się w okresie promocji nawet bez
zwiększenia liczby użytkowników. To oznacza, że z tej samej
puli ruchu jesteś w stanie wygenerować znacznie więcej
przychodu.
Ten schemat powiela się absolutnie w każdym z 47 analizowanych e-sklepów, a różnice są jedynie w amplitudzie przychodu w zależności od przyjętych strategii promocyjnych.

WYKRES

Piki sprzedażowe w okresie
promocji w e-sklepie z branży
beauty

więcej? Tak!
Jednak diabeł tkwi w szczegółach, czyli w tym, jak przygotujesz strategię promocyjną dla swojej marki, aby sprzedawać
więcej, ale nie stracić marży. Co więcej, z pewnością nie
chcesz wpaść w pętlę wyprzedaży ani stracić na wizerunku
i z poziomu marki premium trafić do szuflady z etykietą
„Wszystko –70% na stałe”.

Źródło: widok z aplikacji Senuto
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Częste i regularne promocje generują mniejsze zwyżki w okresie ich trwania. Co więcej, na bazie przeprowadzonych badań ekonometrycznych widzimy, że podczas projektowania
promocji należy wziąć pod uwagę popyt sezonowy na dany
produkt (przykład obok).
Kolejnym przykładem tego, że promocje działają, jest
Black Friday. I chociaż duża część reklamodawców zawyża
swoje ceny tylko po to, aby w tym jednym, najbardziej wyczekiwanym dniu pokazać duży rabat, to wciąż większość

Przykład
Rabaty na rowery zadziałają lepiej latem niż zimą.
A zatem inwestycja tego samego budżetu zimą
przyniesie mniejszą sprzedaż niż latem. Dokładnie
tak samo działa schemat przy promocjach: promocja podwyższa sprzedaż bazową i automatycznie reklama jest efektywniejsza. Widać to w analizie przyrostu liczby sesji w okresie wyprzedaży
w e-commerce z kategorii fashion:

konsumentów co roku łapie się na zakupy, „bo była okazja”.
Aby zobrazować siłę tej akcji, przytoczymy także wnioski ze
wspomnianej wyżej analizy benchmarków.

Przykład
W dniu 29 listopada 2019 r. 47 e-sklepów wygenerowało prawie czterokrotnie więcej transakcji niż
tego samego dnia miesiąc wcześniej. Największy
wzrost odnotowały wtedy kategorie: elektronika,
fashion, beauty.

Pętla wyprzedaży
Strategię promocji swoich produktów powinieneś skonstru-

Na wykresie 34% to określenie poziomu sesji bazowych (tzn. że średnio tyle sesji e-commerce generuje
w ciągu roku). Widać, że po wejściu w okres wyprzedaży zwiększamy liczbę sesji z 34% do poziomu
61%, a w momencie uruchomienia kampanii TV
osiągamy jeszcze lepsze wyniki.

ować z dużym wyprzedzeniem, a później sztywno trzymać
się założeń. Niestety, nasze obserwacje dowodzą, że coraz
więcej marek, żeby ratować wynik biznesowy, zwłaszcza na

Częstym błędem popełnianym przez marki jest ustawianie

koniec miesiąca, decyduje się na kolejne, coraz to większe

promocji w sposób cykliczny (np. zawsze co dwa tygodnie).

promocje. A to najkrótsza droga do wpadnięcia w pętlę wy-

Wtedy one nie tylko nie zaskakują klientów, ale wręcz spra-

przedaży, która nie tylko obniża poziom marżowości biznesu

wiają, że ci są pewni ich pojawienia się w sklepie. Zatem po

oraz negatywnie wpływa na wizerunek marki (bo pokazuje

co mają kupować w pierwszej cenie, skoro mogą się spo-

klientom, jak wysokie marże masz na swoich produktach),

dziewać, że w niedługim czasie nastąpi obniżka? Na dowód

lecz także – czy przede wszystkim – przyzwyczaja ich do

powyższych słów warto przytoczyć przykład jednej z marek

stałych promocji.

z branży premium fashion (przykład poniżej).

Przykład
Marka z branży premium fashion oparła swoją strategię marketingową na cyklicznych i krótkotrwałych „strzałach” promocyjnych, w których daje wysoki rabat na wszystkie produkty ze swojego asortymentu. Na wykresie poniżej bardzo wyraźnie
widać piki sprzedażowe w czasie weekendowych promocji i spadki nawet o 50% w okresach bez promocji.
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Nie jest to odosobniony przypadek – coraz więcej biznesów
wpada w taką pętlę wyprzedaży i nie jest w stanie z niej wyjść,

RAMKA 1

ponieważ boi się odpływu klientów w stronę konkurencji.

Jak mądrze podejść do
promocji, aby zwiększyć
sprzedaż i nie stracić marży

Wieloletnie obserwacje rynku pozwalają nam stwierdzić, że
bardzo dobrą praktyką w takich sytuacjach jest podział oferty
produktowej sklepu na części premium i standard – np. na
nową kolekcję i stały asortyment (przykład poniżej).

1

Przygotuj harmonogram promocji, który
nie będzie stały i powtarzalny. W przeciwnym wypadku Twoi klienci zawsze będą czekać
na „środowe noce wyprzedaży” czy „niedzielne
wietrzenie magazynów”.

2

Buduj promocje w taki sposób, aby zniwelować spadek rentowności biznesu. Warto
organizować promocje, ale takie, które całościowo zwiększają średnią wartość koszyka. Mogą to
być akcje z kategorii:
2+1 („Kup dwa produkty, a trzeci otrzymasz za
darmo” – możesz wybrać konkretny tani produkt
lub próbkę),
rabat progresywny w zależności od liczby lub wartości produktów („–10% przy zakupie 1 koszuli,
–15% przy zakupie 2 koszul, –20% przy zakupie
3 koszul”),
darmowa dostawa od kwoty X (powinna być ustalona na poziomie możliwym do osiągnięcia, ale
jednak wymagającym włożenia dodatkowego
produktu do koszyka).
Pamiętaj o zestawach prezentowych nie
tylko przed świętami. Sprzedaż produktów
w pakietach zawsze zwiększa wartość średniego
koszyka, a kupujący szukają zestawów prezentowych przez cały rok.
Nie przeceniaj nowości ani bestsellerów.
Nigdy nie rób wyprzedaży produktów z nowej
kolekcji czy bestsellerów, które i tak sprzedają
się świetnie.

Przykład
Marka z branży premium fashion po wprowadzeniu
ograniczonej asortymentowo oferty wyprzedażowej
(punkt A) podbiła wyprzedaż przez uwzględnienie
dodatkowych produktów (punkt B) i zaraz potem
wystartowała z ofertą nowej kolekcji (punkt C).
Taki sprytny zabieg przyniósł dwa pozytywne rezultaty:
• pozwolił przesunąć ruch przyciągnięty do sklepu przez wyprzedaż do części związanej z nową
kolekcją,
• dał możliwość utrzymania wysokiej aktywności
klientów na dłuższy czas.

Skuteczne promocje
Zatem jak do promocji podejść mądrze, aby skalować biznes
i nie stracić klientów kupujących w pierwszej cenie? Listę
dobrych praktyk znajdziesz obok (ramka 1).

Kiedy warto organizować
promocje?
To zależy, bo każda kategoria rządzi się swoimi prawami, ale
w e-commerce zawsze warto uwzględnić:
•

naturalne promocje w ciągu roku, takie jak np. z okazji
świąt czy mikołajek,

•

promocje specyficzne dla e-commerce i branży retail:

3

Black Friday czy Cyber Monday,
•

promocje własne, dostosowane do marki (np. urodziny
głównego ambasadora marki czy Międzynarodowy Dzień
Psa, jeśli sprzedajesz karmę i akcesoria dla psów).

Na jakim poziomie ustalać rabaty?
Poziom rabatów zależy natomiast od kategorii produktów

4
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RAMKA 2

7 zasad, jak tworzyć skuteczne
kreacje sprzedażowe
1
2

Pokaż liczby. Przedstaw procentowy rabat
albo obok nowej ceny zaprezentuj przekreśloną starą.
Odpowiednio dobierz produkty do kreacji.
Wyeksponuj te w relatywnie niskich cenach.
Przykład: W kategorii wnętrze warto pokazać
dodatki albo oświetlenie, w których przypadku
próg wejścia przy zakupach przez internet jest
znacznie niższy niż przy zamówieniu drogich
mebli do kuchni.

3
i na pewno będzie inny w przypadku marki własnej, którą
cechuje znacznie wyższa marżowość, a inny w firmie będącej
pośrednikiem w sprzedaży marek producenckich. Jednak
w obu sytuacjach rabaty nie powinny przekraczać 30%.

Zapamiętaj
Regularne rabaty na poziomie 50–70% jedynie podkreślają, jak dużą marżę masz w swoim sklepie, i zdecydowanie wskazują, że zakupy w pierwszej cenie to
naiwność – a o takie efekty na pewno Ci nie chodzi.

4
5

6

Wyróżniające się komunikaty
Jeśli najważniejszy krok – przygotowanie strategii i harmonogramu promocji – masz już za sobą, kolejnym powinna
być przemyślana komunikacja, dzięki której poinformujesz
klientów o swojej akcji rabatowej. Przy tworzeniu skutecznych
kreacji sprzedażowej warto pamiętać o siedmiu podstawowych zasadach (ramka 2).

Technologia musi wesprzeć
budowę strategii
Narzędzia technologiczne wykorzystywane w e-commerce
pozwalają na bezbłędne zapisywanie wszystkich śladów
poruszania się klientów po sklepie internetowym. Skuteczne
zbieranie danych jest kluczowe dla ich odczytywania i podejmowania odpowiednich decyzji. Jedno z badań, które

7

Podkreśl unikatowość promocji. Wprowadź
ograniczenia – np. poinformuj o limitowanej
liczbie sztuk „dla pierwszych 100 osób” albo
pokaż licznik, który wskazuje liczbę dostępnych
produktów lub czas do końca promocji.
Pamiętaj o CTA (call to action). Zachęć
do kliknięcia w reklamę i umieść przycisk
„Sprawdź”, „Kup teraz” czy „Dowiedz się więcej”.
Wskaż najbliższy sklep stacjonarny.
W przypadku produktów droższych lub kategorii, które raczej kupujemy offline, warto na
kreacji wskazać najbliższy salon przy użyciu
funkcji lokalizacji.
Stosuj personalizację. Kiedy masz dane
swoich klientów, zawsze różnicuj komunikację. Nawet samo dopasowanie reklam do najprostszego kryterium, jakim jest płeć, potrafi
znacznie zwiększyć konwersję.
Zadbaj o odpowiednie kierowanie reklam
i dostępność produktu. Pierwszy grzech
reklamodawców to przenoszenie użytkowników po kliknięciu w reklamę na niewłaściwy
landing page (internauta na reklamie widzi
np. czerwone buty, ale po kliknięciu w nią trafia
na stronę, gdzie widnieją niebieskie sukienki,
i nie może znaleźć rzeczy, która go faktycznie
zainteresowała). Drugi grzech to promowanie
niedostępnych artykułów. W końcu nic tak nie
irytuje kupujących jak długie poszukiwanie
produktów na źle dopasowanym listingu czy
brak dostępności produktu lub rozmiaru.
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warto przeprowadzić, to analiza CLV (customer lifetime value),

kod rabatowy. Ta bardzo popularna i częsta praktyka wyko-

czyli długookresowej wartości klienta.

rzystywana przez liczne marki nie tylko pozwala na lojalizację
klientów, lecz także daje im poczucie wyjątkowości („Marka

Wskazówka
Częsty błąd popełniany przez marki to badanie
rentowności zdobycia nowego klienta jedynie na
podstawie analizy stosunku kosztu jego pozyskania
do wartości pierwszej transakcji. W takim przypadku
należy przeprowadzić analizę stosunku kosztu pozyskania klienta do sumy wartości wszystkich transakcji przeprowadzonych w ciągu np. 12 miesięcy.
Wtedy perspektywa biznesowa może się zmienić
o 180 stopni (przykład poniżej).
Przykład: W jednym z e-sklepów po przeprowadzeniu analizy CLV okazało się, że najdroższy kanał pozyskania klienta (z perspektywy tylko jednej
transakcji) dostarczał „najbardziej kalorycznych”
klientów, czyli takich, którzy w ciągu 12 miesięcy
robili zakupy na najwyższą sumę. Wniosek ten
pozwolił na wprowadzenie zmian w podejściu do
promocji marketingowych i uzależnienie ich od
źródła wejścia i pierwszej transakcji.

doceniła moje przywiązanie i przygotowała specjalny rabat
tylko dla mnie”).
Niezwykle ciekawym aspektem tego zagadnienia jest dynamiczne ustalanie samych cen. Wykorzystywanie tego mechanizmu przez linie lotnicze czy branżę hotelarską było głośno
komentowane, jednak użycie go w branży stricte e-commerce nie jest obecnie spotykane. Przy dzisiejszej technologii
i dostępnych narzędziach wprowadzenie w sklepie takiego
rozwiązania nie wydaje się wielkim wyzwaniem, jednak pojawiają się ograniczenia natury prawnej i moralnej.
Dominika Niekraszewicz
head of business development w SalesTube, odpowiada za rozwój kompetencji e-commerce Group One i poszerzanie portfolio klientów; z branżą
internetową związana od 2010 r.
 d.wieczorek@salestube.pl

Michał Salamon
e-commerce lead w SalesTube, odpowiada za projekty technologiczne związane z branżą e-commerce
wśród klientów GroupOne; z branżą
internetową związany od 2013 r.

Innym gorącym tematem w ostatnich latach jest wykorzystanie technologii AI (artificial intelligence – sztucznej

 m.salamon@salestube.pl

inteligencji) do ustalania właściwej ceny dla danego klienta.
AI to skrótowiec, który nie kojarzy się zazwyczaj z codziennym życiem, a jedynie z filmami z kategorii science fiction,
w których Ziemia została opanowana przez roboty. A fakt
jest taki, że z zagadnieniem AI każdy z nas spotyka się na co
dzień. To nic innego jak skomplikowane algorytmy analizujące
ogromne ilości danych w bardzo krótkim czasie i potrafiące
dostosować komunikat do użytkownika.
W sklepach internetowych dotyczy to najczęściej sytuacji, w której kupujący na podstawie swojej wcześniejszej
aktywności (w tym liczby i wartości dokonanych zakupów)
otrzymuje indywidualny (przypisany wyłącznie do jego konta)

Artykuł pochodzi
z „EwP” 2020, nr 3 (10)
Sprawdź
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Autor: Michał Wojciechowski

6 wskazówek, jak zwiększyć
wydajność i efektywność
sprzedaży dzięki automatyzacji
marketingu
Poprawa wydajności sprzedaży sprawi, że zyskasz czas na nowe działania
zwiększające efektywność. A lepsza efektywność przekłada się na większe obroty
i zyski. W artykule znajdziesz kilka praktycznych podpowiedzi, jak dzięki automatyzacji
marketingu skutecznie usprawnić pracę e-commerce i osiągać lepsze wyniki.
Co więcej, każdy z nich może być ustawiony w taki sposób, aby

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

jak krok po kroku zaprojektować scenariusz automatyzacji,

•

jak w sklepie internetowym wykorzystać lead nurturing,

•

jak dzięki segmentacji docierać do kupujących o nietypowych preferencjach,

•

dlaczego warto eksperymentować.

Wydajność sprzedaży
Jak ją zwiększyć? Najprościej – robić więcej, mając te same
zasoby. Najczęściej oznacza to po prostu robić więcej w tym
samym czasie.

1. Automatyzacja uruchamiania
kampanii
Przygotuj kampanie, które będą uruchamiać się samoczynnie po spełnieniu określonych warunków. Raz przygotowane materiały i dane potrzebne do uruchomienia kampanii,
kreacje i treści będą wykorzystywane automatycznie, bez

komunikaty były spersonalizowane i działały non stop 24/7.

Przykład
Zacznij od wprowadzenia pierwszej kampanii:
• Pierwsza wysyłka e-maila po rejestracji konta –
z aktualnie promowanymi produktami, automatycznie zaciąganymi z feeda produktowego.
Potem kolejnej:
• Wysyłka powiadomień web push z informacją
o e-mailu z promocją.
Twórz dalsze kampanie, uruchamiane automatycznie
w przypadku spełnienia określonych warunków (np.
zachowania potencjalnego klienta):
• Zachęcenie do odwiedzenia sklepu po dłuższej
nieobecności.
• E-mail + SMS z okazji np. urodzin.
Dodaj stałą kampanię retencyjną:
• Co miesiąc e-mail z poradami i polecanymi
produktami (treści zaciągane z feeda z treścią
z bloga oraz z feeda produktowego).

konieczności Twojej ponownej ingerencji.
Do tego celu najlepiej wykorzystać scenariusze automa-

W ten sposób systematycznie budowana jest „armia sprze-

tyzacji. Konsekwentne projektowanie scenariuszy – np. co

dawców”, czyli zautomatyzowanych scenariuszy, które w nie-

tydzień jeden nowy dla konkretnego segmentu – po kilku mie-

których przypadkach będą działać w niezmienionej formie

siącach da liczbę kilkudziesięciu pracujących w tle automatów.

nawet przez kilka lat i przekładać się na konkretne wyniki.
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2. Wykrywanie sekwencji zachowań i automatyczna odpowiedź
Ustal najczęstsze sekwencje na ścieżce zakupowej oraz reaguj, gdy zostaną przerwane. Przykładem jest tzw. porzucony
koszyk. Jednak tego typu przerwanych procesów (sekwencji
zachowań użytkownika w sklepie) jest więcej. Może to być np.
przeglądanie produktów w danej kategorii, zapisywanie się
na newsletter, rejestracja konta, porównywanie produktów,
wyszukiwanie produktów.

Przykład
1. Kupujący szuka w sklepie internetowym produktów za pomocą zaawansowanej wyszukiwarki.
2. Wypełnia formularz.
3. Przegląda wyświetlone wyniki wyszukiwania.
4. Wychodzi ze sklepu (brak dalszych aktywności).
Na taką sekwencję można odpowiedzieć spersonalizowanym scenariuszem, zgodnie z którym wysyłany
jest e-mail i/lub web push z deep linkiem do wyników
wyszukiwania lub informacją, że w sklepie pojawiły
się nowe produkty spełniające określone kryteria.

To podejście przynosi doskonałe rezultaty, gdy automatyzuje się działania systematycznie i konsekwentnie. Baza

Ten przykład bardzo dobrze się sprawdza i przekłada na
podniesienie konwersji, gdy masz w sklepie wdrożoną za-

scenariuszy, kampanii i szablonów kreacji jest wówczas wystarczająco bogata.

awansowaną wyszukiwarkę (takie rozwiązania są stosowane
np. w branży turystycznej).

Wskazówka

3. Myśl nieszablonowo,
korzystając z... szablonów

Warto pamiętać, że nowi użytkownicy, którzy są odbiorcami scenariuszy, zawarte w nich komunikaty zobaczą pierwszy raz. Niby banał, ale często się o tym
zapomina, próbując za wszelką cenę być kreatywnym
wobec każdej grupy odwiedzających.🙂

Każda kolejna kampania może być nie tylko lepsza, ale też
przygotowana z gotowych, sprawdzonych w boju scenariuszy.
Twórz własne szablony z najlepszych działań i wykorzystuj je
do uruchamiania kolejnych. Nie ma nic złego w stosowaniu

Efektywność sprzedaży

sprawdzonych i skutecznych schematów. Liczy się przede

W prostym ujęciu to mierzalne efekty działań. Np. jeśli pro-

wszystkim zawartość – i na to warto poświęcić czas zaoszczę-

wadzisz kilka kampanii e-mailingowych, to bardziej efektywna

dzony na konfiguracjach, układaniu sekwencji i algorytmach

będzie ta, która przyniesie lepsze rezultaty w liczbie transakcji

postępowania.

czy wartości sprzedaży.

Przykład
Scenariusz upsellingu, zgodnie z którym w kilku odcinkach edukuje się klienta oraz rekomenduje mu produkty zaciągane
z feeda, można wykorzystać do innych segmentów produktów albo w promocji sezonowej, zmieniając jedynie kryteria wejścia
(grupę docelową) oraz elementy graficzne w wybranych szablonach e-maili, pop-upach czy pushach.
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1. I jeszcze ciut, i jeszcze odrobinkę
– czyli wykorzystaj lead nurturing
Kampania polegająca na wysyłce jednego e-maila z zachętą
do zakupu z pewnością przyniesie pewien efekt. Jednak
zawsze może on być choć trochę lepszy. Gdy w ślad za
reakcją klienta lub jej brakiem nastąpi ciąg dalszy komunikacji, można uzyskać kolejny procent konwersji i sprzedaży.
A potem jeszcze jeden. I jeszcze promil. W liczbach bezwzględnych oznacza to konkretne, dodatkowe przychody
w złotówkach.

Przykład
Załóżmy, że sprzedajesz profesjonalne artykuły do
golenia dla mężczyzn dla klienta indywidualnego (D2C)
i prowadzisz kampanię e-mailingową.
1. Wysyłka z rekomendowanymi, promowanymi
produktami do wybranego segmentu: przychód
5000 zł.
2. Wysyłka follow-upu do osób niereagujących: przychód 300 zł.
3. Wysyłka upsellu do tych, którzy kupili – z treściami poradnikowymi o dodatkowych korzyściach:
przychód 500 zł.
4. Wysyłka ze zniżką dla reagujących, ale niekupujących – po kilku dniach, z dodatkowymi poradami:
400 zł.
5. E-mail retencyjny do klientów po dwóch miesiącach, gdy kończy się krem do golenia: przychód
300 zł.

Do 5 tys. zł sprzedaży z akcji mailingowej dołóż jeszcze
1,5 tys. zł z lead nurturingu (uzbierałeś w ten sposób 30%
dodatkowego przychodu minimalnym nakładem pracy w postaci godziny spędzonej nad konfiguracją i treściami do tej
sekwencji lead nurturingu).

2. Posegmentuj długi ogon
Takie działania podejmowane są zwykle wobec głównego
segmentu użytkowników i klientów sklepu. Warto spojrzeć
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Przykład
Do każdej wysyłki czy komunikacji on-site „doklej”
treść lub element oferty stanowiący „niszę” w Twoim
sklepie. Część odbiorców zareaguje na to kliknięciem
bądź przejściem do szczegółów. To idealny moment,
aby lepiej ich poznać, przypisać do segmentu (lub na
tym etapie po prostu otagować i sprawdzić liczebność
tej grupy). W bardziej zaawansowanej automatyzacji
możliwe jest ustawienie scenariuszy w taki sposób,
aby były uruchamiane dopiero wówczas, gdy segment
będzie odpowiednio liczny.

Odpowiednie ustawienie segmentacji oraz scenariuszy
automatyzacji pozwala na „wyłuskiwanie” odbiorców o preferencjach nietrafiających do głównego nurtu klientów sklepu,
ale z potencjałem zakupowym.

3. Spróbuj czegoś nowego
Praca nad wydajnością sprzedaży to uzyskiwanie większej
ilości czasu na nowe działania zwiększające efektywność. Jeśli
w danym obszarze komunikacji z użytkownikami sklepu nic
się dotąd nie działo, to zrobienie czegokolwiek – przynajmniej
w teorii – powinno przynieść pewien, choćby minimalny efekt.
Z eksperymentów narodził się już niejeden filar sprzedaży.

Przykład
Poszukaj w ofercie swojego sklepu produktów mających potencjał retencyjny i rekurencyjny (taki potencjał teoretycznie mają np. skarpetki, płyn do naczyń,
proszek do prania, smar do łańcucha – produkty,
które się zużywają i można po nie wrócić, ponawiając zakup mniej więcej w stałych odstępach czasu).
Przeprowadź eksperyment i na podstawie teoretycznego cyklu życia produktu ustaw do klientów,
którzy ten produkt kupili, scenariusz z przypomnieniem o kolejnym zakupie. Jeśli to zadziała i przyniesie
choćby minimalny efekt – wprowadź ten scenariusz,
eksperymentuj lub szukaj kolejnego.

nieco dalej i zobaczyć, jakie grupy tworzą kupujący o bardziej
nietypowych preferencjach.
To często zaniedbywana część ruchu, w którym nierzadko
drzemie kilka dodatkowych procent sprzedaży. Zaniedbywana
głównie dlatego, że brakuje na nią czasu, a przygotowywanie kampanii personalizowanych może być po prostu zbyt
kosztowne.

Michał Wojciechowski
CEO iPresso
 michal@ipresso.com
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Jak dzięki optymalizacji
procesów sprzedażowych
zwiększyć obroty o 35%
Jeżeli zastanawiasz się, czy warto zagłębić się w tematykę optymalizacji procesów
sprzedażowych, poznaj historię iSprzęt.pl. Przeprowadzona modernizacja
przyczyniła się do rozwoju marki, zwiększenia efektywności działu sprzedaży,
którym kieruję, a także znacząco podniosła poziom obrotów. Nacisk na nieustanny
rozwój i automatyzację procesów pozwolił na zbudowanie biznesu notującego
zwyżki przychodów sięgające 80% rok do roku. Obecnie firma jest jednym
z liderów swojego segmentu, z przychodem na poziomie 12 mln zł.

P

latformę iSprzęt.pl trudno zakwalifikować do typowego

z kolei doprowadzić do całkowitej destabilizacji i braku płyn-

e-commerce. W asortymencie sklepu znajduje się nie

ności finansowej przedsiębiorstwa.

tylko sprzęt codziennego, domowego użytku, którym zaintere-

Ta sytuacja oraz mało satysfakcjonujące wyniki finansowe

sowani są odbiorcy indywidualni. Jego oferta to również pro-

stały się impulsem do pilnej modyfikacji procesu sprzeda-

fesjonalne maszyny budowlane i przemysłowe dla klientów

żowego. Zdecydowano o przeprowadzeniu audytu, który

biznesowych. W sprzedaży B2B ścieżki zakupowe są bardzo

według założeń miał wskazać błędy oraz schematy działań

rozbudowane, co wymaga na każdym etapie profesjonalnego

wykonywanych intuicyjnie (np. obsługi klienta w razie rekla-

doradztwa i wsparcia klienta. To sprawia, że zaangażowanie

macji) niespełniające swojej funkcji.

działu handlowego jest niezbędne, a niekiedy przewyższa
sprzedaż automatyczną.

Brak efektów impulsem do audytu

Analiza końcowego raportu przyniosła interesujące spostrzeżenia. Okazało się, że granica między obsługą klienta
a sprzedażą po prostu się zatarła. W wyniku tego dział handlowy był prawie całkowicie zaabsorbowany działaniami

Jeszcze niecałe dwa lata temu, na początku 2019 r., w ra-

związanymi z obsługą klienta. Zamiast skupiać się na realizacji

mach działalności marki kadra menedżerska zwróciła uwagę

planów sprzedażowych, handlowcy poświęcali niemal

na bardzo niepokojące zjawisko. Otóż efektywność działu

80% swojego czasu reklamacjom, zwrotom czy korek-

handlowego nie wzrastała proporcjonalnie do pracy wyko-

tom dokumentów.

nywanej przez zespół. Specjaliści byli obłożeni zadaniami,
Przekładało się to na zwiększenie ryzyka wzrostu niezado-

Określenie potrzeb
i wprowadzenie zmian

wolenia pracowników, a co za tym idzie – rotacji wynikającej

W wynikach zewnętrznej kontroli można zobaczyć pozytywne

z nadmiaru obowiązków. W dłuższej perspektywie mogło

i negatywne strony funkcjonowania firmy. W przypadku

co w 100% wypełniało ich dzienny kalendarz obowiązków.
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iSprzęt.pl zakończenie audytu oznaczało rozpoczęcie trzymie-

Efekty

sięcznego okresu opracowywania procesów usprawniających

W firmie iSprzęt wprowadzone zmiany przyniosły wiele do-

funkcjonowanie działu handlowego.

brego, nie tylko w dziale handlowym:
1. Rewolucja przyczyniła się do znacznej poprawy komuni-

Zapamiętaj
W planowaniu wprowadzenia nowych procesów
lub optymalizacji istniejących należy uwzględnić nie
tylko jeden wycinek działalności firmy, ale spojrzeć
na całość. Pamiętaj, że organizacja funkcjonuje jak
żywy organizm. Zmiany w jednym dziale wpływają
na pozostałe. Schemat idealny z punktu widzenia
działu handlowego niekoniecznie będzie pasował
do rozwiązań księgowości czy logistyki.

kacji między działami sprzedaży, księgowości i logistyki,
choć ze względu na specyfikę branży nie można zupełnie
wykluczyć zadań pozaprocesowych (np. gdy klient jest
zainteresowany testami produktu i transakcja zależy od
spotkania i bezpośredniej prezentacji artykułu).
2. Uporządkowanie zadań wewnątrz struktury wpłynęło
także na to, co działo się na zewnątrz. Wprowadzenie
komunikatów e-mailowych na każdym etapie zamówienia
i wyeliminowanie błędów w wysyłkach mocno ograniczyło
liczbę połączeń przychodzących.

Jeżeli nie do końca wiesz, jak wewnętrznie tworzyć takie

3. Poprawa relacji z klientami została automatycznie zauwa-

procesy, przydatny może się okazać przygotowany przez

żona w opiniach na zewnętrznych platformach takich jak

nas benchmark (ramka poniżej).

Ceneo.

Jak optymalizować procesy sprzedażowe?
1

Wprowadź jasne procedury wykonywania wszystkich zadań. Z uwzględnieniem potrzeb i możliwości
każdego z działów w firmie opracuj proste schematy usprawniające wszystkie prawdopodobne scenariusze
realizacji zamówienia.
Przykład: W iSprzęt.pl okazało się, że najlepiej sprawdzają się mniej szczegółowe opisy procesów – takie, w których
wciąż istotna jest własna inicjatywa pracownika. Jedno z lepszych wyjść to kolejkowanie zadań. Zapewnia ono płynny
przepływ informacji i wymaga rozwiązania jednego zadania, aby móc przejść do kolejnego.

2

Zautomatyzuj powtarzalne elementy i zadania. Odciążenie pracowników od części czynności (np. uzupełniania danych w zwrotach, wysyłki dokumentów księgowych, udzielania kodów rabatowych czy kierowania
próśb o wystawienie opinii) sprawi, że będą oni mogli skupiać się na innych zadaniach.

3

Wykorzystaj możliwości CRM. Dane z każdego zamówienia wprowadzane na bieżąco umożliwiają szybką analizę skuteczności prowadzonych działań. Dzięki temu można wykluczyć z procesu zbędne czynności
generujące niepotrzebne koszty, a zaoszczędzony w ten sposób budżet przesunąć w obszary wykazujące
największy potencjał.

4

Opracuj klarowny system prowizyjny. Proste i czytelne zasady prowizji od dodatkowej sprzedaży oraz
konkretne progi powodują, że handlowcy dokładnie wiedzą, ile muszą sprzedać, aby osiągnąć kolejny próg
premii. Stanowi to także dla nich dodatkową motywację.

5

Przydziel pracownikom konkretne zadania dopasowane do ich predyspozycji. Chyba nie ma nic gorszego niż pracownik, który w zasadzie nie wie, co ma ze sobą zrobić. Obserwuj, w jakich zadaniach i funkcjach
najlepiej odnajdują się Twoi ludzie. Ktoś ma specjalistyczną wiedzę i dobrze czuje się w zagadnieniach czysto
technicznych? W takim razie warto się zastanowić dwa razy, czy obsługa klienta będzie jego wymarzoną rolą
w firmie.

6

Wprowadź specjalistyczne szkolenia. Określenie predyspozycji pracowników pozwala na bardziej precyzyjne dobieranie kursów i doszkalanie załogi w tych obszarach, które tego szczególnie wymagają.
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Całość zmian oczywiście przyczyniła się do poprawy kluczowej kwestii – do zwiększenia sprzedaży.
Usystematyzowanie działań doprowadziło do podniesienia obrotu o 35% w stosunku do tego samego
okresu poprzedniego roku.

Jarosław Wojciechowski
dyrektor handlowy w iSprzęt.pl
 jaroslaw.wojciechowski@isprzet.pl

Zapamiętaj
Optymalizacja procesów sprzedażowych to nie rozwiązanie tymczasowe. Wprowadzone zmiany należy
utrzymywać i nieustannie aktualizować, aby efektywnie
pomagały w codziennym funkcjonowaniu organizacji.
Takie podejście do biznesu pomoże dostrzec kolejne
obszary, w których warto wprowadzić modyfikacje.

Artykuł pochodzi
z „EwP” 2021, nr 1 (12)
Sprawdź

Brak zmian i postępu w strukturach firmy świadczy nie
o stagnacji, ale o regresie – szczególnie gdy konkurencja biegnie, a Twoja organizacja stoi wciąż w tym samym miejscu.

Reklama
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Autorka: Justyna Grzyl

Rola płatności online
w rozwijaniu sprzedaży
transgranicznej
Rozwój technologii i upowszechnienie internetu otwierają przed biznesami każdej
wielkości drzwi do konsumentów z całego świata. Sprzedaż transgraniczna (z ang.
cross-border) staje się tym samym konieczną strategią rozwoju przedsiębiorstw
działających w handlu internetowym. Jednym z ważnych elementów skutecznej
ekspansji międzynarodowej są z pewnością płatności, które zapewniają
bezproblemowe zakupy.
debetowe). Jednak w wielu krajach znacznie większą popular-

Z artykułu dowiesz się m.in.:

nością wśród kupujących online cieszą się alternatywne, lokalne metody płatności, takie jak np. szybkie przelewy w Polsce –

•

dlaczego udostępnienie płatności wyłącznie kartą kredytową jest niewystarczające, aby zdobyć nowe rynki
i poszerzyć bazę klientów,

•

jak zintegrować płatności, by wykorzystywana technologia jak najlepiej wspierała ekspansję międzynarodową,

z zagranicy, należy pamiętać, aby w sklepie udostępniać moż-

•

czym charakteryzują się wybrane najbardziej obiecujące rynki e-commerce na świecie pod względem
akceptowanych metod płatności,

nim miliony konsumentów zdecydują się na zakupy online.

•

co zyskuje sklep dzięki zaoferowaniu kupującym lokalnych metod płatności.

Karty vs. lokalne metody płatności
Wśród kluczowych czynników sukcesu w międzynarodowej ekspansji sklepów internetowych niezwykle ważne miejsce zajmuje

tzw. pay-by-linki – czy działający w podobny sposób system
iDeal w Holandii. Dlatego też, kierując ofertę do klientów
liwie najszerszy wybór lokalnych metod płatności. To dzięki

Wskazówka
Sklepy internetowe, które nie będą kierowały się zasadą lokalności w trakcie wdrażania strategii ekspansji
międzynarodowej, mogą w niektórych przypadkach
stracić dostęp do ponad 80% rynku, jeśli ograniczą
oferowane metody płatności wyłącznie do płatności
kartami globalnych organizacji płatniczych.

dostosowanie metod płatności do przyzwyczajeń i oczekiwań
kupujących. Najlepiej, jeśli udostępniane metody płatności są

Na wielu rynkach, gdzie e-commerce rośnie najszybciej (np.

dobrze znane lokalnym konsumentom. Możliwość wyboru

Azja, Ameryka Południowa, Europa Środkowo-Wschodnia),

najpopularniejszych na danym rynku sposobów płatności

relatywnie niewiele osób posiada kartę kredytową czy nawet

sprawia bowiem, że rośnie ich zaufanie do zakupów online.

konto w banku. E-przedsiębiorcy powinni więc udostępniać

Międzynarodowym standardem płatności za zakupy

w sklepach znacznie szerszy wachlarz metod płatności,

w sklepach internetowych są karty płatnicze (kredytowe oraz

w tym szczególnie te oparte na rozwiązaniach lokalnych.
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W ten sposób umożliwią dokonanie zakupu setkom tysię-

zarządzających sklepami internetowymi. Na szczęście istnieją

cy klientów, którzy w innym przypadku nie byliby w stanie

technologie, które ułatwiają ekspansję zagraniczną:

sfinalizować transakcji online.
Dla przykładu, Brazylia to największy rynek e-commerce

•

decydując się na ekspansję na rynki europejskie, moż-

i najsilniejsza gospodarka w Ameryce Południowej. Aż jedna

na wybrać np. system dostarczany przez PayU, które

trzecia mieszkańców tego kraju nie posiada jednak konta

obsługuje bezpośrednio wszystkie transakcje na terenie

w banku ani żadnej karty. Dla tych konsumentów stworzono

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska

więc specjalną metodę płatności online-offline, zwaną Boleto.
Obok zaoferowania kupującym wygodnych i znanych im

+ Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein),
•

jeśli plany rozwoju wykraczają poza granice EOG, do-

metod płatności online bardzo ważne jest także posiadanie

brym rozwiązaniem będzie globalna platforma PayU Hub,

w ofercie sklepu internetowego płatności w lokalnych walu-

czyli agregator lokalnych metod płatności i międzyna-

tach. Z pewnością pomoże to zwiększyć zaufanie, a z czasem

rodowych dostawców płatności z całego świata. Dzięki

ugruntować także pozycję sklepu na nowym rynku.

temu, po wykonaniu integracji z jednym globalnym API,

Lokalna ekspertyza połączona
z globalną technologią

sklep uzyskuje dostęp do ponad 400 lokalnych metod
płatności oraz kart płatniczych i produktów kredytowych na ponad 50 najszybciej rozwijających się rynkach

Zaspokojenie potrzeb klientów pod względem lokalnych

e-commerce na świecie, w tym tak perspektywicznych

metod płatności jest skomplikowanym procesem, który

jak: Indie, Brazylia, Nigeria, Rosja, Turcja czy cała połu-

czasem może okazać się nawet męczący dla właścicieli czy

dniowo-wschodnia Azja.

Mechanizmy, które gwarantują większą liczbę
pozytywnie zakończonych transakcji
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Jako siedemnasta największa gospodarka na świecie i trzeci
najszybciej rozwijający się rynek e-commerce w Europie

Każdy z krajów określanych jako gospodarki tzw. szybkiego

Turcja oferuje wspaniałe możliwości pod względem transgra-

wzrostu, gdzie również e-commerce rozwija się najdynamicz-

nicznych inwestycji sklepów internetowych z innych krajów.

niej na świecie, charakteryzuje się odmiennym podejściem

•

Ponad 70% płatności kartami odbywa się za pomocą

e-konsumentów do dokonywania płatności online. Poniżej

programów ratalnych, które umożliwiają kupującym

znajduje się kilka przykładów przedstawiających, jak wyglą-

rozłożenie wydatków za codzienne zakupy na miesięcz-

dają preferencje płatnicze kupujących online w wybranych
miejscach na świecie.

ne raty.
•

Ogromną popularnością cieszą się również karty lojalnościowe z opcją płatności – i zdecydowanie jest

Brazylia

to metoda, która powinna być dostarczona tureckim
konsumentom w momencie otwierania się na ich rynek.
Ta metoda płatności jest w dużej mierze kontrolowana
przez siedmiu wiodących dostawców, którzy obsługują
94% rynku.
•

Płatności ratalne są oferowane tylko przez lokalnych

Brazylia ma najbardziej rozwinięty rynek e-commerce

dostawców płatności (np. PayU, iyzico) lub globalne

w Ameryce Południowej.

platformy agregujące lokalne systemy płatności (jak np.

•

Najpopularniejszą metodą płatności za zakupy online

PayU HUB).

jest karta kredytowa.
•

Prawie 80% tego rodzaju płatności dokonywanych jest
jednak w formie ratalnej.

przetwarzający dla nich płatności przestrzega tureckich prze-

•

Ok. 10% wszystkich transakcji online opłacanych jest

pisów dotyczących przechowywania danych, według których

lokalnymi brazylijskimi kartami kredytowymi, takimi

dane lokalnych konsumentów muszą być przechowywane

jak Elo i Hipercard.

w Turcji.

•

Dodatkowo ponad 25% wszystkich transakcji online
stanowią alternatywne metody płatności, w tym

Ważne jest, aby e-przedsiębiorcy upewnili się, że podmiot

Republika Południowej Afryki

popularna płatność gotówkowa Boleto.
Boleto Bancario to metoda płatności gotówkowej regulowana przez Brazylijską Federację Banków. Za boleto (bilet)
można zapłacić w milionach lokalizacji, np. w bankomatach,
oddziałach banków, agencjach loteryjnych, urzędach pocz-

RPA jest najbardziej rozwiniętą gospodarką cyfrową

towych, supermarketach i sklepach narożnych. Boleto jest

w Afryce i jedną z najszybciej rozwijających się na świecie.

ważną opcją płatności do zaoferowania klientom z Brazylii,

•

W RPA następuje szybkie przejście od płatności gotówką

ponieważ umożliwia dostęp do zakupów online dla prawie

do płatności online dzięki międzynarodowym metodom

30% mieszkańców, którzy nie posiadają konta w banku.

płatności, a także silnie działającym lokalnym graczom.

Turcja

•

Karty kredytowe i debetowe są aktualnie najpowszechniejszymi metodami płatności online.

•

Równocześnie jednak mieszkańcy RPA coraz częściej decydują się na rozwiązania alternatywne. Wspomniany
PayU HUB umożliwia akceptowanie płatności kartami
Visa i Mastercard, niezależnie od lokalizacji, w jakiej karty
zostały wydane. PayU obsługuje także przelewy online
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ze wszystkich banków w RPA, dzięki czemu znacznie

obszarach miejskich, jak i wiejskich. Jednocześnie w Rosji

zwiększa możliwości kupna produktów przez klientów,

znajduje się największa grupa użytkowników inter-

którzy nie posiadają kart kredytowych.

netu w Europie – aż 110 mln osób, z których dopiero 63

Czechy

mln robi zakupy online, pozostawiając ogromne pole do
przyszłego rozwoju.
•

Jednym z zauważalnych trendów w Rosji jest preferencja dokonywania zakupów od zagranicznych sprzedawców – 37% transakcji online w Rosji to transakcje
transgraniczne.

•

użytku osobistego.

woeuropejska z obrotem w handlu elektronicznym wynoszącym
4 mld dol. Transgraniczny handel elektroniczny odnotowuje

•

tutaj także szybki wzrost (o 39%), plasując Czechy w pierwszej
trójce krajów Unii Europejskiej o największym potencjale
Głównymi czynnikami wzrostu e-handlu są wysoka do-

•

Dominującą metodą płatności dla Czechów kupujących

Visa i MasterCard są obecne na rynku rosyjskim, podobnie jak lokalne karty Centralnego Banku Rosji.

•

rozwój odnotowuje m-commerce.
•

Karty kredytowe i debetowe są tak samo popularne w Rosji,
jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

•

stępność internetu oraz równocześnie ogromna popularność smartfonów. W świetle tych danych szybki

Globalni kupcy nie są zobowiązani do posiadania lokalnego oddziału firmy, żeby prowadzić działalność w Rosji.

•

wzrostu w tym obszarze.
•

Zachęcającą siłą napędową jest zwolnienie międzynarodowych firm z podatków i ceł na towary do

Republika Czeska to szybko rozwijająca się gospodarka środko-

E-portfele są niezwykle popularne ze względu na obecność
na rynku od ponad 10 lat i przydatność w e-commerce.

•

Operatorzy krajowi, tacy jak Yandex Money, Qiwi (we

online jest płatność przy odbiorze, mimo że ponad

współpracy z Visa) i WebMoney, zapewniają klientom

82% populacji ma konto w banku.

uproszczone i wygodne metody płatności online.

Udział płatności kartą kredytową w transakcjach online

•

Jeśli chodzi o zapewnienie rosyjskim konsumentom jak

wynosi 17%. Przewiduje się jednak, że w najbliższych

najlepszego doświadczenia zakupowego, bardzo ważne

latach liczba ta będzie rosnąć, a płatność kartą kredytową

jest, aby e-przedsiębiorcy udostępniali lokalnie prefero-

stanie się preferowaną metodą finalizowania transakcji.

wane metody płatności online.

E-przedsiębiorcy, którzy chcą wejść na czeski rynek,
powinni zaoferować swoim klientom także możliwość

Podsumowanie

płatności za zakupy za pomocą szybkich przelewów

Rozwój technologii otwiera przed polskimi e-przedsiębiorca-

bankowych, tzw. pay-by-linków, za pośrednictwem

mi nowe możliwości i sprawia, że nic nie stoi na przeszkodzie,

wszystkich lokalnych banków.

by rozszerzać działalność sklepów internetowych na nowe

Rosja

obszary geograficzne. I choć obsługa globalnych klientów
jest wciąż wyzwaniem, to przetwarzanie międzynarodowych płatności online nigdy nie było łatwiejsze. Najbardziej
rozwinięci pośrednicy płatności oferują rozwiązania, dzięki
którym klienci na wszystkich rynkach są w stanie dokonać
transakcji online nawet w sklepie mieszczącym się na innym
kontynencie.

Rosja jest jednym z najlepszych miejsc do rozwoju i szyb-

Korzyści dla e-sklepu z oferowania alternatywnych metod

kiego wzrostu biznesu e-commerce w Europie, które są

płatności w lokalnych walutach:

napędzane przez kwitnący handel mobilny i transgraniczny

•

Budujesz zaufanie konsumentów.

oraz ogólną otwartość na zakupy cyfrowe, zarówno na

•

Docierasz do większej liczby klientów w danym kraju.
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Mapa obrazująca, gdzie na świecie PayU wspiera polskich
przedsiębiorców w międzynarodowej ekspansji

•

Klienci wiedzą, że ich pieniądze są bezpieczne.

zapewnić budzące zaufanie konsumentów doświadczenie

•

Dostarczasz lepsze doświadczenie zakupowe.

zakupowe? O tym opowiada eobuwie.pl – lider w segmencie

•

Zwiększasz współczynnik konwersji.

sprzedaży obuwia i akcesoriów online w Europie Środkowo-

•

Optymalizujesz swoje przychody dzięki wyższym wskaź-

Wschodniej. Przeczytaj case study.

nikom akceptacji przez lokalne banki.
•

Zmniejszasz ryzyko porzucenia koszyka zakupowego.
Justyna Grzyl
Cross-border e-commerce, czyli transgraniczny handel

internetowy, to gorący trend, wobec którego żaden rozwijający się e-biznes nie powinien przejść obojętnie. Dobrze
przygotowany plan wejścia na nowe rynki może zaowocować
setkami tysięcy, jeśli nie milionami, nowych klientów. Szanse
dla sprzedawców są więc ogromne. Jak je najlepiej wykorzystać? Na jakie potencjalne trudności się przygotować oraz jak

PR & Comms Senior Manager EMEA
PayU
 prasa@payu.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wypełnij formularz.
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Wybierz system płatności,
który się opłaca!
Dlaczego warto
wybrać PayU?
Oferujemy szybkie wdrożenie płatności.
Intuicyjny panel administracyjny.
Globalny zasięg i lokalną ekspertyzę.
Realizację transakcji walutowych,
m.in. EUR, USD, GBP.
Wypłatę środków w PLN
bez ryzyka kursowego.
kurs

Postaw na najchętniej wybierany w Polsce
system płatności!

Sprawdź ofertę!
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Jak skutecznie rozpocząć sprzedaż zagraniczną online?
radzi Adam Jankowiak,
e-commerce manager
w Chocolissimo

Bo jeśli np. w Niemczech wdrożysz te same modele
płatności co w Polsce – przegrasz na starcie! Klienci
nie zrozumieją tam idei płatności przy odbiorze.
Obowiązują za to płatność kartą (ale np. przez Sofort)
i tzw. Rechnung (płatność w terminie do 14 dni). Z kolei
w Czechach czy na Słowacji musisz oferować wysyłkę
za pobraniem, a żeby odbierać pieniądze od firmy ku-

Pamiętaj, że rozpoczęcie sprzedaży za granicą wymaga

rierskiej – mieć bank w danym kraju. To z kolei wiąże

lokalnego know-how. Trzeba dostosować krajowy model

się z kolejnymi decyzjami i dostosowaniem procesów,

sprzedaży do upodobań i zachowań konsumentów

które najlepiej wzorować na czyichś doświadczeniach.

zagranicznych – wprowadzić lokalne metody płatności,
zacząć korzystać z firm kurierskich popularnych na

Największe przeszkody

danym rynku czy rozpocząć sprzedaż na uznanych plat-

Osoby decyzyjne w kwestii rozwoju e-commerce czę-

formach elektronicznych. Nie szczędź czasu i pieniędzy

sto boją się rozpoczęcia sprzedaży zagranicznej. Za

na przygotowanie założeń całego projektu. Moje rady?

dużo jest pytań o przeszkody, za mało – o korzyści.

1. Zatrudniaj native speakerów, którzy pomogą przy-

Wejście na rynki zagraniczne należy rozpatrywać jako

gotować założenia projektu, nawiążą współpracę

jeden z projektów, który organizacja może realizować

z lokalnymi partnerami, przetłumaczą treści, pomogą

w danym okresie. Jego koszt i poziom trudności oraz

uruchomić sklep i poprowadzą obsługę klienta czy

zaangażowania zespołu są nieporównywalne z poten-

kampanie marketingowe.

cjalnymi korzyściami. Dlatego zachęcam wszystkie sklepy

2. Korzystaj z pomocy osób, które realizowały już takie
projekty.
3. Bierz udział w konferencjach, które pomogą Ci po-

internetowe przynajmniej do skalkulowania takiego
projektu i zestawienia go z innymi koncepcjami rozwoju.

głębić wiedzę na temat rynku docelowego. Know-

Najpopularniejsze kierunki

-how, które pozyskasz na początku, jest nie do

W Chocolissimo ekspansję rozpoczęliśmy od naszych są-

przecenienia.

siadów (Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa). Ze względu
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na bliskość logistyczną (niższe koszty dostawy transgra-

w wyszukiwarce Seznam, a w Niemczech Amazon oraz

nicznej) i możliwość zatrudnienia na miejscu native spe-

eBay mają w swoich rękach 66% rynku e-commerce –

akerów było to moim zdaniem optymalne rozwiązanie.

warto więc na początku postawić na sprzedaż na tych

Nie chcieliśmy rzucać się od razu na najatrakcyjniejsze

platformach.

dla nas czekoladowe rynki Francji i Beneluksu.
Woleliśmy przejść przez projekt ekspansji na mniejszych rynkach, z mniejszą konkurencją, aby zebrać własne know-how i w kolejnych latach uruchamiać sprzedaż
w ważniejszych dla nas krajach: we Francji, w Belgii,
Holandii i Rumunii.
Z moich obserwacji wynika, że polskie sklepy internetowe idą podobną drogą: Czechy i Słowacja – ze

Wskazówka
Jeśli chcesz sprzedawać od razu w dużych ilościach i na wielu platformach, skorzystaj z gotowych rozwiązań (m.in. plentymarkets), które
pozwalają zintegrować system ERP z wieloma
platformami sprzedażowymi w różnych językach
jednocześnie.

względu na koszty logistyki i niedużą konkurencję – są
najpopularniejsze. Francja i Niemcy są za to krajami

Zwróć uwagę, że – tak samo jak sklepy internetowe –

z większą konkurencją, ale też większym tortem do

o ekspansji zagranicznej myślą polskie firmy oferujące

podziału. Najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem jest

płatności czy usługi logistyczne. Warto porównać ich

moim zdaniem Rumunia. Tu jednak należy pamiętać, że

oferty z propozycjami lokalnych operatorów.

według rumuńskiej organizacji GPeC aż 90% zakupów
przez internet odbywa się z płatnością przy odbiorze.

Sprawdzone narzędzia
W Europie fajne jest to, że mieszkańcy większości krajów
używają Google’a, Facebooka i Instagrama. Wykorzystanie

Artykuł pochodzi
z książki „E-commerce
w praktyce. Lekcje
skutecznej sprzedaży
online”

tych narzędzi jest kluczowe w działaniach marketingowych, a jednocześnie dla nas stosunkowo proste.
Trzeba też jednak odrobić zadanie domowe, aby
wiedzieć, że np. w Czechach dobrze jest zaistnieć

Sprawdź
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Autor: Konrad Caban

12 pułapek ekspansji
zagranicznej
W czasach dynamicznego rozwoju branży e-commerce osiągnięcie wzrostu biznesu
przez wejście na nowe rynki jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Chociaż wydaje się,
że uruchomienie dodatkowej wersji językowej sklepu z obsługą nowej waluty to
pestka, temat jest złożony. Obszarów wymagających dodatkowej pracy jest wiele,
a w każdym z nich łatwo popełnić błąd. Najczęstsze zebrałem w tym artykule.
•

Z artykułu dowiesz się m.in.:

Przeprowadź poszukiwania w lokalnych wersjach
Google’a (lub innych wyszukiwarek), oparte na takich
zapytaniach, jakie wpisywaliby Twoi klienci.

•

na jakie obszary zwrócić uwagę przed wejściem
z e-sklepem na nowe rynki,

•

co zrobić, żeby obniżyć ryzyko związane z ekspansją,

•

jakich błędów się wystrzegać,

pojawiają się w nim zamówienia stamtąd, jesteś w komfor-

•

jakie rozwiązania się sprawdzają.

towej sytuacji i wybór nowego rynku będzie prosty.

1. Wybór nowych rynków

Jeżeli w sklepie istnieje już ruch z jakiegoś kraju, a nawet

2. Język a kraj
Uruchomienie hiszpańskiej wersji językowej nie oznacza

Decyzja o rozpoczęciu sprzedaży w kraju, do którego jest

gotowości do rozpoczęcia sprzedaży w Hiszpanii, Meksyku

nam blisko z powodu wewnętrznych uwarunkowań, może

i Argentynie. Lokalizacja, czyli pełne przygotowanie serwisu

kusić. Przykładowo: kilka osób z zespołu zna język niemiecki

internetowego na lokalny rynek, odbywa się na poziomie

i mogłoby się zająć tłumaczeniami oraz obsługą klientów

kraju, a nie języka.

z Niemiec i Austrii. Niestety, to najkrótsza droga do zmarnowania czasu i zasobów.

Lokalizowane treści muszą uwzględniać specyfikę kraju –
językową, kulturową, ekonomiczną, technologiczną. I wcale nie chodzi tylko o teksty. Znaczenie mają też ilustracje

Zapamiętaj

(np. obecność osób o różnych kolorach skóry na zdjęciach),

Wybór nowego kraju musi być oparty na rozpoznaniu
jego rynku, oszacowaniu potencjału sprzedaży oferowanych produktów i analizie konkurencji.

a także zwyczaje zakupowe i płatnicze.

Jeżeli nie stać Cię na badania rynkowe albo zakup gotowych
raportów, przeprowadź analizę rynku samodzielnie:
•

kolorystyka i symbolika (np. znaczenie liczb dla Chińczyków),

3. Skala wejścia
Przedsiębiorcy uruchamiający nowe aplikacje (SaaS, start-upy)
zawsze zaczynają od MVP (minimum viable product), czyli

Przeanalizuj dane z Google Trends, aby odkryć, czego

minimalnej wersji aplikacji, realizującej podstawowe funkcje –

Twoja grupa docelowa szuka w sieci, i Google Keyword

żeby zbadać rzeczywisty popyt, ale uniknąć przeinwestowa-

Plannera, aby odpowiednio dobrać frazy, na które bę-

nia. To bardzo dobre podejście, również dla przedsięwzięć

dziesz pozycjonować sklep.

e-commerce, wchodzących na nowe rynki.
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Żeby znacząco obniżyć ryzyko, zacznij od uruchomienia sprzedaży na istniejącej platformie. Może to
być globalny marketplace, taki jak Amazon czy eBay,
jak również jego lokalny odpowiednik. Tego typu
eksperyment pozwoli potwierdzić (lub zanegować)
wyniki przeprowadzonych badań i podjąć właściwą
decyzję odnośnie do wejścia all-in.
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6. Obsługa klienta
Tam, gdzie w danej branży jest silna konkurencja sklepów
internetowych, bardzo duże znaczenie ma jakość obsługi
klienta. Wsparcie sprzedażowe, obsługa posprzedażowa,
sprawna i przyjazna procedura zwrotów i reklamacji – to
czynniki, na które szczególnie należy zwrócić uwagę.
Klienci oczekują komunikacji w ich języku i dostępności
w odpowiednich godzinach w ich strefie czasowej. Oznacza
to konieczność zwiększenia zatrudnienia. Najlepszym roz-

4. Przewaga konkurencyjna
Jeżeli podstawą wygrywania na rodzimym rynku jest cena,

wiązaniem może się okazać nawiązanie współpracy zdalnej
z kimś rezydującym w danym kraju na stałe.

to wcale nie znaczy, że właśnie na cenie powinieneś oprzeć

7. Reklama

strategię konkurencyjną w nowym kraju. O ile w wypadku eks-

Działania promocyjne również muszą być lokalizowane – w zna-

pansji na zachód to się bardzo często sprawdza, o tyle przy

czeniu pełnego dostosowania do rynku, a nie bezpośredniego

innych kierunkach nie jest już takie oczywiste – ze względu

tłumaczenia treści reklam i landing page’ów oraz kopiowania

na różnice siły nabywczej klientów.

gotowych kampanii z Google Ads czy Facebook Ads.

Podobnie jest z innymi cechami oferty – jakość, która
w Polsce jest postrzegana jako wysoka, za granicą może
się okazać średnia. W krajach wysoko rozwiniętych duże
znaczenie mogą mieć walory mniej istotne w państwach
rozwijających się. Przykładem może być ekologia – odnoszona
zarówno do materiałów, z których wykonany jest produkt, jak
i do procesu produkcji. Dużą część mieszanki produktowej
trzeba po prostu przemyśleć w zupełnie nowym kontekście.

Zapamiętaj
W danym kraju mogą funkcjonować platformy
reklamowe (lokalne wyszukiwarki, portale, sieci
afiliacyjne itd.) o potencjale podobnym do potencjału Google’a i Facebooka – albo nawet wyższym.
Oczywista jest konieczność nawiązania relacji z lokalnymi influencerami.

5. Ograniczenia prawne

8. Waluty i metody płatności

Otoczenie prawne to jeden z najważniejszych obszarów

Konieczność przyjmowania płatności w lokalnej (albo unij-

wymagających dokładnego zbadania przed uruchomieniem

nej) walucie to sprawa bezdyskusyjna. Jednak ustalanie cen

sprzedaży w nowym kraju. Lokalne wymagania i ograniczenia

w alternatywnej walucie nie jest tak proste, jak się wydaje.

mogą być bardzo różne.

Muszą być one konkurencyjne, ale zarazem pokrywać wyższe
koszty – związane ze sprzedażą transgraniczną. Dodatkowym

Przykłady
Wymagania i ograniczenia prawne w wybranych
krajach
• Każda niemiecka firma musi na stronie internetowej
zamieścić Impressum, czyli informacje o sprzedawcy,
napisane według określonego schematu.
• W Kanadzie od 2015 r. obowiązuje bardzo restrykcyjne prawo antyspamowe, powiązane z dużymi karami.
• W Chinach blokowane są firmy nieposiadające chińskich udziałowców.
• W UE obowiązuje RODO. Komunikaty, które są
umieszczane przez firmy na stronach WWW w związku z tym rozporządzeniem, mogą odstraszać klientów
spoza UE, a na pewno obniżać konwersję.

utrudnieniem jest potrzeba zaokrąglania cen (żeby kwoty
w danej walucie nie wyglądały nienaturalnie – np. 87,43)
i wynikająca z niej konieczność decyzji, czy zmienić cenę
wyjściową w górę czy w dół.
Bardzo istotnym zagrożeniem jest ryzyko kursowe.
Wymianę walut można powierzyć operatorowi płatności, ale
rzadko jest to opłacalne. Najczęściej lepszym wyjściem jest
otrzymywanie zapłaty w walucie nabywcy na konto bankowe
i samodzielne przewalutowywanie wpływów w odpowiednim
momencie i przy pomocy wybranego kantoru internetowego
lub banku. Dodatkowo, jeśli przyjmuje się płatności w walucie,
która nie jest stabilna, trzeba dużo częściej aktualizować
ceny – wręcz codziennie.
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Dostępne metody płatności również muszą być dostosowane do zwyczajów zakupowych w danym kraju.

Przykład
W Niemczech – podobnie jak w Polsce – bardzo popularne są szybkie przelewy online. Z kolei w Ameryce
podstawowym narzędziem płatności w sklepach internetowych są karty kredytowe.
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Na jakie aspekty infrastruktury technicznej e-sklepu musisz
zwrócić uwagę, jeśli planujesz
ekspansję na rynki zagraniczne?
1

9. VAT i inne podatki
Sprzedaż do innych krajów Unii Europejskiej wiąże się z jedną sporą komplikacją, a szczególnie dotyczy to nabywców
będących klientami indywidualnymi. Chodzi o konieczność
precyzyjnego naliczenia podatku VAT w odpowiedniej stawce.

Zapamiętaj
Każdy kraj członkowski UE ma własny limit wartości
sprzedaży, do którego VAT można rozliczyć w kraju
sprzedawcy. Po przekroczeniu tej kwoty trzeba się
zarejestrować jako płatnik w danym kraju oraz pobierać i odprowadzać VAT w stawce obowiązującej
w tym państwie.

Problem podatku VAT znika przy sprzedaży wysyłkowej
poza granice Unii Europejskiej. Ale wtedy – w wypadku części
branż i niektórych krajów – trzeba pamiętać o cłach.

10. Infrastruktura e-sklepu
Zdarza się, że wejście na nowy rynek powoduje kłopoty
z szybkością działania serwisu internetowego. Przekłada

2

się też na zmianę skali działalności i oznacza konieczność
ciągłego monitorowania ruchu w sklepie internetowym.
Dlatego przygotuj się na zmiany w infrastrukturze e-sklepu
(ramka obok).

11. Usługi kurierskie
W większości sytuacji najlepszym sposobem na organizację
międzynarodowych wysyłek będzie współpraca z renomowaną globalną firmą kurierską, taką jak DHL czy UPS. Taki
partner nie tylko dysponuje sprawdzoną siecią logistyczną
i doświadczeniem, lecz także oferuje wiele usług dodanych –
np. przeprowadzanie odpraw celnych w imieniu nadawcy
i/lub odbiorcy. Globalny kurier może nie będzie najtańszy,
ale da poczucie bezpieczeństwa – również kupującym.

3

Szybkość działania serwisu. Kwestia wpływu
szybkości działania serwisu internetowego na konwersję to ostatnimi czasy bardzo popularny temat.
Teoretycznie łącza międzynarodowe są tak szybkie, że opóźnienia spowodowane przez położenie
geograficzne nie powinny być istotne. Ale w wielu
wypadkach są. Odbiorcom z naprawdę dalekich
krajów strona będzie się wczytywała nieco wolniej.
Ale najsilniejszy efekt będzie w krajach, które mają
słabe interkonekty międzynarodowe – szczególnie
z krajem sprzedawcy. Przy dużym ruchu i wysokich
obrotach możesz rozważyć lokalne hostowanie
zagranicznej wersji sklepu. Ale w większości przypadków wystarczy wykorzystanie rozproszonego
systemu dostarczania treści CDN (content delivery
network), czyli ogólnoświatowej sieci, złożonej z setek
serwerów zlokalizowanych w różnych krajach. Polega
to na tym, że wszystkie statyczne składniki serwisu
(przede wszystkim multimedia, ale również czcionki,
style i skrypty) są serwowane użytkownikom za pośrednictwem tej sieci. Przeglądarka, z której korzysta
klient, nawiązuje połączenie z serwerem sklepu, ale
wszystkie wspomniane elementy statyczne pobiera
automatycznie z najbliższego dla danej lokalizacji
węzła sieci. W ten sposób klient z Kanady nie będzie
wczytywał zdjęć produktów z Polski, tylko z serwera
znajdującego się w Kanadzie.
Skalowalne rozwiązania. Wzrost ruchu w sklepie
internetowym przekłada się w miarę bezpośrednio
na wykorzystanie dostępnych zasobów serwera i jego
łącza. Najłatwiej skalują się rozwiązania hostingowe
oparte na chmurze – na życzenie w ciągu kilku minut
uzyskasz dodatkowe gigabajty pamięci na dysku lub
rdzeniu procesora.
Monitoring. Nie zapominaj o konieczności ciągłego
monitorowania – nie tylko sprzedaży, lecz także samego sklepu pod kątem technicznym: jego dostępności, czasu wczytywania, prawidłowego działania
poszczególnych funkcji, a przede wszystkim procesu
zakupowego. To ważne, żeby o każdej awarii czy
usterce dowiedzieć się przed użytkownikami, jeszcze
zanim zacznie się marnować budżet reklamowy na
przyciąganie potencjalnych klientów do niedziałającego sklepu.
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12. Techniczne błędy SEO

Podsumowanie

Niezależnie od płatnych źródeł ruchu – takich jak reklama

Potencjalnych problemów związanych z rozpoczęciem

w wyszukiwarce, w mediach społecznościowych i porówny-

sprzedaży do nowego kraju jest bardzo wiele. Nie da się

warkach cen – czy współpracy z influencerami prawdopo-

uniknąć wszystkich, ale dzięki dobremu przygotowaniu moż-

dobnie liczysz też na ruch organiczny z Google’a. Dlatego

na znacząco zminimalizować ryzyko związane z ekspansją.

nie zaniedbuj SEO w momencie uruchamiania zagranicznej

Najważniejsze to podglądać lokalną konkurencję i pamiętać,

wersji sklepu. Do błędów najczęściej popełnianych w tym

że w każdym kraju nabywcy są nieco inni i trzeba się do nich

obszarze SEO należą:

dostosować. Wtedy nie poczują, że jesteś „obcy”.

•

zła decyzja dotycząca adresów URL wersji językowych
(folder „www.sklep.com/de/” vs subdomena „de.sklep.
com”, vs osobna domena „www.sklep.de”),

•

brak lub złe użycie tagów językowych – w szczególności tagu hreflang,

•

pozostawienie nieprzetłumaczonych elementów,

Artykuł pochodzi
z „EwP” 2019, nr 1 (4)
Sprawdź

np. tagów ALT ilustracji, słów w adresach URL,
•

brak albo niewiele linków z lokalnych serwisów prowadzących do witryny sklepu.
Konrad Caban
kieruje agencją Siteimpulse, która od 2002 r. zbudowała wiele serwisów internetowych o międzynarodowym
charakterze; rozwija dwie własne marki – Super Monitoring, działający w czterech językach, oraz Yourbrowser.is,
mający aż osiem wersji językowych
 k.caban@siteimpulse.com
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Jak rozpieścić chińskich
konsumentów
Chiny to największy rynek e-commerce na świecie, wart 2,3 bln dol., czyli prawie
trzy razy więcej niż amerykański. To ogromna rzesza konsumentów online
i wielka szansa również dla polskich przedsiębiorców. Jak wykroić kawałek tego
tortu dla siebie? Kluczem jest zapewnienie chińskim kupującym odpowiedniego
customer service.

W

edług prognoz jeszcze w tym roku e-commerce

minimalizację i optymalizację wydatków już na początkowym

w Chinach będzie odpowiedzialny za ponad 50% sprze-

etapie kontaktu klienta ze sklepem.

daży detalicznej . Oznacza to, że po raz pierwszy w historii
1

kraju będzie odbywać się online. Dla porównania – przewidu-

Customer service w Chinach –
jak to zrobić dobrze?

je się, że udział e-commerce w handlu detalicznym w Polsce

1. Zaproś klienta do świata marki i zaangażuj go.

w 2021 r. wyniesie 8% .

2. Stwórz bliską więź.

globalnego handlu większość sprzedaży detalicznej w jakimś

2

Dlaczego customer service
okazuje się tak ważny?
Odpowiedź jest prosta:

3. Spraw, by konsument czuł, że jest w bezpiecznym miejscu
do zakupu pożądanych produktów.
Już na samym początku musisz określić osobowość swojej

zadowoleni klienci polecą Twój sklep innym,

marki oraz ton jej komunikacji. Dzięki temu będziesz w stanie

•

dobra obsługa klienta wzmacnia lojalność kupujących,

ustalić uczucia, jakie brand powinien wywoływać, a to prze-

•

dobre doświadczenie zakupowe klienta buduje przewagę

łoży się na całość doświadczenia konsumenta w kontakcie

konkurencyjną.

z Twoim sklepem. Bez uczuć nie zaangażujesz klienta, a jeśli

•

tego nie zrobisz, ten Cię nie zapamięta i w konsekwencji – nie
Obsługa klienta w Chinach zaczyna pełnić funkcję budowa-

wróci do Ciebie lub nawet nie zdecyduje się na żadne zakupy.

nia lojalności wobec marki. Konsumenci, którzy nie doświad-

Chińscy konsumenci zwykle nie ufają markom, których nie

czyli żadnych problemów przy zakupach (np. w związku ze

znają. Doskonała obsługa klienta to więc świetny sposób,

zwrotami) i którym zaoferowano dodatkową wartość dodaną

aby zbliżyć się do nich i skłonić ich do ponownych zakupów.

(np. w postaci pomocy w wyborze odpowiedniego produktu),
częściej wracają do takiego sklepu i kupują w nim więcej.

Kluczowe jest przeszkolenie swoich pracowników ze
wszystkich aspektów związanych z historią, wizerunkiem,

Konkurencja na tym polu rośnie – w Chinach w ekspreso-

misją i wartościami marki, ponieważ to oni są pierwszymi

wym tempie inwestuje się w nowe rozwiązania do obsługi

osobami, które nawiązują kontakt z klientami. To oni łączą

klienta, takie jak wirtualne boty czy automatyczne asystentki

markę z konsumentami – w dużej mierze odpowiadają za

telefoniczne, które dzięki zaawansowanej technologii są
w stanie prowadzić rozmowę w taki sam sposób jak ludzie.
Marki coraz częściej inwestują w obsługę klientów również
z uwagi na rosnące koszty logistyki w Chinach. Pozwala to na

1. Dane eMarketera, luty 2021.
2. Dane Santander Banku Polska, sierpień 2020.
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Święta zakupowe w Chinach
Konsumenci w Chinach uwielbiają święta zakupowe – nie możesz ich przegapić!
1 stycznia – Nowy Rok
Najpopularniejszy wśród młodych konsumentów.
Wśród zakupów dominują kosmetyki i odzież.
Druga połowa stycznia – chiński Nowy Rok
Wysoka sprzedaż żywności.
Promocje zwykle trwają pięć dni.
Czerwone i złote produkty sprzedają się lepiej niż
inne.
14 lutego – walentynki
Do popularnych prezentów należą kwiaty, czekoladki,
biżuteria.
8 marca – Dzień Kobiet
Najczęstszymi produktami wyprzedażowymi są te
skierowane do kobiet.
Połowa maja – Dzień Matki
Prezentami najchętniej przyjmowanymi przez chińskie
mamy są kosmetyki, pakiety zdrowotne i biżuteria.
20 maja – Dzień Rodziny, znany również jako „promocja 520”
Popularny wśród młodych par.
Promocje podobne do walentynkowych.
1 czerwca – Dzień Dziecka
Najwyższą sprzedaż notują zabawki i ubrania dla
dzieci.
Dzieci tego dnia mają wolne od szkoły, a wyprzedaże
trwają cały długi weekend.
18 czerwca – urodziny JD.com
Drugie pod względem popularności święto wyprzedażowe w ciągu całego roku.
Mimo że to urodziny platformy JD, o konsumentów
konkuruje cały handel – wyprzedaże trwają do 20 dni.
Promocja wyprzedaży rusza jeszcze w maju.

to, jakie będą doświadczenia zakupowe kupujących i w jaki
sposób marka zostanie im zaprezentowana.
W Chinach jest to szczególnie ważne wśród pokolenia Z
i młodych milenialsów, dlatego że otaczają się oni markami,
które podzielają ich wartości.

7 sierpnia – Qi Xi: chińskie walentynki
Święto zbliżone do międzynarodowych walentynek.
9 sierpnia – Święto Wina
Traktowane jako test promocji na Dzień Singla.
Przeceniane są wina oraz inne alkohole.
Połowa sierpnia – Święto Środka Jesieni (Mooncake
Festival)
Jedno z najważniejszych chińskich świąt.
Rośnie sprzedaż żywności, bo jest to czas spożywania
posiłków z rodziną i przyjaciółmi.
Najczęściej sprzedawane są ciasteczka księżycowe
i chińskie kraby.
1–7 października – Złoty Tydzień
Siedmiodniowe święto państwowe, umożliwiające
wolne od pracy.
Święto branży turystycznej – Chińczycy w tych dniach
podróżują.
Promocje powinny wystartować przynajmniej miesiąc
przez Złotym Tygodniem, żeby klienci mieli czas na
zaplanowanie wycieczki.
11 listopada – Dzień Singla Alibaby (11/11)
Największe święto zakupowe w ciągu całego roku
z mnóstwem przecenionych produktów.
Marki oferują bardzo duże zniżki – budują swoją świadomość wśród klientów kosztem marży.
Dzień Singla trwa jeden dzień, ale reklamuje się go
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Mimo że to pomysł Alibaby, tego dnia wszystkie platformy oferują zniżki.
12 grudnia – 12/12
Zniżki skromniejsze niż 11/11.
Dużo mniejsza skala niż 11/11, jednak to święto zakupowe zdobywa popularność.

Zbyt powolne dostawy sprawiają natomiast, że chińscy
klienci decydują się na zakup produktów u konkurencji. Na
tym polu są wyjątkowo wymagający – preferują bardzo szybkie dostawy: w ciągu jednego dnia lub nawet kilku godzin.
Zadbaj również o wizerunek w mediach społecznościowych,

Kolejnym ważnym aspektem efektywności obsługi klienta

reklamy i inne działania marketingowe – stanowią one ważne

jest zapewnienie skutecznej i szybkiej dostawy zakupów. Jeśli

źródło informacji o marce dla chińskich konsumentów. To

ten proces przebiegnie bez problemów, wpłynie pozytywnie

bardzo dobre kanały do przedstawienia wartości marki oraz

na wizerunek marki oraz wskaźniki satysfakcji kupujących.

wykazania się doskonałą obsługą klienta – przez sprawne
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odpowiadanie na zapytania konsumentów w social mediach

Kupują produkty tylko wtedy, gdy znajdą dobre opinie. Zatem

czy na platformach e-commerce.

marki powinny używać tych kanałów do generowania po-

WeChat – najczęściej używane medium społecznościowe
w Chinach – oferuje firmom usługi do zarządzania klientami.

zytywnych recenzji klientów, ponieważ mają one kluczowy
wpływ na zakupy ich produktów.

W zależności od wybranego modelu za pomocą platformy
można promować wartości marki z wykorzystaniem artykułów
i budować relacje z konsumentami przez prywatne rozmowy.
Wykorzystaj aplikacje dostępne w ekosystemie WeChatu,
które udostępniają użytkownikom zaawansowane funkcje,
takie jak e-commerce, zarządzanie zadaniami czy kupony. To
dobry sposób na budowanie lojalności klientów, którzy dzięki
specjalnym rabatom i dodatkowym informacjom otrzymują
nowe powody do wydania u Ciebie pieniędzy.

Artykuł pochodzi
z „EwP” 2021, nr 2 (13)
Sprawdź

Chińczycy przed zakupem szukają informacji, komentarzy
i pozytywnych recenzji na portalach społecznościowych,
takich jak Xiaohongshu, lub na platformach Q&A, np. Zhihu.

Łukasz Dwulit
ex-head of global expansion, Central Europe and Israel w AliExpress; odpowiada za globalną ekspansję platformy oraz współpracę strategiczną i inwestycyjną z międzynarodowymi partnerami; od lutego 2020 r. jest
członkiem Israel Chamber of Commerce, gdzie doradza izraelskim firmom oraz pomaga im wejść na inne rynki
i platformy; członek Digital Experts Club; w 2020 r. znalazł się na liście „30 przed 30” magazynu „Forbes”; z wykształcenia prawnik, absolwent University of East Anglia oraz Duke University School of Law w Durham w USA
 l.dwulit@gmail.com
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5 głównych wyzwań dla marek
sprzedających na Amazonie
Szybki rozwój, możliwość sprzedaży na całym świecie, budowa renomy marki
oraz dostęp do wielu narzędzi marketingowych to tylko kilka możliwości, jakie
Amazon daje firmom, które zdecydują się dołączyć do największej platformy
e-commerce na świecie.
Z artykułu dowiesz się m.in.:

Wskazówka

•

o czym pamiętać przy zakładaniu konta na Amazonie, aby
przeszło weryfikację platformy,

•

jak pozyskiwać recenzje produktów zgodnie z regulaminem Amazona,

•

dlaczego warto zarejestrować markę w programie Amazon Brand Registry i jak to zrobić,

Powodów odrzucenia wniosku o weryfikację konta
może być kilka. Są to m.in. dostarczenie niepełnej
dokumentacji, niska jakość dokumentów, czyli niewyraźny skan lub nieodpowiedni format pliku, rozbieżność w adresie firmowym i rozliczeniowym.

•

na czym polegają modele sprzedaży i wysyłki produktów
FBA oraz FBM i z jakimi dodatkowymi opłatami się wiążą.

Kolejny krok to wybór rynków, na których będą sprzedawane produkty, oraz subskrypcji: podstawowej lub

Choć droga do sukcesu jest
pełna wyzwań, warto zaryzykować
i potraktować działania na
Amazonie jako inwestycję na
lata, dającą nieograniczone
możliwości sprzedaży i zysku.

profesjonalnej.

2. Zdobycie renomy
Po przejściu weryfikacji i stworzeniu atrakcyjnych wizualnie
oraz zoptymalizowanych pod względem SEO listingów sprzedawca staje przed kolejnym wyzwaniem – budową renomy
konta oraz pozyskaniem pozytywnych opinii klientów.
Recenzje kupujących i opinie o produktach to ważne

1. Uruchomienie konta na Amazonie

wskaźniki dla potencjalnych klientów podczas podejmowania

Pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu na Amazonie to pozy-

decyzji o zakupie. Mają też pośredni wpływ na pojawianie

tywna weryfikacja i założenie konta sprzedażowego. Amazon

się w organicznych wynikach wyszukiwania na Amazonie.

wymaga, aby wszyscy sprzedawcy przeszli rygorystyczny
proces weryfikacji w celu ochrony zarówno sprzedawców,
jak i kupujących.
Aby założyć konto, należy dostarczyć szereg dokumentów,
takich jak:
•

dane firmowe pochodzące z CEIDG lub KRS,

•

dokumenty potwierdzające tożsamość właściciela konta
firmowego,

•

kartę kredytową,

•

dane osób zarządzających kontem.

Wskazówka
W czasach rozwoju Amazona pozyskiwanie recenzji
klienta było prostsze, ponieważ sprzedawca mógł wysłać bezpłatny produkt lub udzielić rabatu w zamian
za recenzję produktu. Jednak ze względu na wiele naruszeń platforma zdecydowała się zakazać tego typu
praktyk. Obecnie każde działanie niezgodne z regulaminem może spowodować zablokowanie konta, a proces
jego odzyskiwania jest czasochłonny i skomplikowany.
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Na Amazonie istnieją dwa rodzaje recenzji:
•

Amazon Seller Feedback, który bezpośrednio odnosi
się do ogólnej opinii na temat obsługi klienta oraz szybkości wysyłki. Wysoki wskaźnik pozytywnych opinii przekłada
się na większe szanse wygrania Buy Boxa.

•

Amazon Product Reviews dotyczy opinii na temat
jakości produktu, która ma kluczowe znaczenie dla potencjalnych kupujących. Mogą oni zobaczyć zdjęcia artykułów kupionych przez innych klientów i zweryfikować,
czy rzeczywiście dany produkt jest wart swojej ceny.
Zgodnie z polityką Amazona sprzedawca może wysłać

do klienta wiadomość z prośbą o podzielenie się opinią

Wskazówka
Aby z sukcesem przejść weryfikację konta w programie Brand Registry, trzeba spełnić kilka warunków
jasno określonych przez Amazona. Przede wszystkim
należy zarejestrować markę jako unijny znak towarowy w European Union Intellectual Property Office
(EUIPO) – sama rejestracja w Urzędzie Patentowym
jest niewystarczająca. Odkąd Amazon oficjalnie
wszedł do Polski, konto można zarejestrować także
w Urzędzie Patentowym RP. Do składanego wniosku
należy dołaczyć logo, zdjęcia produktów i opakowań, listę kategorii objętych znakiem towarowym
oraz listę państw, gdzie produkty są sprzedawane
i dystrybuowane.

na temat produktu lub skorzystać z opcji Request Review,
czyli automatycznej wiadomości wysyłanej przez platformę.

Oprócz ochrony marki przed działaniami nieuczciwej

Obie formy dają szansę na uzyskanie opinii od klientów.

konkurencji sprzedawca z zarejestrowaną marką zyskuje

Należy jednak pamiętać, że jakiekolwiek nadużycia w wysy-

możliwość utworzenia Store Front, czyli dedykowanego

łaniu wiadomości mogą grozić częściową blokadą funkcji lub

sklepu, który umożliwia tworzenie kategorii produktowych,

całkowitym zablokowaniem konta.

dodawanie zdjęć, filmów, materiałów promocyjnych – jednym
słowem wszystkiego, co jest związane z marką i ma znaczenie

Wskazówka
Istnieją również inne oferowane przez Amazona
metody pozyskiwania recenzji, takie jak Amazon
Vine. Dodatkowo pomocne mogą się okazać również
media społecznościowe oraz newslettery, w których
bez łamania regulaminu Amazona można zachęcać
klientów do zostawiania recenzji.

3. Ochrona marki

dla potencjalnych klientów.
Kolejnym bonusem dla zarejestrowanych marek jest możliwość dodawania A+ Content, czyli rozbudowanych treści,
które widzi klient, oglądając kartę danego produktu. Dla marek
niezarejestrowanych maksymalna długość treści to 2 tys.
znaków. W przypadku sprzedawców zarejestrowanych możliwości są o wiele większe, ponieważ treści można wzbogacać
o infografiki opisujące działanie produktu, dodatkowe zdjęcia
i materiały wizualne, które zainteresują potencjalnych kupu-

Wielu sprzedawców oferujących swoje produkty na Amazonie

jących (czyli tzw. rich content). Ponadto sprzedający zyskuje

staje przed wyzwaniem ochrony własności intelektualnej,

dostęp do dodatkowych narzędzi analitycznych oraz formatów

głównie w kontekście walki z podróbkami oraz nieautory-

reklamowych zarezerwowanych dla zarejestrowanych marek.

zowanymi resellerami. Rozwiązaniem w tej sytuacji może
być zarejestrowanie marki w Amazon Brand Registry.
Choć jest to proces wieloetapowy i wymagający inwestycji,
na pewno warto go rozważyć.
Amazon Brand Registry to platforma przeznaczona dla
producentów i właścicieli marek, dzięki której mogą oni rejestrować i monitorować marki sprzedawane na Amazonie.
Rejestrując markę, sprzedawca uzyskuje dostęp do wsparcia

Wskazówka
Sprzedawcy planujący wprowadzenie marki własnej
na Amazona powinni rozważyć jak najszybsze zarejestrowanie znaku towarowego oraz dołączenie do
programu Brand Registry, gdyż może się to przyczynić
do zwiększenia jej wartości i renomy.

technicznego, którego zadaniem jest rozwiązywanie sporów

4. Logistyka

związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej

Każdy sprzedający na początku swojej drogi staje przed py-

oraz eliminacja problemów technicznych.

taniem, jaki model sprzedaży wybrać. Wielu decyduje się
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na model FBA (Fulfilment by Amazon), w którym produkty
wysyłane są do centrów logistycznych Amazona, gdzie są
przechowywane, a następnie wysyłane do klientów. W modelu FBM (Fulfilment by Merchant) to sprzedawca odpowiada
za cały proces logistyczny oraz za obsługę klienta. Obecnie
Amazon posiada około 440 magazynów na całym świecie.
Zapewnia to sprawną i szybką wysyłkę do klientów, niekiedy
w mniej niż 24 godziny.

Wskazówka
Sprzedawcy wybierający model FBA muszą się liczyć
z dodatkowymi opłatami związanymi z wysyłką i przechowywaniem artykułów w centrach logistycznych
Amazona. Przed wysłaniem produktów do magazynu
Amazona należy określić:
• rodzaj produktów i ich liczbę,
• metodę wysyłki,
• spedytora,
• osobę odpowiedzialną za przygotowanie produktu i jego etykietowanie.

Amazon oferuje tego typu usługi. Wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. Pojedynczy karton nie może przekraczać
23 kg wagi. Wyjątek stanowią produkty ponadwymiarowe.

Wskazówka
Należy pamiętać, że sprzedawcy korzystający z modelu FBA, którzy magazynują swoje produkty na terenie kilku państw europejskich, zobowiązani są do
posiadania numer VAT w każdym z nich. Aby uniknąć
błędów w deklaracjach, warto skorzystać z usług
kancelarii podatkowej specjalizującej się w rozliczeniu
sprzedaży na Amazonie, gdyż jest to temat złożony
i niezwykle dynamiczny.

Podobna zasada dotyczy dostawy produktów na palecie,
która musi mieć określone rozmiary, a jej waga nie może

Droga do osiągnięcia sukcesu na Amazonie jest pełna

przekraczać 500 kg. Sama dostawa musi być realizowana

wyzwań. Aby im sprostać, trzeba przejść wiele etapów, po-

przez przewoźników. Nie ma możliwości dostarczenia towaru

cząwszy od weryfikacji konta aż po stworzenie atrakcyjnych

do magazynów pojazdem prywatnym.

listingów, zadbanie o kwestie logistyczne i księgowe.

Przygotowanie wysyłki do centrów logistycznych jest proce-

W zamian Amazon oferuje nieograniczone możliwości

sem kompleksowym. Rozwiązanie to usprawnia zarządzanie

sprzedażowe i szansę na zbudowanie dochodowego biznesu

sprzedażą i wysyłką na Amazonie. Gdy produkty z sukcesem

w krótkim czasie.

trafią do magazynów, platforma wykonuje całą pracę za
sprzedającego.

5. Finanse i rozliczanie podatku
Kolejne wyzwanie dla sprzedawców związane jest z rozliczaniem podatku VAT od sprzedaży na Amazonie. Przepisy
dotyczące podatku od sprzedaży często się zmieniają i różnią
się w zależności od kraju. Od 1 lipca 2021 r. obowiązują
nowe zasady rozliczania podatku VAT, jeżeli chodzi o handel
elektroniczny, dzięki którym sprzedawcy wewnątrzunijni
będą go mogli rozliczać w wybranym kraju w ramach jednej
deklaracji. Reforma ta jest dużym ułatwieniem dla firm, ponieważ umożliwia sprawne składanie e-deklaracji w ramach
usługi One-Stop Shop.

Wojciech Buchacz
współzałożyciel agencji SellerSwitch,
w której pełni rolę Amazon Marketplace Experta; kopalnia wiedzy – można
śmiało powiedzieć, że o Amazonie wie
więcej niż sam Jeff Bezos; ambitny, pracowity i cierpliwy; w 2016 r. założył swoją markę Creative Deco, która w 2020 r.
osiągnęła na Amazonie 25 mln zł obrotu; jego motto to: współpracownicy,
klienci i właściciele – w tej kolejności
 wojtek@sellerswitch.com
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Historia sukcesu na Amazonie marek Creative Brands
Marki Creative Brands rok 2020 na Amazonie zamknęły
ośmiocyfrowym obrotem w złotych. Ich oferta liczy ponad
400 SKU. O historii tego sukcesu opowiada Wojciech
Buchacz – założyciel firmy MyEverydayHome.com
LTD, sprzedającej marki Creative Brands na Amazonie.

W jaki sposób dobieracie
produkty do sprzedaży?
Mamy trzyetapowy proces wdrażania produktu do
sprzedaży na Amazonie i szerzej – w e-commerce.
Pierwszy etap to oszacowanie popytu na artykuły, które

i zarobić miliony, się skończyły. Dziś musisz się li-

pasują do naszej marki. Na drugim etapie zastanawia-

czyć z tym, że każde SKU przez pierwsze trzy–sześć

my się, jak zwiększyć propozycję wartości dla klienta –

miesięcy będzie Ci przynosić straty.

czy to niższą ceną, większą liczbą elementów, czy

2. Cierpliwość. Przygotowanie i zeskalowanie biznesu

stworzeniem kompletnie nowej funkcji. Trzeci etap to

na Amazonie musi być porządnie przemyślane –

znalezienie producenta, który mógłby wytworzyć taki

strategia promocji, cennik, zdjęcia, opisy. Nie ukry-

produkt z minimalnym ROI 100% na koszcie produkcji.

wam, że obecność na tej platformie wiąże się z dużą

Proces powtarzamy, aż znajdziemy artykuł spełniający

frustracją (nasza siła przetargowa jest zerowa), ale

wszystkie te kryteria.

zyski rekompensują to z nawiązką.

Co było największym wyzwaniem
w sprzedaży na Amazonie?

3. Profesjonalizm. Amazon coraz bardziej podnosi
wymagania dla sprzedawców oraz standardy dotyczące sprzedawanych produktów. Ważne jest, aby

Cierpliwość. Największym wyzwaniem jest zrozumienie,

skupiać się na jakości produktu i szybkości dostawy.

jak działa Amazon, jak się z nim skutecznie komuniko-

Należy unikać chodzenia na skróty i pokusy ucinania

wać, oraz zapewnienie odpowiedniego stocku, żeby

kosztów, bo to ostatecznie prowadzi do negatywne-

utrzymać optymalny poziom w rankingu produktów

go doświadczenia klienta. Pamiętaj, że dla Amazona

w wyszukiwarce przy jak najniższych kosztach marketin-

„the customer always comes first”.

gowych. Proces dla jednego SKU może trwać od sześciu

4. „Legalność” biznesu. Należy się upewnić, że Twój

do dziewięciu miesięcy, zanim znajdziemy optymalny

produkt jest zgodny ze wszystkimi regulacjami

poziom stocku – czyli taki, przy którym nie zabraknie

Amazona i kraju, w którym sprzedajesz. Dodatkowo

nam towaru przez najbliższych 30 dni, ale nie będziemy

musisz zadbać o prawidłowo rozliczony VAT. Jeżeli

też mieć nadmiernych zapasów na 60 dni (co spowodo-

nie płacisz odpowiednich podatków, to Amazon

wałoby wysokie koszty przechowywania w Amazonie).

może na polecenie lokalnego urzędu zablokować

Jakich rad udzieliłbyś polskim
firmom chcącym rozpocząć
sprzedaż na Amazonie?
1. Inwestycja. Opowieści z 2012 r., kiedy można było
wstawić produkt ze zdjęciem zrobionym nokią 3310

Ci konto sprzedawcy.
Źródło: Piotr Podlaś, „Wywiad z Wojciechem
Buchaczem”, dostęp online: https://sellerswitch.
com/wywiad-z-wojciechem-buchaczem
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Rozwijaj swoją sprzedaż na
platformach marketplace
Gdy Twój e-sklep przypomina dobrze naoliwioną maszynę, pomyśl o dalszym
rozwoju na platformach sprzedażowych. Ich udział w rynku e-commerce wynosi
58% i wzrośnie do 75% już w 2025 r. Dziś sprzedaż w takich miejscach to
jednocześnie szansa i wyzwanie. Dowiedz się dlaczego i przeczytaj, jak możesz
wykorzystać ten potencjał.
1. Po pierwsze segment sprzedaży marketplace’owej jest

Z artykułu dowiesz się m.in.:

dynamiczny i Amazon nie musi być jego liderem w niedalekiej nawet przyszłości.

•

dlaczego warto sprzedawać za pośrednictwem
innych kanałów niż tylko Amazon,

2. Po drugie Twoja marka i Twoje produkty mogą sprzeda-

•

jakie koszty trzeba uwzględnić przy planowaniu
rozpoczęcia sprzedaży na marketplace’ach,

bazę klientów. Nie przekonasz się o tym bez przetesto-

•

co jest fundamentem perspektywicznej sprzedaży
na marketplace’ach,

•

kim jest marketplace manager i kiedy warto go
zatrudnić.

wać się lepiej na innych rynkach, które rozwijają własną
wania rynku i zebrania danych.
3. Po trzecie 80% sprzedających na Amazonie oferuje swoje produkty również na innych rynkach. W przypadku
sprzedaży odzieży i obuwia online w Europie Amazon

M

zajmuje drugie miejsce w Niemczech (za Otto), trzecie
arketplace’y rozkochują w sobie konsumentów.
Badanie przeprowadzone przez Forrester Consulting

miejsce we Francji i siódme – w Wielkiej Brytanii.

w takim miejscu. Podczas gdy ponad połowa sprzedaży

Dwa kierunki rozwoju sprzedaży
na marketplace’ach

odbywa się na platformach takich jak Amazon, eBay czy

W strategii rozwoju możesz wykorzystać marketplace’y rów-

Alibaba, tylko 18% przebiega za pośrednictwem własnej

nież do umacniania pozycji na rynku lokalnym.

pokazało, że 90% klientów przynajmniej raz kupiło produkt

strony internetowej lub aplikacji marki.
Dziś dominuje model ekonomii platform, który wpływa
na dynamikę rynku. Zmusza sprzedających do zmiany misji,
propozycji wartości i doświadczeń konsumentów. Europa
jest najbardziej rozbudowanym rynkiem online, na którym
funkcjonuje aż 50 marketplace’ów, począwszy od platform
z ofertą ogólną, przez specjalizujące się w modzie i urodzie,

Wskazówka
Wzmacniaj markę, buduj wiarygodność, zdobywaj opinie, rób wyprzedaże i pozbywaj się zapasów. Możesz
rozwijać sprzedaż przez dobrze wypozycjonowaną
obecność na Allegro, testy na szybko rosnącym Erli
czy w Empiku.

po te skupione na elektronice. Liderem jest rodzime Allegro
z blisko 200 mln odsłon w styczniu 2021 r., a drugie miejsce
zajmuje Zalando.

Coraz więcej osób przyzwyczaja się do kupowania na
marketplace’ach ze względu na wygodę. Nic jednak nie jest

Możesz się zastanawiać, dlaczego warto sprzedawać za

za darmo. W praktyce sprzedajesz taniej, rywalizujesz na

pośrednictwem innych kanałów, skoro największym rynkiem

promocje, płacisz prowizje właścicielowi platformy. Dlatego

na świecie jest Amazon.

musisz wyjść poza lokalny rynek.
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Wykorzystaj platformy sprzedażowe do ekspan-

Jeżeli jesteś już obecny na takich platformach jak Amazon,

sji na nowe rynki i rozwoju za granicą. Polski rynek

Rakuten czy Zalando, zacznij od analizy swoich dotychcza-

e-commerce liczący 20 mln klientów jest mały w porównaniu

sowych działań. Sprawdź, które kategorie i produkty cieszą

200 mln potencjalnych kupujących w Europie. Dziś, gdy

się największą popularnością. Wskaż elementy oferty stojące

można łatwo wysłać paczkę kurierem za granicę przy cenie

za sprzedażowym sukcesem tych produktów, np. cenę czy

nieprzekraczającej 5 euro za przesyłkę, europejski klient jest

czas dostawy w porównaniu z konkurencją. Przeanalizuj,

w zasięgu polskich sprzedawców. Dzięki zmianie na rynku

jaki content działa najskuteczniej na kupujących oraz jakie

logistyki rozwija się obszar partnerstw w zakresie obsługi

metody reklamowe przynoszą najlepsze rezultaty.

sprzedaży, a także sprawdzają się nowe modele obsługi kupujących, takie jak dropshipping czy zewnętrzny fulfillment.

Wybierz docelowe rynki, na których chcesz się rozwijać.
Nowe obszary geograficzne w ramach tej samej platformy
często wydają się najbardziej sensownym sposobem roz-

Wskazówka

woju. Wiesz, jak działa dany serwis, jak wygląda struktura

Jeśli masz dobry produkt, pomyśl o sprzedaży za
granicą – odważ się na przetestowanie taktyk wyjścia
na nowe rynki. Tu nie ma drogi na skróty. O słuszności swoich założeń przekonasz się tylko wtedy, gdy
sprawdzisz, co faktycznie działa.

jak ERP, PIM czy oprogramowania do prowadzenia handlu

opłat, i już korzystasz ze zintegrowanych systemów IT, takich
internetowego.
Analiza i przygotowanie procesów oraz systemów niezbędnych do automatyzacji w zakresie publikacji ofert i obsługi
sprzedażowej to podstawa. Istniejące procesy logistyczne,

Warto rozprawić się ze stereotypem o atrakcyjności rynków
niemieckiego czy brytyjskiego Owszem, to duże rynki z szansą

reklamowe i obsługi klienta będą wymagały dopasowania do
każdej z platform, na których planujesz sprzedaż.

na wyższe marże. Jednocześnie są bardzo konkurencyjne –
rozpychają się tam gracze z Azji, obowiązują również inne
zwyczaje, np. standard darmowej dostawy i bezpłatnego
zwrotu. Z kolei niedocenianą szansą dla polskich sprzedawców jest wejście do Rumunii, Bułgarii, na Bałkany i inne
rynki wschodzące. Polskie marki cieszą się tam szacunkiem,
a platformy marketplace dopiero budują swoją pozycję.

Wskazówka
Narzędzia takie jak ChannelEngine pomogą Ci
ustandaryzować procesy. Dzięki nim szybko opublikujesz ofertę na nowych platformach i będziesz
miał pod kontrolą cały obieg informacji związanych
z realizacją zamówienia.

Kierunek: marketplace.
Jak się przygotować?

poznaj się ze strukturą opłat na platformie, na której chcesz

Nie sposób odpowiedzialnie rozpocząć sprzedaży na wybra-

działać. Nie zapomnij, że musisz wziąć pod uwagę różnice

nej platformie bez wstępnej analizy treści ofert produkto-

językowe, a to dodatkowy koszt tłumaczenia contentu czy

wych, kategorii oraz cen i taktyk promocyjnych.

obsługi klienta w innym języku.

Last but not least, przeprowadź analizę biznesową i za-

Wskazówki
•
•
•

Dzięki analizie kategorii oszacujesz potencjalne przychody osiągane w wybranej z nich, określisz top 10 marek w kategorii, poznasz słabe punkty konkurentów i dowiesz się, jak możesz się wyróżnić na ich tle.
Jeśli zlecisz analizę treści, dostaniesz rekomendacje contentu, który zwiększy konwersję oferty. Dowiesz się, jak poprawnie przypisać produkt do kategorii, jak opisać go słowami kluczowymi i zaprezentować graficznie.
Gdy zamówisz analizę cen, poznasz sposób działania konkurencji i zaplanujesz efektywną taktykę promocyjną.

Jak zdobędziesz nowych odbiorców i zamienisz ich w lojalnych klientów? l Czytaj na s. 72
Jak wybrać partnera technologicznego, który poprowadzi Twój biznes do zwycięstwa? l Czytaj na s. 23
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Zapamiętaj
Sprzedaż na platformach wiąże się z nowymi typami
opłat, które musisz uwzględnić w swoim biznesplanie. Oprócz bazowej opłaty i prowizji od sprzedaży
w pierwszym okresie ważną pozycją kosztową będą
zaplanowane kampanie reklamowe oraz działania
zorientowane na budowę wizerunku i rozpoznawalności marki sprzedającego. Na tym etapie bardzo
przydatny jest wstępny plan sprzedaży i kosztów
na 12 miesięcy.

W przygotowaniu oferty każdy
szczegół ma znaczenie
Platforma marketplace działa na podstawie zaawansowa-

114

Potrzebujesz pomocy? Zatrudnij
marketplace managera
Potraktuj swoją obecność na marketplace’ach jako długofalową inwestycję i przemyśl zakres działań. Pamiętaj, że
sukces na jednej platformie sprzedażowej nie gwarantuje
automatycznie powodzenia na innych.

Zapamiętaj
Fundamentem perspektywicznej sprzedaży na
marketplace’ach jest strategia oparta na trzech krokach:
• starannej analizie,
• dopasowaniu oferty do konkretnego rynku,
• automatyzacji procesów przy wykorzystaniu
dobrze dobranej architektury systemów IT.

nych algorytmów, które decydują o pozycjonowaniu oferty. Ta z kolei ma decydujący wpływ na osiągnięcie sukcesu

Poza samą otwartością na eksperymenty przyda się pomoc

sprzedażowego. Dlatego znajomość zasad funkcjonowania

doświadczonego marketplace managera. Taka osoba łączy

algorytmów odgrywa kluczową rolę w sprzedaży.

kompetencje e-commerce managera i praktyka reklamy
internetowej oraz rozumie wyzwania związane z dopasowa-

Wskazówka
Na pozycjonowanie oferty wpływają jej opis, zdjęcie,
przypisanie do kategorii, cena, dostępność, logistyka
i inne wymagania platformy. Podczas tworzenia oferty
każdy z czynników musi zostać starannie opracowany
zgodnie z wytycznymi. Aby nie zaginęła ona w gąszczu
bestsellerów z opiniami klientów, musisz ją wypozycjonować przez płatne kampanie marketingowe,
które zwiększą szanse na konwersję.

Trzy do sześciu pierwszych miesięcy jest kluczowych z perspektywy liczby odwiedzin, wzrostu zakupów i ocen od nowych klientów. Nieocenione okazują się wtedy zaawansowane
systemy reklamowe, które pozwalają precyzyjnie promować
produkty na słowa kluczowe i testować efektywność kampanii.

Wskazówka
Dzięki modelom płatności za kliknięcie szybko poznasz współczynnik konwersji w transakcjach.
• W pierwszym okresie budowa skali wiąże się
z inwestycją w promocję.
• W dłuższej perspektywie reklamę powinna zastąpić efektywna strategia pozycjonowania i widoczności listingów.

niem formatu oferty do konkretnej platformy. Ponieważ to
wciąż rzadki zestaw kompetencji i doświadczeń, osób o takim
profilu na rynku jest niewiele. Agencje wyspecjalizowane
w rozwijaniu sprzedaży na marketplace’ach oferują wsparcie
w tym zakresie w modelu godzinowym lub prowizyjnym.
Przykład takiej usługi daje platforma Marketplaceme.com,
działająca w ramach Digitree Group.
Krzysztof Murzyn
head of new business Marketplaceme;
doświadczony menedżer w zakresie
sprzedaży, digital marketingu i e-commerce; od 15 lat związany z branżą
internetową, w której jako konsultant
e-biznesu uczestniczył w największych
wdrożeniach platform e-commerce
i procesach transformacji cyfrowej
przedsiębiorstw; od wielu lat obserwuje zmiany zachodzące na rynkach
e-commerce i pomaga swoim klientom
w realizacji planów rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych platform sprzedażowych, w tym Amazona i Allegro
 krzysiek@marketplaceme.com
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Autor: Paweł Fornalski

Cenowy korkociąg śmierci przy
sprzedaży przez marketplace
Pikujący samolot obraca się wokół własnej osi, wykonując tzw. korkociąg. Gdy spada,
przyśpiesza, co napędza rotację. Większa rotacja powoduje większe przeciążenia,
przez co trudniej z niej wyjść. Korkociąg na małej wysokości jest bardzo częstą
przyczyną wypadków w lotnictwie sportowym. Jego metafora świetnie oddaje sposób,
w jaki wielu sprzedawców handluje na marketplace’ach (np. Allegro, Amazonie) –
generuje coraz większe obroty przy mniejszej marży. Pikują oni tak coraz prędzej
i nie zdają sobie sprawy z tego, że wyjście z marketplace’u będzie z czasem coraz
trudniejsze, a długa relacja z nim może doprowadzić do zderzenia z ziemią.
Podstawy awiacji na
marketplace’ach

reguluje poziom prowizji w różnych kategoriach – nie z uwagi

Konsumenci cenią marketplace’y za łatwość nawigowania

na koszty własne, ale dlatego że stwierdza, że jeszcze gdzieś

między ofertami tysięcy sprzedawców i oferowane poczucie

może to zrobić. Każda kategoria ma w internecie inny poziom

większego bezpieczeństwa. Marketplace, jak to się mówi, staje

rentowności.

Marketplace w tym czasie, niczym Rada Polityki Pieniężnej,

frontem do konsumenta, a tyłem do sprzedawcy.
Sprzedawcy cenią marketplace’y za to, że mogą bez doświadczenia w marketingu pozyskać tam zamówienia gotowe
do obsłużenia, bez wymyślania strategii marki i prowadzenia
działań promocyjnych czy performance’owych. Niestety,
wadą są małe marże i niska rentowność, kapryśni klienci czy
trudność w wyeksponowaniu całej oferty, brak możliwości
zaawansowanej prezentacji kompletnych kolekcji, łączenia

Przykład
Na Allegro według cennika prowizja dla produktów
z kategorii „Artykuły dla zwierząt” to 11%, z wyłączeniem podkategorii „Akwarystyka”, w której wynosi ona
8%, oraz podkategorii „Karmy” i „Smakołyki” w ramach
podkategorii „Dla psów” oraz „Dla kotów”, gdzie jej
wysokość to 5%.

zamówień w większe koszyki i lojalizacji klientów.

Z czego utrzymuje się
marketplace?

Marketplace podnosi prowizję, kiedy widzi, że sprzedaż
rośnie, co przyciąga nowych handlowców. A nie dlatego, że
sprzedaż smakołyków dla kota kosztuje Allegro połowę mniej

Marketplace’y utrzymują się ze sprzedaży generowanej przez

niż w przypadku np. obroży. Dopóki na miejsce wstrzymują-

merchantów, a konkretniej – z płaconych przez nich prowizji

cych działalność wystawców, których nie stać na wysokie opła-

i opłat dodatkowych. Jak duża jest ta prowizja? Mówiąc bru-

ty, przychodzą nowi, prowizje są podnoszone. Gdy liczba ofert

talnie: na tyle niska, aby sprzedający był w stanie przeżyć, ale

spada, prowizje są obniżane. Kiedy obroty marketplace’u

nie na tyle wysoka, aby mógł inwestować w rozwój. To dlatego

w jakiejś kategorii drastycznie maleją, wybrani sprzedawcy

sprzedawcy z Allegro regularnie doświadczają podwyżek, a to

otrzymują czasowo świetne warunki. Kiedy sprzedaż zaczyna

w jednej, a to w drugiej kategorii, a jednocześnie cieszą się,

wzrastać, kolejni dostają już standardowe warunki sprzedaży.

że wciąż nie jest tak drogo jak na Amazonie.

I tak w kółko. Tak oto marketplace’y sterują prędkością
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obracania się korkociągu, abyś nie mógł z niego wyskoczyć

sklep internetowy. Wybierasz np. rozwiązanie IdoSell ofero-

dzięki odłożeniu zysku na własny marketing, a jednocześnie

wane w modelu SaaS, które możesz kupić już za 300 zł na

abyś nie stracił przytomności.

rok. Integrujesz sklep z Allegro, gdzie oferujesz produkt A

Jak marketplace tworzy wrażenie,
że jest niezbędny?

w cenie 150 zł. U siebie sprzedajesz go także za 150 zł.
Nikt jednak o Twoim e-commerce nie wie, więc zaczynasz
go reklamować. Najlepszą opcją będzie rozliczenie na pod-

Marketplace’y teoretycznie nie mają racji bytu. Dla polskich

stawie efektu. Płacisz tylko ustalony procent od sprzedaży,

klientów cena jest superważna. Skoro Allegro pobiera od

gdy Twój produkt się sprzeda. Przy cenie 150 zł i np. 5%

sprzedających kilkanaście procent prowizji plus różne do-

przeznaczonych na pozyskanie ruchu oznacza to 7,50 zł

datkowe opłaty, to przecież aż się prosi o tworzenie ofert

za każde zamówienie.

„bez patronatu Allegro” tańszych o tę prowizję.

Mam nadzieję, że wiesz – a jeżeli nie, to pozwól, że Ci
wyjaśnię – że w Google’u reklamy wyświetlają się (lub nie)

Przykład
Jeżeli sprzedajesz artykuły dla zwierząt na Allegro, to
gdy produkt kosztuje 150 zł, oddajesz w samej tylko
prowizji 16,50 zł. Jeśli więc oferowałbyś ten produkt
w sklepie internetowym za 133,50 zł i jednocześnie na
Allegro za 150 zł, to zarabiałbyś na nim tyle samo, a tak
naprawdę nadal u siebie więcej, bo na Allegro jeszcze
musisz uiścić opłaty za wystawienie, promocję itp.

z dwóch powodów, którymi są:
1. Stawka za kliknięcie.
2. Liczba kliknięć (CTR).
Google bowiem – brutalnie rzecz ujmując – patrzy, co mu
się bardziej opłaca. Jeżeli ktoś ma więcej kliknięć, to nawet
przy niższej stawce jego reklama będzie się wyświetlała.
Przykładowo: gdy kupujący wpisze w wyszukiwarkę „karma eukanuba”, zobaczy w topie reklamę Google Shopping

Co by było, gdyby nagle oferty na Allegro stały się droższe

(ilustracja poniżej). Jeśli kojarzy marki sklepów, wybierze tę,

niż w sklepach internetowych? Pewnie po dwóch latach

którą może już znać. Google w dbałości o jakość wyników

wspominalibyśmy tę platformę tak, jak wspominamy dziś

pokazuje reklamy chętniej klikane przez innych użytkowników.

Naszą Klasę.
W sklepie internetowym oczywiście musisz dodać koszty

Inaczej sprawa się ma, gdy produkt jest też wystawiony na Allegro. Jego reklama w Google’u pojawi się wtedy

pozyskania ruchu z Google’a, Facebooka czy Instagrama. Jeżeli
martwisz się o koszty przesyłki, to gdy Allegro kusi kupujących
usługą Allegro Smart!, pamiętaj, że nie jest ona za darmo. Na
„darmową przesyłkę” zrzucasz się prowizją i innymi opłatami.
Możesz więc w swoim sklepie internetowym, gdzie nie odda-

ILUSTRACJA

Wyniki wyszukiwania w Google’u
dla frazy „karma eukanuba”

jesz prowizji, zaoferować darmową przesyłkę np. od 100 zł,
a kosztowo wyjdzie podobnie.
Do tego momentu, jeśli czytasz uważnie, wszystko wydaje się
proste i logiczne. Dlaczego więc sprzedawcy oferują produkt A
w sklepie za 150 zł i na Allegro za 150 zł? Przecież w sklepie muszą zapłacić za reklamę, a platformie oddają jeszcze
prowizję. To właśnie przez takie podejście sprzedających –
wynikające trudno wyjaśnić z czego – Allegro i inne marketplace’y mają się świetnie.

Jak marketplace będzie walczył
z niepokornymi?
Załóżmy, że – wkurzony kolejnymi podwyżkami lub zmianami
na Twojej platformie marketplace – postanawiasz otworzyć

Źródło: Google.com
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praktycznie na każdą frazę. Jakim cudem? Ano takim, że

czajnika. Więc gdyby ten sprzedający się doliczył, że nie opłaca

Allegro ma lepszą klikalność i płaci więcej za kliknięcie

mu się wystawiać przedmiotów na Allegro, marketplace może –

(przykład poniżej).

przy wykreowanych wolumenie i popycie – przyciągnąć kolejne-

Czyje pieniądze konkurują
z Tobą samym?

go merchanta. O czym OleOle! już niestety wie. Nie bez powodu
duże marketplace'y udostępniają bowiem dane o zamówieniach
w kategoriach i informują, jakie towary w jakiej ilości się sprze-

Zysk Grupy Allegro w 2019 r. wyniósł 400 mln zł. Platforma

dały. W ten sposób wysyłają sygnał, aby inni handlujący online

nie utrzymuje się z niczego innego niż to, co sprzedawcy

rozważyli zajęcie Twojego miejsca. Taki sprzedający sprzedaje –

sami jej zapłacą w postaci prowizji i opłat. Niczym państwo,

lub mówiąc dosadniej: „miele towarem” – przez marketplace,

marketplace’y pobierają podatki, z których inwestują. Allegro

ponieważ błędnie uważa, że w sklepie internetowym zarabia

reklamuje się więc „za Twoje” pieniądze.

niewiele i z tego kanału by się nie utrzymał.

Prowizja od sprzedaży czajnika to 9%. Za ten konkretny

Jedną z ulubionych form tworzenia bańki poznawczej jest

model Allegro skasowało od sprzedającego OleOlepl 26,65 zł.

wywoływanie wrażenia darmowych dostaw, nie do pobicia

Część tych środków przeznaczy na konkurowanie z OleOle!

przez „zwykły sklep internetowy”. Przyjrzyjmy się i temu. Jak

o dalsze kliknięcia w Google’u. Przy tym zauważ, że Allegro

ustaliliśmy, prowizja od sprzedaży tego czajnika to 26,65 zł.

w Google’u nie reklamuje konkretnej oferty wystawionej przez

Więc po zakupie reklam w Google’u zostaje jeszcze sporo

sprzedającego OleOlepl, ale ogólnie ofertę konkretnego modelu

na dostawę do np. najpopularniejszych wśród kupujących

Przykład
Spójrz na reklamę Google Shopping konkretnego modelu
czajnika – Tefal KO851. Obok siebie widać oferty znanego
marketplace’u i „zwykłego sklepu”.

Klient pomyśli, że kupi przez Allegro, które zna lepiej i na
którym będzie miał tańszą przesyłkę oraz w razie problemów możliwość zaszantażowania „stawiającego się
sprzedawcy” negatywnym komentarzem. Dzięki temu CTR
kampanii produktowej Allegro idzie w górę i następnym
razem serwis może „licytować reklamę taniej”, a mimo to
przebije oferty sklepów internetowych.
Jeszcze mniej korzystna sytuacja ma miejsce, gdy Allegro
oferuje cenę niższą niż „zwykły sklep”. Możesz pomyśleć:
„No tak, Allegro jest potęgą, ma lepsze ceny”. Sprawdzamy.
Otóż, jak widać, po kliknięciu w link na Allegro otwiera się
oferta wystawiona przez sklep internetowy OleOle!. „Ale
jak to?!” – możesz wykrzyknąć, jeżeli uważnie śledzisz ten

przykład. Jakim cudem OleOle! sprzedaje na Allegro taniej niż
w swoim własnym sklepie?
Przyczyn może być wiele. Jedną z częstych jest to, że sprzedawcy na Allegro starają się konkurować ze sobą na podstawie
ceny, przez co często tracą ogląd sytuacji i nie widzą, że poza
serwisem cena zrobiła się wyższa. Wydaje im się błędnie, że
Allegro to bańka, niezależna od „reszty internetu”. Ale tak
nie jest – właśnie przez to, że ten marketplace pokazuje na
zewnątrz swoje ceny i ściąga ruch do swojej bańki. Może
więc sprowadzić klienta, który by normalnie kupił ten czajnik
w Twoim sklepie. Nie inaczej było ze mną. Chciałem kupić
ten właśnie czajnik i kupiłem go finalnie przez Allegro, nie
przez sklep OleOle!. Ale gdyby nie wystawiali oni na Allegro,
złożyłbym zamówienie w sklepie.
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paczkomatów. Cena takiej paczki z oferty brokerskiej dla

Początkowo marketplace jest jedynym reklamującym się.

małego sklepu to ok. 11 zł brutto. Allegro oczywiście kupuje

Ma więc niskie stawki za kliknięcie. Gdy zaczynasz się rekla-

przesyłki taniej, bo negocjuje wysoki rabat wolumenowy.

mować, wystarczy, że je lekko przebijesz, a dzięki automatom

Duży sklep internetowy może uzyskać cenę poniżej 10 zł.

do sterowania cenami kliknięć marketplace zacznie podnosić

Jak widać, bez oddawania prowizji z łatwością można opłacić

stawkę za kliknięcia. Ale ponieważ Twoja oferta będzie tań-

koszty przesyłki, żeby zaoferować ją klientom za darmo, i to

sza i zacznie ściągać kliknięcia szybciej, Google rozpocznie

bez nieprzyjemności (jak wtedy, kiedy trzeba ją wygenerować

podnoszenie cen kliknięć. Gdy marketplace się zorientuje,

w specjalny sposób, bo inaczej pojawi się karna opłata, co

że przestał sprzedawać produkt i traci pieniądze na jego

ma miejsce na marketplace’ach).

reklamach, wyłączy promocję.

A pamiętaj, że prowizja to nie wszystko. Marketplace’y

W ten sposób zdobyłeś pierwsze punkty. Reklamujesz

pobierają jeszcze opłaty abonamentowe, za wystawienie

produkty w swoim sklepie, zyskujesz niezależność oraz dy-

oferty, reklamy, wyróżnienia i inne opcje. Mogą więc roz-

wersyfikujesz sprzedaż i przychody. A ci klienci, którzy tak

dawać nawet kody rabatowe i zniżki dla klientów po to, aby

bardzo kochają Allegro czy Amazona, że są gotowi nieco do-

cena była jeszcze niższa, co powoduje jeszcze łatwiejsze

płacać, będą nadal kupowali w tych serwisach. Marketplace’y

wygrywanie licytacji w Google’u.

wykonują bowiem świetną pracę, popularyzując e-handel,

Jak żyć, panie premierze?

i dobrze, że istnieją, bo dzięki nim początkujący klienci mogą
zdobywać swoje pierwsze doświadczenia w e-zakupach.

Jeżeli już rozumiesz, że czas kontrować, to najlepiej zacznij

Chodzi jednak o to, aby obie strony zyskiwały na współpracy,

od tych działań:

a nie tylko jedna.

1. Otwórz własny sklep internetowy.
2. Zacznij się reklamować w Google’u, na Facebooku
i Instagramie.

Podzieliłem się z Tobą bardzo unikatową wiedzą. Mam ją,
bo od 20 lat tworzę sklepy internetowe oraz obsługuję tysiące
firm, zdobyłem doświadczenie w integracji marketplace’ów

3. Zintegruj sklep internetowy z marketplace’em, na którym

i osiągnąłem status Premier Google Partnera. Mam nadzieję,

już sprzedawałeś, i zacznij od regulacji cen w taki sposób,

że te informacje pozwolą Ci zacząć budować wielokanałową

aby ceny w e-sklepie przyciągały świadomych klientów

sprzedaż, która da Ci dywersyfikację przychodów, stabilność

tam, a nie na marketplace.

biznesu i rentowność pozwalającą na komfortowe życie.

4. Później zintegruj sklep internetowy z kolejnymi marketplace’ami, dzięki czemu zdywersyfikujesz kanały sprzedaży i „napuścisz” te serwisy na siebie, żeby zredukować
rentowność stawek za reklamę.
Kluczowe jest to, aby oferta w sklepie internetowym
była przynajmniej parę procent tańsza niż na Allegro.
Następnie przeznacz środki na reklamę i możliwie darmową dostawę, choćby od sensownej kwoty (np. od
200 zł z dwoma towarami w koszyku). Oczywistą radą
będzie też zbudowanie przyjaznego sklepu internetowego

Paweł Fornalski
CEO IdoSell – nowoczesnego systemu do sprzedaży online, dostępnego w modelu SaaS i obsługującego
6 tys. średnich i dużych sklepów internetowych, których obroty przekraczają 10 mld zł rocznie; od 20 lat
kształtuje polski e-commerce
 pfornalski@idosell.com

i dbanie o szybką jakość obsługi, w tym informowanie
o rzeczywistym czasie dostawy, liczbie sztuk w magazynie
i oferowanie wygodnych zwrotów.

Promised land
Mam możliwość analizowania historii kampanii tysięcy
sklepów internetowych, którym pomagam się reklamować
w Google’u. I wielokrotnie widziałem ciekawy, ale dla innych
niedostrzegalny efekt walki na ceny kliknięć.

Artykuł pochodzi
z „EwP” 2020, nr 3 (10)
Sprawdź
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Autorzy: zespół Merce.com

Wykorzystaj analizę biznesową
do skutecznego wdrożenia
platformy e-commerce
Analiza to ważny element każdego projektu e-commerce. Kluczowy dla sukcesu nie
tylko samego wdrożenia platformy, ale również dla jej sprawnego funkcjonowania
i dalszego rozwoju. Procesy te wymagają zaangażowania wielu działów, jednak to
analitycy grają tu pierwsze skrzypce i to od nich w dużej mierze zależy powodzenie
całego projektu. Zebraliśmy kilka praktycznych wskazówek, które pomogą Ci
wdrożyć i rozwinąć każdą platformę sprzedażową.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

Wykorzystaj sprawdzone narzędzia
do wizualizacji modelu biznesowego

•

jakie analizy biznesowe pomogą Ci wdrożyć i rozwinąć
platformę e-commerce,

Problemy z analizą biznesową zdarzają się już na jej wcze-

•

jak określić MVP w e-commerce,

gii, które wspomagają ten proces. Do najpowszechniejszych

•

na czym polegają metodologie SMART i 5W,

•

jakie są kluczowe założenia (INVEST) dobrych historyjek.

i najbardziej praktycznych należą business model canvas

snym etapie. Na szczęście istnieje wiele narzędzi i metodolo-

i value proposition canvas. Pierwszy umożliwia zwizualizowanie modelu biznesowego, z kolei drugi obrazuje wartość,
jaką firma dostarcza poprzez swoje produkty i usługi.

Zapamiętaj
•

•

Business model canvas został wprowadzony
przez teoretyka biznesu i konsultanta Alexandra
Osterwaldera. Jego szablon składa się z dziewięciu bloków, które pozwalają określić kluczowe obszary firmy, takie jak infrastruktura, klienci, oferta
i finanse, a potem zdefiniować zależności pomiędzy nimi.
Value proposition canvas skupia się na dostarczanych wartościach, definiuje produkty i określa
problemy, w których rozwiązaniu firma może pomóc klientowi. Wykorzystanie tych narzędzi jest
elementarne w procesie analizy projektu e-commerce.
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Określasz cele analizy? Rób to SMART
Jak umiejętnie określać i realizować cele? Pomoże Ci w tym
SMART.

Zapamiętaj
Metodologia SMART ma swoje źródło w koncepcji
zarządzania przez cele, wprowadzonej przez Petera
Druckera. To akronim utworzony od pięciu pierwszych
liter wyrazów określających cechy prawidłowego wyznaczania celów:
• konkretne (S – specific) – jasno zdefiniowane
i odnoszące się bezpośrednio do obszaru, który
ma zostać usprawniony,
• mierzalne (M – measurable) – sformułowane
w sposób, który umożliwia określenie postępów
w czasie,
• osiągalne (A – achievable) – możliwe do realizacji przez zespół lub osobę, której zostały powierzone,
• istotne (R – relevant) – ważne z punktu widzenia organizacji i osoby, która je realizuje,
• określone w czasie (T – time-bound) – możliwe do zrealizowania w uzgodnionym terminie.

Z biegiem czasu powstały alternatywne wersje metodologii
SMART, które przypisują inne określenia do poszczególnych
liter akronimu lub go rozszerzają, np. do słowa SMARTER.
Poniżej przykład, który obrazuje, jak można to podejście
wykorzystać w praktyce.

Przykład
S: Chcę zwiększyć swoje zyski.
M: Zrobię to, zwiększając sprzedaż kurtek o 20%.
A: W tej chwili sprzedajemy 1000 kurtek miesięcznie,
chcemy sprzedawać ich 1200.
R: Kurtki są wysoko omarżowane, więc zwiększenie
ich sprzedaży najszybciej podniesie dochody firmy.
T: Chcę osiągnąć ten wzrost w ciągu sześciu miesięcy
od wprowadzenia nowego systemu.

Niezależnie od tego, jaką wersję metodologii SMART przyjmiesz, na pewno pomoże Ci ona w prawidłowym wyznaczeniu celów, a to z kolei przełoży się na większą szansę
ich osiągnięcia.

Zdefiniuj minimalny zakres wymagań, który pozwoli Ci osiągnąć cel
Określenie MVP (minimum viable product), czyli produktu
o minimalnym zakresie funkcjonalności, pozwala ograniczyć

niepotrzebne koszty i ryzyko związane z opracowywaniem
niewłaściwego produktu. MVP pozwala testować hipotezy,
eliminować niepotrzebne elementy oraz przyspieszyć przekazanie koncepcji produktu klientom.

Zapamiętaj
MVP zawiera w sobie najmniejszą możliwą liczbę funkcji
lub wymagań potrzebną do tego, aby produkt trafił do
interesariuszy oraz klientów w jak najkrótszym czasie.
Tworząc MVP, skupiasz się wyłącznie na kluczowych,
podstawowych cechach produktu. Kolejne elementy
są rozwijane z biegiem czasu, wraz z otrzymywaniem
uwag ze strony docelowych użytkowników i opiekunów
projektu.

MVP jest szczególnie istotne w projektach, na które przeznaczony jest mniejszy budżet lub które muszą być dostarczone w krótkim terminie. Umożliwia podejście do projektu
w sposób iteracyjny, gdyż zakłada zbieranie i analizowanie
uwag przed wprowadzaniem kolejnych funkcji i dalszym rozwojem systemu.

Przykład
Przykładem MVP w e-commerce może być karta
produktu, na której zawarte są tylko podstawowe,
kluczowe informacje. Spełnia ona wszystkie wymagania niezbędne do tego, aby móc rozpocząć
sprzedaż. Z biegiem czasu może być rozszerzana
o filmy, zdjęcia 360° czy rekomendacje powiązanych
produktów. Wdrożenie tych funkcji nie jest w tym
przypadku konieczne, a mogłoby przesunąć w czasie
rozpoczęcie sprzedaży.
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Tworzenie dobrych user stories (ang. historyjki użytkownika)

Definiujesz problem? 5 razy
zapytaj „Dlaczego?”

jest podstawą analizy prowadzonej w metodologii Scrum.

„5 dlaczego” (5 whys, 5W) to jedna z metod pozwalających

Will Wake opisał na swoim blogu sześć kluczowych założeń

na wykrywanie problemów. Jest to zasada, którą stosujemy

dobrych historyjek, zamykając je w akronimie INVEST.

w celu określenia faktycznej sytuacji związanej z danym
zagadnieniem. Zadawanie kilku pytań „Dlaczego?” pozwala

Wskazówka
Dobre user story powinno być:
• niezależne (I – independent) – nie powinno
pokrywać się z innymi user stories, aby mogło
być wdrażane w oderwaniu od innych historyjek,
• negocjowalne (N – negotiable) – powinno
być wypadkową rozmów między developerami i klientem oraz umożliwiać zmianę zgodnie
z ustaleniami zespołu. Najważniejszy jest wynik,
bez względu na drobne niuanse,
• wartościowe (V – valuable) – przede wszystkim w odniesieniu do klienta,
• szacowalne (E – estimable) – powinno być
możliwe do oszacowania w czasie, co zapewni
odpowiednie nadanie priorytetów i określenie
kosztów jego wdrożenia,
• małe (S – small) – innymi słowy na tyle niewielkie, by jego wdrożenie odbyło się szybko oraz pozwoliło na uniknięcie niepotrzebnej złożoności,
• testowalne (T – testable) – poprawność jego
wdrożenia powinna podlegać weryfikacji.

dojść do źródła zakłóceń, gruntownie zbadać ich przyczynę
i skupić się na ich skutecznym rozwiązywaniu. Problem
staje się bardziej zrozumiały, przez co podstawowa przyczyna jego powstania jest łatwiejsza do zidentyfikowania
i wyeliminowania.

Przykład
Zastosowanie metodologii 5W w e-commerce może
wyglądać następująco:
Problem: Obroty w naszym sklepie spadają.
- Dlaczego obroty w sklepie spadają?
- Klienci u nas nie kupują.
- Dlaczego?
- Sklep nie zapewnia dobrych doświadczeń zakupowych.
- Dlaczego?
- Sklep działa bardzo wolno.
- Dlaczego?
- Nie mamy technologii PWA.
- Dlaczego?
- Nasza platforma e-commerce jest przestarzała.

Twórz persony i buduj
ścieżki, aby lepiej analizować
zachowania klientów

„Dlaczego?”, ale zwyczajowo pięć powinno być liczbą wy-

Alan Cooper, ojciec języka programowania Visual Basic,

starczającą do znalezienia źródła problemu. Podobnie jak

w swojej książce „Wariaci rządzą domem wariatów. Dlaczego

w przypadku innych opisanych metodologii, metodologia

produkty wysokich technologii doprowadzają nas do sza-

5W ma dużo wariacji, takich jak 5W5H czy 5W2H. Jeżeli

leństwa i co zrobić, żeby tego uniknąć” opisał persony jako

jednak nigdy nie korzystałeś z tej metody, warto zacząć

proces wymyślania fikcyjnych klientów i tworzenia produktów

od podstaw.

Oczywiście cykl pytań może być rozciągnięty na kolejne

z myślą o nich. Persona to archetyp wzorcowego użytkownika

Istnieje wiele różnych podejść. W Twoim przypadku jedne

Twojego systemu. Wyznaczenie persony umożliwia projek-

okażą się bardziej przydatne, inne mniej. Kluczem jest zbu-

towanie systemu e-commerce, który będzie odpowiadał na

dowanie odpowiedniego warsztatu, który umożliwi wybranie

wymagania Twoich docelowych klientów.

tych odpowiednich. Niezależnie od finalnych preferencji,

Wskazówka
Istnieje wiele matryc persony klienta, obejmujących różne cechy. Jako wsparcie dla budowy persony klienta możesz wykorzystać
media społecznościowe (kto śledzi Twoją markę?), dane sprzedażowe (kto kupuje?) czy specjalne ankiety. Analizę można prowadzić
zarówno wśród swoich klientów, jak i konkurencji.

Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
sprzedawać w internecie w 2021 roku
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znajomość każdej z zaprezentowanych metod będzie dobrą
bazą umiejętności dla osób zaangażowanych we wdrażanie
i utrzymywanie systemów e-commerce ze szczególnym naciskiem na warstwę analityczną.
Poza analizą biznesową etap przygotowania do utworzenia lub zmiany systemu wymaga przemyślenia szeregu
działań przez osoby z różnych działów. Aby przeprowadzić to w sposób uporządkowany oraz ułatwić ten proces,
przygotowaliśmy listę kontrolną, którą podzieliliśmy na
11 obszarów (ramka). Przejście każdego z nich sprawi, że
będziesz dobrze przygotowany do pracy nad wdrożeniem
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Zespół merce.com
Merce.com to hybrydowa platforma e-commerce do
sprzedaży detalicznej i hurtowej. Dzięki uproduktowieniu
potrzeb dostarcza bogaty zestaw sprawdzonych rozwiązań, a elastyczne podejście otwiera możliwość tworzenia wyjątkowych funkcji. Takie połączenie daje firmom
pole do transformacji sprzedaży, optymalizacji procesów
i szybkiego wzrostu, przy jednoczesnym zachowaniu
przewidywanych kosztów i niezależności w realizowaniu
swojej strategii biznesowej.
 marcin.rutkowski@merce.com

nowej platformy.

Lista kontrolna podczas wdrożenia lub zmiany systemu B2B
Wdrożenie lub zmiana systemu sprzedaży B2B to proces składający się z wielu elementów i decyzji.
Aby go ułatwić, wykorzystaj praktyczną listę kontrolną. Jest ona pomocą dla firm, które dopiero planują
wejście na rynek online. Może również stanowić świetne wsparcie dla tych, które są na etapie zmiany
platformy. Mamy nadzieję, że będzie przydatna w transformacji Twojej sprzedaży.
Określ cele wdrożenia systemu

Przeanalizuj rynek i pozycję swojej firmy

Zorganizuj spotkanie wewnątrz firmy.

Przeanalizuj rynek e-commerce dla swojej

Zweryfikuj misję i wizję firmy.

branży.

Określ cele wdrożenia platformy e-commerce.

Wybierz wyróżniające się systemy (kreacja gra-

Przygotuj cele do osiągnięcia na czas uruchomie-

ficzna, łatwość obsługi, szybkość działania).

nia platformy.

Przeanalizuj swój aktualny proces sprzedaży.

Przygotuj cele krótko-, średnio- i długotermino-

Zweryfikuj, na które działy wdrożenie systemu

we, które chcesz osiągnąć po wdrożeniu.

będzie mieć wpływ.

Stwórz formalny dokument, w którym będziesz

Wskaż wszystkie korzyści i wady wdrożenia syste-

kontrolować realizację celów.

mu e-commerce.

Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
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Przygotuj oczekiwania względem transfor-

Określ swój budżet na wdrożenie.

macji procesu sprzedażowego po wdrożeniu

Określ budżet na miesięczne utrzymanie

platformy.

systemu.

Przeanalizuj konsekwencje wdrożenia platformy

Przeanalizuj potencjalne korzyści wynikające

dla struktury organizacyjnej i strategii sprzedaży

z wdrożenia systemu.

firmy.

Przygotuj prognozy dotyczące potencjalnego
zwrotu z inwestycji.

Określ wymagania platformy

Ustal źródło i sposób finansowania.

Zbierz informacje odnośnie do wymagań poszczególnych działów.
Przygotuj listę oczekiwanych funkcji.

Wybierz partnera technologicznego
i platformę

Ustal priorytety, wykorzystując odpowiednią

Określ sposób wdrożenia systemu (samodzielny,

metodologię (np. MoSCoW).

zlecony, hybrydowy).

Określ minimalną wymaganą funkcjonalność, któ-

Wyślij do potencjalnych partnerów dokument

rej oczekujesz na dzień uruchomienia systemu.

z Twoimi wymaganiami (cele, funkcje, budżet).

Określ wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Weź udział w prezentacjach systemów.

przechowywania danych (lokalnie, w chmurze).

Sprawdź możliwość rozwoju i dostosowania plat-

Określ, czy Twoja platforma ma umożliwiać uru-

formy do swoich potrzeb.

chamianie nowych sklepów i kolejnych kanałów

Jeśli to konieczne, zrewiduj swój budżet.

w przyszłości.

Wybierz odpowiedniego partnera lub partnerów.

Określ, jaka niezależność jest Ci potrzebna (dodawanie nowych funkcji, samodzielny rozwój).

Zaprojektuj komunikację z klientem
Przeprowadź wywiad z klientami.

Zbuduj zespół

Zaprojektuj ścieżki zakupowe swoich klientów.

Zrewiduj strukturę organizacyjną firmy.

Zbierz inspiracje projektowe z innych systemów

Zrewiduj kompetencje swoich pracowników.

e-commerce.

Zrekrutuj odpowiednie osoby, jeśli to konieczne.

Przygotuj makiety dla planowanych interfejsów.

Przedstaw pracownikom cele i strategię wdroże-

Zdefiniuj profile swoich klientów.

nia systemu.

Określ kanały, którymi będziesz docierać do

Przypisz odpowiednich pracowników do realizacji

swoich klientów.

poszczególnych zadań.
Jeżeli to konieczne, przygotuj i przeprowadź

Przemyśl integracje

szkolenia.

Zweryfikuj i udokumentuj wszystkie źródła da-

Wyznacz osobę odpowiedzialną za wdrożenie.

nych w procesie sprzedaży.

Wyznacz osobę odpowiedzialną za zarządzanie

Pozyskaj dokumentację techniczną dostawców

systemem e-commerce.

oprogramowania.
Zaprojektuj przepływ danych pomiędzy

Zaplanuj budżet

systemami.

Przygotuj kalkulację aktualnych kosztów

Określ rolę poszczególnych systemów w procesie

sprzedaży.

sprzedaży.
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Zaprojektuj integrację zgodnie z założoną

Określ klientów i kanały, które będą obsługiwane

metodologią.

w pierwszej wersji systemu.
Sprawdź, czy założone cele zostały zrealizowane.

Zasil system danymi

Upewnij się, że platforma jest odpowiednio za-

Przygotuj strategię treści, uwzględniając dobre

bezpieczona (hasła, uprawnienia).

praktyki SEO.

Zadbaj o odpowiednie zasoby serwerowe pod

Stwórz słownik dla zapewnienia jednolitości

oczekiwany ruch.

treści.
Stwórz szablony opisów i parametrów

Do zrobienia

produktów.

Zweryfikuj cele założone na dzień uruchomienia

Przygotuj treści, opisy produktowe i komunikaty

systemu.

systemowe.

Upewnij się, że wszystkie narzędzia analityczne

Zleć tłumaczenia, jeżeli planujesz inne języki.

są uruchomione.

Przygotuj zdjęcia produktowe w optymalnych

Weryfikuj zmiany w danych analitycznych (wzro-

formatach.

sty, spadki) i odpowiednio reaguj.

Przygotuj filmy produktowe.

Badaj odbiór tekstów i multimediów i koryguj je

Przygotuj tytuły i opisy meta dla wszystkich stron.

w miarę potrzeb.

Przygotuj alternatywne opisy (atrybuty alt) dla

Prowadź analizę sprzedaży, identyfikując silne

wszystkich zdjęć.

i słabe strony.

Przygotuj plik robots.txt.

Na bieżąco wprowadzaj nowe funkcjonalności

Przygotuj wzory e-maili transakcyjnych.

zgodnie z Twoim planem.

Zweryfikuj zduplikowane treści.

Monitoruj aktualizacje i poprawki swojej

Zweryfikuj prędkość strony (np. za pomocą

platformy.

Google PageSpeed Insight).

Skaluj zasoby serwerowe, kiedy jest to potrzebne.

Upewnij się, że długość linków jest odpowiednia.

Obserwuj zmiany prawne, które mogą mieć
wpływ na Twój biznes.

Uruchom pierwszą wersję systemu

Zbuduj i monitoruj źródła wiedzy dotyczące bran-

Przeprowadź testy sklepu wśród pracowników.

ży i technologii e-commerce.

Zweryfikuj poprawność działania wszystkich klu-

Weryfikuj koszty i założone cele inwestycyjne.

czowych modułów.

...........................................................................................

Zweryfikuj poprawność tekstów i treści

............................................................................................

multimedialnych.

...........................................................................................

Przygotuj plan marketingowy związany

............................................................................................

z uruchomieniem.

...........................................................................................

Przeprowadź kampanię informacyjną.

............................................................................................

Zorganizuj szkolenia wewnętrzne.

...........................................................................................
............................................................................................
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Czas na
transformację
B2B
Przenieś wszystkie strategie współpracy
z klientami, hurtowniami, dystrybutorami,
dostawcami oraz partnerami handlowymi
w świat cyfrowej sprzedaży.
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Autor: Marcin Żuchowicz

Dlaczego potrzebujesz Digital
Experience Platform?
Pandemia COVID-19 wymusiła zmiany w tym, jak pracujemy, uczymy się
i zachowujemy się w życiu codziennym. Nie inaczej jest w przypadku firm. Wydawać
by się mogło, że skoro prowadzimy od wielu lat procesy transformacji cyfrowej,
przedsiębiorstwa są dobrze przygotowane na wyzwania nowej rzeczywistości. Jednak
w wielu przypadkach pandemia boleśnie zweryfikowała skuteczność tych działań.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

Nowe spojrzenie na
transformację cyfrową

•

jak nowe spojrzenie na transformację cyfrową może
zmienić Twój biznes,

Istotą transformacji cyfrowej jest stworzenie rozwiązania,

•

czym jest Digital Experience Platform i jakie daje korzyści,

lizowane doświadczenie na każdym etapie jego podróży oraz

•

jak mierzyć efekty biznesowe wdrożenia DXP w Twojej
firmie.

integruje systemy i skupia wysiłki całej organizacji w tym celu.

Perspektywa użytkownika

które stawia klienta w centrum, zapewnia spójne i spersona-

W odpowiedzi na te potrzeby kształtuje się nowa kategoria rozwiązań pod nazwą Digital Experience Platform. DXP
wyraża cyfrowy model organizacji, w którym firma i jej pro-

Jako użytkownicy rozwiązań cyfrowych często potykamy się

cesy skupione są na zapewnieniu klientowi jak najlepszego

o frustrujące kwestie, takie jak:

doświadczenia.

•

chaotyczne przejścia między wieloma systemami budowanymi bez wizji całości,

•

niskiej jakości doświadczenie klienta (CX) objawiające się
niespójną strukturą informacji, GUI czy nieprzyjaznym
językiem,

•

brak digitalizacji kluczowych procesów oraz odwołania
do tradycyjnych procedur.

Perspektywa zarządu
Transformacja cyfrowa często jest redukowana do wdrożenia kilku produktów IT obsługujących izolowane problemy
poszczególnych działów. W rezultacie:
•

wysiłki cyfryzacyjne są dublowane,

•

biznes jest uzależniony od IT, ponieważ wdrażane systemy
nie uwzględniają jego potrzeb,

•

innowacja i ekspansja są spowolnione przez trudności
ze skalowaniem systemu.
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DXP to „ERP świata cyfrowego”

Kto potrzebuje DXP?

DXP można opisać przez pryzmat:
•

architektury – jako połączenie systemów klasy CMS

Przesłanki wskazujące na to, że firma potrzebuje DXP,
to m.in.:
trudny w komunikacji produkt (lub usługa),
złożona ścieżka zakupowa,
masowy rynek wymuszający cyfryzację i automatyzację procesów,
potrzeba zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia wielu segmentom użytkowników,
konieczność integracji wielu kanałów sprzedaży
i obsługi klientów,
istotna rola brandu i marketingu cyfrowego w strategii firmy,
wiele inicjatyw cyfrowych,
internacjonalizacja firmy.

(WCM), e-commerce, marketing automation i aplikacji
dedykowanych,
•

funkcjonalności – jako narzędzie do budowania zaangażowania na poszczególnych etapach ścieżki użytkownika,

•
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kanałów – jako platformę omnichannelową wspierającą
wszystkie punkty styku z marką.
W zależności od branży i specyfiki firmy rozwiązanie DXP

będzie unikatową kombinacją powyższych wymiarów.

DXP wymaga zmiany
paradygmatów
Strategiczna decyzja, aby postawić w centrum doświadczenia
użytkowników (klientów, partnerów, pracowników), wymaga

całość, to każdy z silosów ma niepisane „prawo weta”,

porzucenia trzech silnie zakorzenionych paradygmatów:

co utrudnia efektywne wdrożenie.

•

Praca w silosach

•

ERP w centrum firmy

Większość tradycyjnych organizacji zbudowana jest silo-

Logika działania organizacji uwięziona w systemach ERP

sowo. Poszczególne departamenty mają bardzo wąskie

jest niezbędna do tworzenia CX w systemach frontowych.

zakresy odpowiedzialności i jednocześnie własne cele

Systemy ERP muszą być otwierane przez udostępnianie

oraz KPI.

odpowiednich usług i odchudzane przez wyniesienie

Zwykle każdy z nich tworzy rozwiązania cyfrowe na własną

wybranych elementów logiki biznesowej poza ten obszar,

rękę. Nawet jeśli organizowany jest projekt integrujący

tak aby służyły one całemu ekosystemowi cyfrowemu.
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VISITORS

Cyfryzacja wymaga od firm ponownego przemyślenia

WEB PORTAL
/CATALOGUE

i dostosowania modelu biznesowego do realiów świata
cyfrowego.

LEAD

CUSTOMER
FORMS

SELF SERVICE

( e.g online banking, shops

w modelu B2B, które chcą się rozwijać w kierunku B2B2C.

CMS

Muszą one poradzić sobie np. z ryzykiem kanibalizacji

Web presentation

modelu B2B, który przez wiele lat był podstawą funkcjo-

PIM / CMS HUB

IAM

Content data registry

nowania przedsiębiorstwa.

Access manegement

LMS

Korzyści z wdrożenia DXP

Trainings, tutorials

CDN

Przełamanie powyższych paradygmatów i wdrożenie roz-

CRM

Stores & Networking

wiązania klasy DXP wiąże się z ogromnymi korzyściami dla

Customer data

DAM

organizacji:
•

USER AUTHENTICATION

registration, applications, ...

E - COMMERCE

Dobrze widać to w przypadku organizacji działających

LOYAL CUSTOMER

Assets management

Wzrost konwersji, retencji i lojalności klientów

ANALYTICS

Użytkownik otrzymuje spójne doświadczenie przez całą
swoją ścieżkę zakupową. Spada prawdopodobieństwo

MA

negatywnych doświadczeń. Zadowoleni klienci są lojalni,

Customer insights

mają większą retencję i skłonność do polecenia firmy.
•

Lepsza analityka i głębokie zrozumienie zachowań

•

Spadek kosztów cyfrowej transformacji – wdrożenie

klientów

DXP pozwala zmniejszyć liczbę systemów informatycz-

DXP pozwala uzyskać pełną widoczność zachowania

nych, obniżyć koszty ich integracji z całym ekosystemem

użytkownika. W konsekwencji umożliwia zrozumienie

oraz wykluczyć nieefektywności operacyjne.

problemów, jakie występują na jego ścieżce, i stanowi
podstawę do skutecznej personalizacji CX.
•

Najważniejszym efektem biznesowym wdrożenia DXP jest

Niższe koszty transformacji cyfrowej

przyśpieszenie transformacji cyfrowej, która uzyskuje swój

Rozwiązanie klasy DXP skupia wysiłki całej organizacji

konkretny cel i jednocześnie środek realizacji – a czas obecnie

w celu zapewnienia użytkownikowi jak najlepszego do-

jest bezcenny. Firma może digitalizować następne obszary

świadczenia. Liczba pokrywających się inicjatyw technolo-

działalności w efektywny sposób, bez tworzenia kolejnych

gicznych spada, dzięki czemu IT może zredukować liczbę

silosów technologicznych.

utrzymywanych systemów. Marketing otrzymuje narzędzie do samodzielnego kształtowania działań cyfrowych.
Biznes zyskuje platformę do ekspansji na nowe rynki.

Jak mierzyć efekty wdrożenia DXP?
Większość efektów biznesowych wdrożenia DXP jest łatwa

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o DXP, przeczytaj
także ten artykuł:
https://www.e-point.pl/blog/digital-experienceplatform-nowa-architektura-rozwiazan-digital.

do zmierzenia:
•

Wzrost konwersji i oszczędności operacyjne –
spójna, spersonalizowana i pozbawiona problemów
ścieżka użytkownika owocuje zwiększeniem konwersji
i oszczędnościami wynikającymi z faktu, że użytkownik
jest „samoobsługowy”.

•

Wzrost satysfakcji klientów – lepszy CX przekłada
się na satysfakcję użytkownika oraz jego skłonność do
powrotu i polecania marki.

Marcin Żuchowicz
prezes zarządu i współzałożyciel spółki e-point, od ponad 20 lat zaangażowany w rozwój polskiego rynku internetowego i informatycznego
 dxp@e-point.pl
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Na jakie rozwiązania z obszaru omnichannelu warto
zwrócić uwagę w małym i średnim sklepie internetowym?
radzi Marcin Janczewski,
współzałożyciel sklepu
DrTusz.pl

2. Wspólna polityka cenowa we wszystkich kanałach, te same promocje, warunki dostawy czy polityka zwrotów i reklamacji – to daje korzyści po stronie
zarówno sprzedawcy, jak i klienta. Przedsiębiorca
unika „kanibalizacji” kanałów, a klienci mają poczucie
jednolitości marki oraz nie muszą przeżywać dylematów związanych z wyborem miejsca finalizacji
zakupu, co przyśpiesza decyzję.

Omnichannel to przede wszystkim spójność w róż-

3. Budowaniu określonego wizerunku marki w oczach

nych kanałach kontaktu z klientem. Spójność oferty

klienta sprzyja również stworzenie i wykorzysta-

produktowej, polityki cenowej, akcji promocyjnych,

nie spójnej identyfikacji wizualnej we wszyst-

strategii marketingowej, programu lojalnościowego

kich kanałach sprzedaży. Użycie tych samych fon-

czy komunikacji z konsumentem. Każdy z poniższych

tów, grafik i kolorów w aplikacji mobilnej, w sklepie

elementów jest równie ważny i wiąże się z określonymi

stacjonarnym oraz w sklepie internetowym powodu-

zagrożeniami i wyzwaniami.

je, że konsument ma te same wrażenia estetyczne

1. Nawet przy najmniejszej liczbie oferowanych produk-

zarówno online, jak i offline.

tów czy usług warto mieć system do zarządzania

4. Ten sam program lojalnościowy dla klientów

informacją produktową – PIM (product infor-

robiących zakupy online i offline to kolejny ele-

mation management). To właśnie w nim powinno

ment, dzięki któremu ułatwiamy im podjęcie decyzji

się przechowywać wszelkie informacje dotyczące

o miejscu zawarcia transakcji. Założenia programu

oferty: od nazw i opisów produktów, przez ich zdję-

muszą być spójne we wszystkich kanałach. Podobnie

cia, po dokładne specyfikacje i materiały marketingo-

z nagrodą – klient powinien mieć możliwość jej od-

we. Kiedy umieszcza się te dane w jednym miejscu

bioru bez względu na kanał.

i rzetelnie się je aktualizuje, ma się gwarancję, że

Dobrze zbudowany program lojalnościowy to rów-

w takiej samej postaci będą one dostępne w sklepie

nież skuteczne narzędzie do zbierania informacji

stacjonarnym, sklepie internetowym i aplikacji mo-

o zwyczajach zakupowych klientów.

bilnej – dzięki czemu konsument zawsze otrzyma

Dzięki temu będziesz mógł w łatwy sposób powią-

spójną informację. Ma to duże znaczenie przede

zać ich zachowania online z zachowaniami offline,

wszystkim w sytuacji, w której rotacja produktów jest

a następnie, po analizie tych danych, przygotowywać

duża lub często zmieniają się informacje odnośnie

skuteczniejsze, personalizowane wielokanałowe

do pozycji posiadanych w ofercie.

kampanie sprzedażowe.
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5. Bardzo ważna jest również spójność i jasność in-

internet, a po godzinie odbiera towar w najbliższym

formacji, które przekazuje się klientowi w róż-

sklepie stacjonarnym. To także rozwiązanie same-

nych kanałach komunikacji. Należy zadbać o to,

-day delivery, zakładające dostawę tego samego

żeby mógł on otrzymać taką samą odpowiedź na

dnia, w którym zostało złożone zamówienie. Co

pytanie zadane e-mailem, telefonicznie, na czacie,

charakterystyczne, towar dostarczany jest bardzo

w mediach społecznościowych czy w sklepie stacjo-

często przez pracownika sklepu.

narnym. Pomaga w tym przede wszystkim system
PIM, o którym wspominałem wyżej, ale również we-

Jeśli miałbym wskazać, który z powyższych elemen-

wnętrzny FAQ, w którym przechowuje się najczęściej

tów strategii omnichannelowej należy wprowadzić

zadawane przez klientów pytania oraz udzielane od-

w pierwszej kolejności, odpowiedź z pewnością nie

powiedzi. Muszą być one na bieżąco aktualizowane,

byłaby uniwersalna.

zwłaszcza przy wprowadzaniu kolejnych promocji
czy nowych produktów bądź usług.
6. Idealny scenariusz zakłada sprawne obsłużenie
klienta w tym samym kanale, w którym nawią-

Omnichannel to w moim odczuciu strategia, która
wymaga wdrażania małymi kroczkami, z uwzględnieniem potrzeb i wyzwań branży, w jakiej prowadzony
jest biznes.

zał on kontakt z marką. Z doświadczenia jednak

Wariant idealistyczny – a przez to z założenia nie-

wiem, że często nie jest to możliwe, choćby ze wzglę-

możliwy dla początkujących e-commerce – to uwzględ-

du na złożoność problemu, która ujawnia się dopiero

nienie każdego z tych elementów. Taki scenariusz jest

w trakcie dłuższej rozmowy. Zawsze w tej sytuacji to

realizowany w relatywnie niewielu firmach. Nie boję się

z inicjatywy sklepu powinna nastąpić zmiana formy

stwierdzenia, że u nas również nie wszystkie instrumenty

kontaktu, o której oczywiście należy poinformo-

strategii omnichannelowej są maksymalnie wykorzysty-

wać klienta przed przekierowaniem jego sprawy do

wane. Z pewnością jednak pewnym przełomem okazało

odpowiedniego pracownika działu. Dla jasności –

się wprowadzenie systemu PIM, który do dzisiaj jest

nie ma to nic wspólnego z odsyłaniem klienta do

doskonalony i aktualizowany.

innego kanału komunikacji i wymaganiem od niego
samodzielnego zdobycia informacji (często z koniecznością omówienia problemu od początku).
Takie praktyki są przez konsumentów źle odbierane.
7. Poza spójnością ważna jest również skuteczna
współpraca poszczególnych kanałów sprze-

Artykuł pochodzi
z książki „E-commerce
w praktyce. Lekcje
skutecznej sprzedaży
online”

daży. Powiązane systemy IT dają nam możliwość
świadczenia wielu dodatkowych usług, ułatwiających
klientom zakupy. Za przykład może posłużyć usługa click & collect, dzięki której klient kupuje przez

Sprawdź
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Autor: Tomasz Grzemski

Jak w 10 krokach wdrożyć PIM
w firmie e-commerce?
Rewolucja technologiczna zaowocowała zmianą postaw zakupowych. Konsumenci
oswoili się już z zakupami online i w sklepach internetowych czują się jak ryba
w wodzie. Mamy do czynienia z klientami świadomymi, którzy wiedzą dokładnie,
czego chcą, a strona WWW ma im ułatwić odszukanie informacji niezbędnych
do dokonania zakupu. Jak zatem dotrzymać tempa klientom w XXI w.?
Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

czym jest PIM i w czym pomaga,

•

jakie są główne zalety systemu PIM,

•

jak krok po kroku wdrożyć PIM w Twoim e-commerce.

K

onsumenci często budują swoje wyobrażenie o produkcie
wyłącznie na podstawie informacji produktowych (ta-

kich jak zdjęcia, opisy, dane techniczne, pliki multimedialne itp.),

Źródło: akeneo.com

które towarzyszą im podczas całej customer journey (ścieżki

Tradycyjne podejście było czasochłonne, wymaga-

zakupowej). Informacje produktowe będą zatem wpływać na

ło znacznych nakładów pracy i generowało większe

podejmowane decyzje zakupowe. Muszą być więc aktualne,

koszty. Charakteryzowało je rozproszenie informacji (ko-

kompletne i spójne, w przeciwnym razie proces zakupowy

nieczność wprowadzania np. do panelu sklepu interne-

rozpocznie się u Twojego konkurenta. Perfekcyjne zarządzanie

towego, na stronę bloga, do katalogu elektronicznego),

takimi danymi jest motorem działania systemów PIM.

a także mnogość nośników danych (arkusz kalkulacyjny,
e-mail, pliki PDF). Z czasem metody ręcznego porządkowania

Zapamiętaj
Czym jest PIM i w czym pomaga? PIM to skrót od
product information management. Oznacza system do
zarządzania informacją produktową. Zapotrzebowanie
na tego typu rozwiązania powstało w wyniku transformacji cyfrowej, gdyż firmy, przenosząc działalność do
internetu, wraz z rozwojem swojego biznesu zaczęły
mieć problemy z utrzymaniem jakości informacji
produktowych zamieszczonych na swoich stronach
internetowych lub u innych partnerów.

danych musiały ustąpić miejsca bardziej zaawansowanym
technologiom, które zautomatyzowały większość czynności.

Jak krok po kroku wdrożyć Akeneo
PIM w Twoim e-commerce?
W zależności od sytuacji wyjściowej firmy i jej profilu działalności zakres prac związanych z wdrożeniem systemu do
zarządzania informacją produktową może być bardzo szeroki
lub ograniczyć się jedynie do integracji i aktywowania PIM.
W tym artykule postanowiłem pokazać, jak w Macopedii

Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
sprzedawać w internecie w 2021 roku

E-BOOK

RAMKA 1

Główne zalety systemu PIM
1

2

Ułatwione zarządzanie informacją produktową
Oprogramowanie PIM pomaga w gromadzeniu, tworzeniu i zarządzaniu informacją o produkcie. Jest to przydatne szczególnie wtedy, gdy Twój katalog produktowy się
powiększa i pojawia się coraz więcej danych, które trzeba usystematyzować.

Automatyzacja procesów i łatwa integracja
System PIM stanowi centralne źródło informacji. Może w nim jednocześnie
pracować kilka osób odpowiedzialnych za różne obszary, w zależności od nadanych
uprawnień. Nie musisz już ręcznie uzupełniać pustych pól w wielu panelach,
ponieważ PIM można łatwo zintegrować z innymi systemami. W ten sposób PIM
optymalizuje dystrybucję treści i powtarzalnych danych produktowych do
różnych kanałów sprzedaży.

3

4

Oszczędność czasu i kosztów
Dane są gromadzone i wprowadzane tylko raz do jednego systemu, a po weryfikacji
i akceptacji przesyłane od razu do wszystkich aplikacji. Zdecydowanie odciąża to
pracowników, którzy w tym czasie mogą wykonywać inne zadania. Do tego rzadziej
zdarzają się błędy i nie tracisz czasu na nanoszenie poprawek. Implementacja
systemu PIM pozwala więc na zmniejszenie kosztów produkcji oraz szybsze
wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Lepsza jakość i większa kontrola
Duże serwisy borykają się z chaosem informacyjnym. Może dojść do pomyłek, powtórzeń i niespójności, a doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że
użytkownicy rzadko wybaczają błędy. Dzięki systemowi PIM osoby odpowiedzialne za uzupełnianie danych produktowych muszą zadbać o poprawność
jednej bazy danych, a nie wielu. W takiej sytuacji, pracując nawet nad dużą
liczbą produktów, jesteś w stanie dostarczać dane w odpowiednim kontekście
i zachodzi mniejsze ryzyko błędów.

5

Większa sprzedaż i poprawa doświadczenia klienta
To wszystko przekłada się na zadowolenie klienta. System PIM umożliwia budowanie spójnego i bogatego doświadczenia zakupowego oraz przyczynia
się do wzrostu współczynnika konwersji i mniejszej liczby zwrotów.
Dodatkowo ma pozytywny wpływ na SEO z uwagi na obecność profesjonalnych
i unikatowych treści.

134
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RAMKA 2

Akeneo PIM – elastyczne rozwiązanie dla Twojego biznesu
Na rynku jest wiele narzędzi ułatwiających zarządzanie informacją produktową.
Macopedia jest partnerem Akeneo i rozwiązanie to rekomendujemy naszym klientom. Wyróżnikiem Akeneo PIM jest jego elastyczność (można go dopasować do
różnej wielkości sklepów i typów produktów) oraz dostępność wersji SaaS i PaaS,
co znacząco przyspiesza wdrożenie. Do zalet narzędzia Akeneo należy też łatwość
integracji z innymi systemami, które są kluczowe dla funkcjonowania biznesu.
– Akeneo PIM jest coraz bardziej docenianym na naszym rynku systemem klasy PIM. Do niedawna do
obsługi zadań związanych z PIM polskie firmy preferowały rozwiązania mocno customizowane, „szyte
na miarę”, rozwijane przez wewnętrzne lub zewnętrzne zespoły IT w oparciu o istniejące frameworki
lub platformy PIM. Obecnie rosnąca liczba firm dostrzega zalety wdrażania gotowego rozwiązania,
którego uruchomienie wymaga przede wszystkim konfiguracji z poziomu interfejsu użytkownika
oraz integracji z pozostałymi systemami (zazwyczaj poprzez API). Co ważne, Akeneo pozostaje wciąż
otwarte na „custom development”, jeśli rzeczywiście okaże się, że dana organizacja ma unikatowe,
krytyczne biznesowo potrzeby – mówi Dariusz Głażewski, senior business development manager
Eastern Europe w Akeneo.

podchodzimy do tego tematu w odniesieniu do naszych

Często zdarza się, że źródłem danych są arkusze Excel, pliki CSV

klientów sprzedających online.

i XML, a oprócz tego zewnętrzni dostawcy lub inne platformy.
Na tym etapie należy również rozstrzygnąć, który dział

Wskazówka
W przypadku firm z doświadczeniem e-commerce –
ponieważ nie zaczynają one od zera – wdrożenie PIM jest
w dużej mierze związane z migracją danych przy zachowaniu ciągłości procesu. Należy przy tym podkreślić,
że podczas trwania całej operacji mamy do czynienia ze
ścisłą współpracą klienta i partnera wdrożeniowego.

1. Audyt obecnego procesu
Na początku ważne jest, by się dowiedzieć, w jaki dokład-

w strukturze firmy zajmuje się tworzeniem produktów oraz
kto realnie jest w stanie zarządzać produktem od samego początku. W branży e-commerce powyższe kompetencje
ma z reguły e-commerce manager, product manager czy
category manager.

Wskazówka
Jeśli trudno Ci zidentyfikować osobę odpowiedzialną
za jakość doświadczenia produktowego, powinieneś
zastanowić się, kto mógłby taką rolę pełnić.

nie sposób są gromadzone i publikowane informacje
o produktach. Istnieją różne, mniej lub bardziej wydajne
rozwiązania i w mojej ocenie warto zrozumieć, jak po rozłożeniu na czynniki pierwsze wygląda proces dodawania produktu, gdy firma nie ma jeszcze dedykowanego systemu PIM.

2. Identyfikacja źródeł i osób
decyzyjnych
Następnie należy ustalić, skąd pochodzą dane dla e-commerce. Jest to niezwykle ważny krok i nie można go pominąć.

Źródło: akeneo.com
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3. Nowe procesy

5. Mapa procesów

Po wyznaczeniu osoby, która odpowiada za zarządzanie

Następne kroki są już wykonywane w ramach analizy przed-

produktem, czas na kolejny krok. Teraz niezbędna jest in-

wdrożeniowej i w działania zaangażowany jest klient

formacja, jak będzie przebiegał proces dodawania pro-

wraz z partnerem wdrożeniowym (odbywają się warsz-

duktu, jeśli PIM stanie się integralną częścią sklepu

taty). Mając wiedzę z pierwszych czterech punktów, można

internetowego i w zakresie produktu uznasz go za

opracować plan wdrożenia. Tworzymy wspólnie diagramy

najważniejsze narzędzie, do którego zaimportowane zosta-

procesów i integracji Akeneo PIM, które dokumentują

ną dane z aktualnej bazy danych. Pojawiają się pytania m.in.

mechanizm dodawania, aktualizacji, publikacji, usuwania

o miejsce zakładania produktów czy relacje w systemie ERP.

produktu. W wyniku tego procesu powstają dokładne sche-

4. Powiązane systemy
Firmy e-commerce mają zazwyczaj kilka programów do realizacji swoich potrzeb biznesowych. Wdrożenie Akeneo

maty wdrożenia, następuje identyfikacja interfejsów integracyjnych (np. z ERP, e-commerce itd.), ustala się przepływ
danych (ilustracja).

daży i pozostałych systemów, które korzystają z danych pro-

6. Właściciel identyfikatora
produktu (SKU, symbol kartoteki,
kod towarowy)

duktowych – podczas gdy Akeneo PIM będzie pośredniczył

Niepowtarzalność i jednoznaczność to ważne kryteria

i tworzył te dane.

w systemach PIM. Krok szósty polega na wyznaczeniu

PIM nie obejdzie się zatem bez identyfikacji miejsc, gdzie
będą eksportowane dane produktowe – kanałów sprze-

ILUSTRACJA

Przykład mapy procesów w systemie PIM

Źródło: Macopedia
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unikatowego właściciela identyfikatora produktu, służącego

organizm, aby w pewnym momencie stał się głównym syste-

do odróżnienia w różnych systemach. Podczas wdrożeń

mem i mógł wysyłać dane do innych aplikacji. Proces ten jest

PIM często konieczna jest zmiana logiki przydzielania iden-

szczególnie newralgiczny w przypadku systemu e-commerce,

tyfikatora poprzez przeniesienie procesu jego nadawania

gdzie musi zostać podmienione źródło danych o produktach

z ERP lub e-commerce do systemu Akeneo PIM.

bez zakłócenia przy tym funkcjonalności sklepu, np. filtrowania,

7. Rodzina atrybutów

przydziału produktów do kategorii.

W dalszej kolejności należy stworzyć odpowiednią strukturę

10. Wdrożenie i testy

atrybutów produktowych charakterystycznych dla danego

Dziesiąty, ostatni już krok to przeprowadzenie wdrożenia

typu towarów (tzw. rodzina atrybutów, zestaw cech), która

w metodyce iteracyjnej (np. Scrum), dzięki czemu od razu

będzie prosta w utrzymaniu i rozwijaniu, a do tego wyznaczyć

oswajasz się z nowym systemem i na bieżąco możesz ocenić,

ich właściciela systemowego.

czy spełnia Twoje oczekiwania. Wdrożenie wiąże się również
z tzw. testami UAT, podczas których testujesz aplikację od

Wskazówka
Przy ustalaniu atrybutów i tworzeniu ich rodzin należy
pamiętać, że dane te będą wykorzystywane 1 do 1
w systemie e-commerce, np. do filtrowania produktów czy przeglądania opisów produktowych.

początku do końca.
W dynamicznym świecie e-commerce niemożliwa jest skuteczna sprzedaż bez PIM. Dysponując dziesiątkami tysięcy
produktów i ich wariantów, łatwo stracić kontrolę nad przepływem informacji. Z pomocą systemu PIM zbudujesz przejrzystą
strukturę danych, co jest kluczowe dla interakcji z klientem.
Jeśli zastanawiasz się, jak technologia może pomóc roz-

8. Dodatkowe funkcje

winąć Twój e-commerce, umów się na darmową 30-mi-

Podczas warsztatów nastąpi zaplanowanie dodatkowych

nutową konsultację w Macopedii. Pomożemy Ci nie tylko

funkcji. Dobrym pomysłem jest zapoznanie się z pełną listą

uporządkować dane produktowe, ale także zoptymalizować

modułów Akeneo i wybór takich, które będą niezbędne do

procesy wewnętrzne w Twoim przedsiębiorstwie. Mamy

uzyskania pełnego procesu zarządzania produktami.

bogate doświadczenie we wdrożeniach PIM dla branży

Omówienia wymagają również wszystkie integracje – jak

e-commerce. Obecnie wprowadzamy rozwiązanie Akeneo

połączyć PIM z konkretnym rozwiązaniem e-commerce (np.

w firmie Selsey, która zajmuje się sprzedażą mebli oraz

Magento, Shopware, Sylius), aplikacją mobilną, marketpla-

artykułów dekoracyjnych niemal w całej Europie i rozszerza

ce’em czy narzędziem ERP.

działalność o kolejne rynki.

Wskazówka

Tomasz Grzemski

Na uwagę zasługuje fakt, iż system Akeneo jest indywidualnie konfigurowany i firmy wdrożeniowe
mogą przygotować moduły dopasowane do wymagań przedsiębiorstwa. Gdy wraz z rozwojem biznesu
pojawią się nowe potrzeby, dzięki PIM możliwe będą
modyfikacje, które znacznie ułatwią proces zarządzania informacją produktową.

CEO firmy Macopedia oraz członek
zarządu Family Business Network
Poland; ekspert w zakresie analityki
biznesowej oraz rozwiązań e-commerce, web, WMS i ERP; od ponad
12 lat wspiera klientów w procesie
cyfrowej transformacji i rozwija zaawansowane produkty cyfrowe dla
przedsiębiorstw; pasjonat nowych
technologii, skuteczny przedsiębiorca
oraz entuzjasta Business Agile

9. Plan migracji danych
Podczas kroku dziewiątego dochodzi do ustalenia poszczególnych etapów migracji danych. Celem tych działań jest
sprawne i bezpieczne włączenie narzędzia PIM w już działający

 t.grzemski@macopedia.com
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MATERIAŁ PARTNERA

Integracja oprogramowania
e-sklepu z systemem ERP –
dlaczego warto?
Standardowe oprogramowanie e-sklepu w zakresie zarządzania biznesem
internetowym w wielu przypadkach – szczególnie skokowego wzrostu sprzedaży
czy chęci wejścia na wyższy poziom rozwoju – oferuje zbyt małe możliwości.
Dopiero integracja dedykowanej aplikacji sklepowej z systemem ERP pozwala,
niezależnie od wielkości sprzedaży, zapanować nad wszystkimi procesami
biznesowymi w firmie (sprzedaż, księgowość i kadry, logistyka, magazynowanie itp.),
zwiększyć wydajność czy poprawić jakość obsługi. Zobacz, dlaczego warto
zintegrować program obsługujący sklep z systemem ERP.
zakresie jest jeszcze ogromny potencjał wzrostu. Wiele skle-

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

czym jest system ERP,

•

dlaczego w e-commerce warto wdrożyć system ERP,

•

na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu ERP,

•

jak wdrożenie ERP pozwala zautomatyzować sprzedaż.

Boom na e-handel

pów internetowych nie było przygotowanych na takim boom.
Wraz z rosnącą liczbą klientów przedsiębiorcom korzystającym z dedykowanego oprogramowania e-sklepu (nawet
w połączeniu z programem kadrowym) coraz trudniej było
zapanować nad wszystkimi procesami biznesowymi.

Gotowy e-sklep to za mało!
Szyty na miarę program do obsługi sklepu internetowego

W roku 2020 Polacy w internecie kupili odzież, elektro-

ma dosyć ograniczone możliwości. I choć sprawdzi się przy

nikę, meble, żywność, kosmetyki oraz zabawki za prawie

niewielkiej skali biznesu, to jednak w przypadku gwałtow-

12 mld dol. W bieżącym tylko w tych kategoriach wydadzą

nego wzrostu sprzedaży może prowadzić do utraty kon-

aż 13,5 mld. Cały rynek e-handlu w Polsce w poprzednim

troli. Gotowy program nie pozwala zautomatyzować zbyt

roku przebił już wartość 100 mld zł. To wartość, której

wielu procesów, przez co większość czynności musi być

osiągnięcie eksperci prognozowali za kilka lat. Stało się to

wykonywana ręcznie. O ile można to sprawnie zrobić przy

jednak znacznie szybciej, głównie za sprawą pandemii wi-

kilkudziesięciu transakcjach miesięcznie, o tyle już przy kilku

rusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19, a dokładniej –

tysiącach i z tą samą liczbą pracowników staje się to prak-

zakazów z nią związanych. W wyniku zamknięcia galerii han-

tycznie niemożliwe.

dlowych aktywność zakupowa Polaków przeniosła się do

Czasem nawet zatrudnienie dodatkowego personelu nie

sieci. I choć udział e-handlu w sprzedaży detalicznej wzrósł

jest w stanie rozwiązać problemu, nie mówiąc już o wzroście

tylko z 5% do 8% (średnia unijna wynosi 20%), to w tym

kosztów. Te czasem mogą być wyższe od spodziewanych
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dochodów. Dodatkowo pracownicy operujący na zwykłym
systemie sklepowym nie mają dostępu w czasie rzeczywistym
do informacji o produktach, aktualnych stanach magazynowych, cennikach i promocjach. Tego rodzaju oprogramowanie w przypadku skokowego wzrostu sprzedaży prowadzi także do wielu problemów (m.in. błędne adresowanie
przesyłek, niedostateczny poziom stanów magazynowych).
Ponadto dość ubogie możliwości automatyzacji prędzej czy
później odbiją się na zadowoleniu klientów (opóźnienia w dostawie przesyłek), a co za tym idzie: na wysokości dochodów.
Rozżalony nabywca zapewne do Ciebie nie powróci, a i mało
prawdopodobne jest, że poleci Twój sklep innym.
To wszystko sprawia, że przedsiębiorcy, którzy chcą wykorzystać boom na e-handel i obsługiwać sprawnie dużą liczbę
klientów, powinni pomyśleć o integracji oprogramowania
sklepowego z systemem ERP.

ERP – kompleksowe zarządzanie
biznesem

Najważniejsze korzyści
z wykorzystania systemu
ERP w e-commerce
Wysoki stopień bezpieczeństwa przechowywania
danych.
Eliminacja ryzyka popełnienia błędu.
Szybki dostęp do analiz biznesowych.
Efektywne zarządzanie czasem pracy.
Redukcja kosztów.
System ERP działa zarówno na komputerach stacjonarnych,
jak i w chmurze. Pozwala zarządzać firmą z każdego miejsca,
niezależnie od jej wielkości.

Integracja e-sklepu z ERP – korzyści
Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na ten krok, powszechnie wskazują, że dzięki temu wznieśli się na nowy
poziom zarządzania sklepem internetowym. Jednocześnie

ERP (enterprise resource planning) to modułowe opro-

podkreślają, że najlepszy efekt i najwyższą stabilność dzia-

gramowanie do kompleksowego zarządzania firmą. Mimo

łania można uzyskać dzięki integracji oprogramowania jed-

że każdy moduł odpowiada za inny fragment działalności

nego producenta.

przedsiębiorstwa (m.in. handel, magazyn, księgowość, kadry
i płace, produkcja, projekty czy CRM), to dane spływają do
jednej bazy, gdzie są dostępne dla wszystkich użytkowników
systemu. Informacja to podstawa w kierowaniu biznesem –
bez dostępu do aktualnych danych trudno jest nie tylko
mierzyć się z konkurencją, lecz także planować przyszłość.
Ponadto dzięki modułowej budowie sam system jest bardzo elastyczny, więc firma może go dostosować do własnych
potrzeb, np. wykupić tylko te moduły, które obecnie są jej

Przykład
Jeśli używasz rozwiązania Comarch e-Sklep, to najlepszy efekt osiągniesz, gdy sięgniesz po system
Comarch ERP. Takie połączenie gwarantuje kompleksową obsługę procesów biznesowych: zaczynając
od zarządzania stanami magazynowymi, przez integrację z firmami kurierskimi oraz zarządzanie bazą
klientów, a na procesowaniu zamówień i wystawianiu
dokumentów rozliczeniowych kończąc.

niezbędne. W każdej chwili system można rozbudować.
Jednak poprawa przepływu informacji to niejedyny argu-

Przy wyborze ERP warto zwrócić uwagę, aby jego funk-

ment przemawiający za sięgnięciem po ERP w sklepie inter-

cje były dostosowane do pracy sklepów internetowych.

netowym. System ten także daje o wiele większe możliwości

– Integracja e-sklepu z systemem ERP powinna być przede

w zakresie automatyzacji niż zwykłe oprogramowanie.

wszystkim intuicyjna dla użytkownika. Właściciel sklepu internetowego korzystający z systemu ERP powinien móc w prosty

Przykład

sposób zarządzać swoim asortymentem oraz aktualizować

Po osiągnięciu minimalnego stanu produktów w magazynie system automatycznie wygeneruje zamówienie. Nie trzeba już ręcznie kontrolować zapasów –
system będzie sam sprawniej od człowieka zarządzał
logistyką i procesem magazynowania.

cen, opisów, zdjęć, jak i w kwestii obszarów związanych z po-

informacje o towarach z jednego miejsca zarówno w zakresie
zycjonowaniem produktu w sieci. Kolejną ważną kwestią jest
automatyczna wymiana danych na linii system ERP – e-sklep,
co stanowi znaczne ułatwienie dla użytkownika i pozwala na
skupienie się na innych procesach w firmie. Bardzo ważną
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rzeczą jest również wybór oprogramowania ERP. Najlepszym

Korzyści wynikające z integracji e-sklepu z ERP dotyczą

rozwiązaniem będzie wybór oferty jednego producenta, co

nie tylko przedsiębiorców, lecz także pracowników, którzy

zniweluje problemy z integracją oraz wymianą danych mię-

zyskają komfort pracy (wiele czynności zostanie zautomatyzo-

dzy e-sklepem a systemem ERP. Takie rozwiązanie oferuje

wanych, więc ludzie będą mogli się skupić tylko na zajęciach

firma Comarch – podsumowuje Karolina Trela, product

wymagających ich obecności). Poprawi się także przepływ

manager e-commerce w Comarch.

informacji – wszyscy pracownicy będą wiedzieli, na jakim

ERP zapewnia szczególne możliwości w zakresie

etapie jest proces realizacji zamówienia. Zniknie także ko-

kontroli sprzedaży, których nie jest w stanie dać żaden

nieczność przepisywania tych samych danych, przechowy-

standardowy program sklepowy. Przedsiębiorcy poza kon-

wanych w różnych programach. Tym samym skróci się czas

trolą stanów magazynowych (np. automatyczna aktualizacja

realizacji zamówień, a to już ogromna korzyść dla klientów.

zarówno w samym e-sklepie, jak i serwisach partnerskich –
Allegro itp.) otrzymują także możliwość sprawnego zarządza-

Podsumowanie

nia bazą klientów. Mogą nadawać specjalne rabaty, przyzna-

Parafrazując słowa Neila Armstronga, wypowiedziane po

wać linie kredytowe czy ustalać indywidualne ceny, które są

zrobieniu pierwszych kroków na Księżycu: zintegrowanie

pokazywane po zalogowaniu do sklepu.

e-sklepu z systemem ERP, ze względu łatwość całej ope-

Jeśli chodzi zaś o wspominaną już wyżej automatyzację,

racji, to mały krok, ale jednocześnie wielki dla rozwoju

to system ERP przejmuje wiele czynności związanych z proce-

firmy. Dzięki integracji możesz zwiększyć przychody i zyskać

sem sprzedaży (współpraca z kurierami, generowanie listów

satysfakcję klientów. A przecież o to w biznesie chodzi!

przewozowych, rozsyłanie informacji do klientów itp.). Ponadto
umożliwia automatyczne wygenerowanie faktury i wysłanie
jej pocztą elektroniczną do odbiorcy. Dzięki integracji można
zarządzać magazynem lub wieloma magazynami w różnych
lokalizacjach oraz tworzyć analizy, nie tylko sprzedażowe.

Więcej informacji o systemach Comarch ERP
znajdziesz pod adresem www.comarch.pl/erp.
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Autor: Grzegorz Hachoł

12 apostołów zakupów,
digitalizacja wsparta relacją
i robotyzacja w TIM-ie
Kupiec, niczym cysorz, miał klawe życie. A potem przyszedł e-handel i wszystko
zmienił. Tak to przynajmniej wyglądało w TIM-ie, który ponad siedem lat temu
z sieci hurtowni elektrycznych przeobraził się w jednego z największych graczy
rynku e-commerce B2B w Polsce. Kupca zastąpił zakupowiec, a to był zaledwie
początek permanentnych zmian w obszarze zatowarowania.

W

2011 r., po niemal ćwierć wieku obecności firmy TIM

stanęliśmy przed zadaniem zredefiniowania ról i zakresu

SA na rynku, powstały wizja i strategia wejścia spółki

obowiązków przypisanych dotąd do poszczególnych członków

w e-commerce. Dwa lata później największa transformacja

teamu zakupowego.

w jej historii stała się faktem – rozpoczęła się era hybrydo-

Przed zmianą modelu biznesowego i postawieniem na

wego modelu biznesowego. Dominuje w nim handel online

handel online byli oni podzieleni na trzy zespoły:

(70% przychodów ze sprzedaży), jednak ogromną rolę w po-

1. Menedżerów rynku, odpowiedzialnych za:

zyskiwaniu i utrzymywaniu klientów odgrywają doświadczeni

•

kontakt z dostawcami,

pracownicy sieci sprzedaży.

•

negocjacje handlowe i podpisywanie umów na dostawy

Rok 2020 TIM zakończył z ponad 935 mln zł obrotów

produktów.

rocznie, 34 tys. klientów, którzy złożyli ponad 510 tys.

2. Menedżerów produktu, zajmujących się:

zamówień online i – co najważniejsze w tej opowieści –

•

doborem produktów do oferty,

267 tys. indeksów produktów, z których niemal 169 tys. należy

•

cyklem życia produktu,

do oferty magazynowej (towary z określoną dostępnością

•

doradztwem technicznym.

i konkretnym czasem realizacji).

3. Branżystów, do których obowiązków należy:

Kupiec (kiedyś) a zakupowiec (dziś)
Dynamiczny rozwój wymusił na całej organizacji wiele zmian

•

zamawianie towaru,

•

potwierdzanie terminów realizacji zamówień,

•

przyjmowanie dostaw.

procesowych. Nie ominęły one również wydziału zakupów,
którym kieruję od 2010 r.

Nowy model oznaczał nowe potrzeby, a tym samym – zu-

Kim kupiec był kiedyś? Specjalistą ds. zaopatrzenia, który

pełnie nowe oczekiwania, zgłaszane zarówno przez naszych

miał znaleźć i dostarczyć niezbędne produkty po najniższej

dostawców, jak i wewnątrz firmy. Musieliśmy im sprostać.

cenie. Do jego głównych obowiązków należały negocjacje, wy-

W tym celu:

syłanie zamówień i dbanie o to, żeby towar dotarł na miejsce.

1. Wynotowaliśmy i opisaliśmy wszystkie zadania, które

W obliczu takich wyzwań jak digitalizacja, wejście w e-com-

do tej pory wykonywali pracownicy wydziału zakupów,

merce, stale rosnące obroty, zmieniające się oczekiwania

a także oczekiwania firmy dotyczące przebiegu realizacji

rynku i realizacja nowej strategii biznesowej spółki TIM

i rezultatu każdego zadania.
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przez poszczególnych pracowników. Ku naszemu zdziwie-

Lepiej zapobiegać, niż leczyć –
czyli planowanie działań

niu zdarzały się przypadki, w których poziom realizacji za-

Jednym z wymienionych obszarów specjalizacji jest prognozo-

dań przez niektóre osoby wynosił okrągłe 0%. Na tym nie

wanie zakupów i zarządzanie zapasem magazynowym. Jak

koniec niespodzianek. Na warsztatach z pracownikami,

wspomniałem, na koniec 2020 r. TIM oferował ponad 267 tys.

podczas których oceniano pracochłonność poszczegól-

produktów, z czego 169 tys. indeksów – w ofercie magazynowej

nych zadań, okazało się, że te same obowiązki zajmowały

(z określoną dostępnością i konkretnym czasem realizacji).

2. Oceniliśmy, w jakim stopniu zadania były wykonywane

jednym osobom 30 min tygodniowo, a drugim – nawet
5 godz.!

Z obszarem zarządzania zapasami wiąże się jedno z podstawowych ryzyk, jakie dostrzega firma. Zespół prognozowa-

3. Nadaliśmy zadaniom priorytety. Wskazaliśmy, które z nich

nia zakupów musi na co dzień robić swego rodzaju szpagat –

muszą być bezwzględnie realizowane jako kluczowe dla

między zapewnieniem bardzo dobrej dostępności artykułów

funkcjonowania wydziału zakupów i całej organizacji,

a utrzymaniem optymalnego kosztowo stanu magazynowego.

a które są mniej istotne. Zadania pogrupowaliśmy w ob-

Z pomocą przychodzi tu rozwiązanie do prognozowania, które

szary na podstawie podobieństwa przebiegu ich realizacji.

nadąża za bieżącą sprzedażą i przewiduje stan magazyno-

4. Wyznaczyliśmy i nazwaliśmy nowe role w zespole i na-

wy każdego indeksu. Decyzje ludzkie sprowadzają się do

nieśliśmy je na procesy.
5. Końcowym etapem było przeprowadzenie warsztatów
FRIS. To stworzone w Polsce narzędzie, które pomaga
zdefiniować style myślenia i działania. Taka wiedza ułatwiła
nam dopisanie konkretnych osób do nowo powstałych
ról, a same warsztaty jeszcze mocniej uzmysłowiły mi, jak
różnorodnych pracowników mamy w zespole (co bardzo
mnie cieszy). Okazało się, że w swoich „zasobach” mamy
wszystkie style myślenia (jest z czego wybierać).
W rezultacie z trzech jednorodnych zespołów wyodrębniliśmy 12 nowych ról (ramka obok).
Zarządzanie ofertą w e-commerce wymaga od nas nowych
kompetencji, co wynika choćby z dynamicznie zmieniających
się potrzeb rynku i poszerzania asortymentu oferowanego
przez TIM (w dużej mierze w modelu dropshippingu).
Po warsztatach FRIS członkowie zespołu sami przyznawali,
że nie są zadowoleni z jakości wykonywania przez nich do
tej pory zadań, a ciągłe „przełączanie się” między odległymi
tematami nie pozwala im dobrze pracować. Po wdrożeniu
zmian sygnalizowali, że teraz mogą się skupić na priorytetach
w swojej dziedzinie.

Wskazówka
Warsztaty i rozmowy z pracownikami pozwoliły nam
lepiej dopasować zadania i role do konkretnej osoby,
a zatem odpowiednio wykorzystać olbrzymi potencjał,
jaki tkwi w naszym zespole.

12 apostołów zakupów
Negocjator – utrzymywanie relacji z dostawcą
i negocjowanie umowy.
Ekspert – praca z produktem (wdrożenie, zarządzanie cyklem życia produktu, wycofanie produktu), rozwój oferty, przekazywanie wiedzy członkom
organizacji.
Edytor – wprowadzanie danych do systemu, praca
z treścią na platformie handlowej TIM.pl.
Fotograf – fotografowanie produktów, zarządzanie bazą zdjęć.
Analityk – analiza rynkowa, przygotowywanie
raportów na zlecenie pozostałych pracowników
zespołu, analiza cen.
Technolog – implementacja rozwiązań systemowych, automatyzacja, administrowanie systemami.
Realizator – wysyłanie zamówień, obsługa helpdesku w zakresie realizacji zamówień.
Awizowiec – obsługa procesu przyjmowania
towaru.
Reklamator – reklamacje do dostaw, wyjaśnianie
z dostawcą niezgodności towaru z ofertą.
Pomocnik – rozwiązywanie problemów zakupowych klienta wewnętrznego.
Terminowiec – ustalanie terminów realizacji zamówień przez dostawców, obsługa robota (o którym niżej) w zakresie potwierdzeń.
Prognostyk – prognozowanie zakupów, zarządzanie zapasami.

E-BOOK

Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
sprzedawać w internecie w 2021 roku

144

parametryzowania sytemu i obsługi wyjątków związanych

komunikacja z magazynem. Niektóre z kolei cechuje relacja

z nieprognozowalnymi zakupami.

wsparta digitalizacją – to wdrożenie oferty oraz prowadzenie

TIM ma rozpisany cały proces życia produktu, który oczy-

karty współpracy z dostawcą.

wiście rozpoczyna się od wprowadzenia go do oferty, a koń-

Jednak naszym celem nie jest pełna digitalizacja wszystkich

czy – wycofaniem ze sprzedaży. Ważnym elementem jest

procesów. Za Bryanem Kramerem – który w swoich książkach

zapobieganie powstawaniu odpisów na nietrafioną ofertę

pisze o komunikacji i jej ludzkim wymiarze – uważam, że

magazynową. Bardzo dużą wagę przykładamy do prewencji

digitalizacja czy automatyzacja mają „tylko” pomóc ludziom

w tym zakresie. Jeżeli już zdarza się sytuacja, że dany produkt

w komunikacji. Nie chcemy nimi zastąpić relacji między-

nie rotuje, najpierw jest on poddawany różnym działaniom

ludzkich. Zgodnie z wizją spółki: „Działamy z pasją, wierząc,

marketingowym. Jeśli i one nie przynoszą skutku, zwracamy

że połączenie kompetencji z innowacyjnymi technologiami

go do dostawcy lub przeceniamy.

daje nam i naszym partnerom nieograniczone możliwości

W bardzo niepewnej sytuacji związanej z pandemią dużym
wyzwaniem jest zapewnienie ciągłości dostaw. Na razie

rozwoju”.

(oby tak pozostało!) bardzo dobrze radzimy sobie z dostęp-

Do roboty(zacji)!

nością towaru. Tu też dużą wagę przykładamy do prewencji.

Jak przekładamy naszą wizję na działania?

W jej ramach m.in. robimy zwiększone zakupy u dostawców

•

EDI (electronic data interchange). Digitalizujemy i au-

produkujących w miejscach zagrożonych pandemią, dy-

tomatyzujemy proste, powtarzalne czynności. To jeden

wersyfikujemy zaopatrzenie u różnych podmiotów, a także

z podstawowych celów operacyjnych firmy. Już 82% do-

stale rozszerzamy ofertę dostawców działających w modelu

kumentów związanych z dostawami znajduje się wyłącz-

dropshippingowym.

nie w obiegu elektronicznym. EDI wykorzystywane jest

Digitalizacja wsparta
relacją i NA ODWRÓT

również do potwierdzeń terminów realizacji zamówień.
•

Robotyzacja. W 2019 r. TIM wdrożył nowe rozwiązania
mające na celu optymalizację procesu przyjmowania

W TIM-ie relacja i digitalizacja w procesie współpracy

dostaw. Jedną z większych innowacji było uruchomie-

z dostawcami się przeplatają (ilustracja poniżej). Są eta-

nie robota – oprogramowania wspierającego wydział

py procesu, na których pracujemy w tradycyjny sposób:

zakupów w zakresie wprowadzania do systemu faktur

pozyskanie dostawcy, negocjacje, ustalenie warunków współ-

zakupowych od dostawców. W procesie uczestniczy

pracy. Są i takie, na których działamy tylko online: zamówie-

obecnie 28 dostawców, którzy do tej pory nie wdrożyli

nia, faktury, potwierdzenia terminów realizacji, reklamacje,

systemu EDI. Skróciło to czas pracy z dokumentami

ILUSTRACJA

Proces współpracy z dostawcami w TIM-ie
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i przyśpieszyło proces przyjmowania dostaw. Drugi robot wspomaga obszar potwierdzeń terminów realizacji
zamówień. Takimi działaniami zastępujemy żmudną,
powtarzalną pracę manualną.
•

PIM (product information management). Zarządzamy

Grzegorz Hachoł
dyrektor wydziału zakupów w TIM SA
 g.hachol@tim.pl

produktem i treścią produktową wspólnie z dostawcą.
Program PimCore umożliwia nam komunikację dotyczącą oferty asortymentowej z naszymi dostawcami,
którzy w każdej chwili mogą zmienić dane produktowe
wyświetlane na platformie TIM.pl.
•

Dropshipping. W tym modelu klient zyskuje większą
dostępność towaru i szybszą dostawę.
Gdy osoby nieznające specyfiki pracy mojego zespołu

pytają mnie, co tak naprawdę robimy, odpowiadam, że głównie myślimy o czasie wolnym. A dokładniej – o tym, jak dać
go więcej sobie i dostawcy. Digitalizujmy i automatyzujemy
proste, powtarzalne czynności, żeby mieć czas na kreatywne
myślenie o wspólnym biznesie z dostawcą.
Reklama

Artykuł pochodzi
z „EwP” 2021, nr 1 (12)
Sprawdź

E-BOOK

Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
sprzedawać w internecie w 2021 roku

146

:

E-BOOK

Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
sprzedawać w internecie w 2021 roku

147

Autorzy: Anna Karczewska, Mateusz Zemczak

Jak zintegrować płatności
w sklepie internetowym,
by zaspokoić rosnące
oczekiwania klientów
Płatności kryją w sobie ogromny potencjał, jeśli chodzi o budowanie przewagi
konkurencyjnej w e-commerce. Klienci coraz szybciej adaptują nowości i zniechęcają
się niewygodnymi rozwiązaniami. Warto zatem zadbać, by ta niezbędna do
zakończenia zakupów czynność wzmacniała pozytywne doświadczenie klienta
podczas wizyty w Twoim sklepie.

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

na co zwrócić uwagę w obszarze płatności w e-commerce, aby dotrzymywać tempa klientom i zaspokajać
ich oczekiwania,

•

jakie rozwiązania warto wprowadzić, by ułatwić kupowanie za pomocą smartfonów,

•

w jaki sposób rachunek wirtualny ułatwi rozliczanie
płatności w e-commerce B2B.

K

ażdy, kto rozpoczął działalność w e-commerce, wie
doskonale, jak bardzo trzeba trzymać rękę na pulsie,

by podążać za rozwojem technologii i usług wspierających
oraz dynamicznie zmieniającymi się zwyczajami i preferencjami klientów.
E-commerce to druga ważna branża – obok usług finansowych – silnie napędzana przez technologię. Postęp w tym
obszarze odbywa się na naszych oczach. To powoduje, że
płatności mają coraz większy wpływ na doświadczenie klienta
w zakupach online. W ciągu niespełna roku udział płatności za

Coraz silniejsza integracja funkcji płatniczych i sprzedażo-

pobraniem w rozliczeniach sklepów internetowych z klientami

wych otwiera przed sklepami nowe możliwości, ale również

spadł o ok. 50%. To pokazuje, jak szybko zachodzą zmiany

rozbudza apetyt i oczekiwania konsumentów – a Polacy

na tym rynku.

błyskawicznie przyswajają nowości technologiczne.
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klient będzie mógł sfinalizować transakcję bez wychodzenia
poza aplikację lub poza stronę WWW sklepu.

w swoim e-biznesie. Prezentujemy możliwości pierwszej

3. Płatności mobilne

w Polsce bramki płatniczej dostarczanej przez bank –

Wygodne płatności mobilne to składowa szybkich i bez-

płatności imoje od ING.

problemowych zakupów. Apple Pay i Google Pay podniosły

1. Integracja „0 level”

poprzeczkę, jeśli chodzi o zapewnienie łatwego płacenia za
pomocą urządzeń mobilnych. Polscy konsumenci pokochali

Płatności „wtopione” w sklep to dobra praktyka UX. Cały

za funkcjonalność także rodzimego BLIKA. Tych rozwiązań

proces zakupowy odbywa się w środowisku sklepu. Klient

nie powinno zabraknąć w Twoim sklepie. To kolejny ukłon

płynnie przechodzi do kolejnego kroku zamówienia i nie ma

w kierunku kupujących, którzy odwiedzają Twój sklep, ko-

wątpliwości, że jest cały czas w jednym procesie zakupowym

rzystając ze smartfonów.

w Twoim sklepie. Ryzyko, że zapomni zapłacić lub po prostu
nie zauważy konieczności kliknięcia w kolejny guzik przenoszący go do płatności, jest znikome. Takie rozwiązanie sprzyja
więc konwersji, ponieważ niweluje prawdopodobieństwo
niedokończenia zakupów.
Rozwiązanie to pozwala sklepowi na prowadzenie analizy
klienta, czyli jego zachowań przez całą ścieżkę zakupową.
Dzięki temu powiększa się wiedza sklepu o kliencie.

4. Płatności odroczone
Formuła „Kup teraz, zapłać później” to dla części klientów sposób na upolowanie okazji lub zaspokojenie potrzeby w momencie chwilowego niedoboru gotówki. Jednak kluczowym

2. Aplikacje i strony mobilne

dla procesu zakupów powodem włączenia płatności Twisto
do bramki płatniczej imoje było umożliwienie jak najszybszego

Już nie mówimy o m-commerce jako o przyszłości, lecz o seg-

dokonania zakupu, bez konieczności płacenia w tym samym

mencie rynku. Coraz więcej konsumentów robi zakupy na

czasie. Jeden guzik kończy cały proces zakupów – klient nie

smartfonie. Nie warto wyprowadzać klienta z procesu zaku-

musi wpisywać danych karty ani przepisywać kodów.

powego, bo może go nie dokończyć. Jest na to rozwiązanie.

To kolejne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o urzą-

Gdy zintegrujesz płatności w swojej aplikacji, stosując tzw.

dzeniach mobilnych. Dlatego klienci, którzy raz spróbowali –

biblioteki SDK, a na stronie responsywnej przez API, Twój

z ciekawości lub z chęci przesunięcia płatności na
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później – często sięgają po
tę opcję ponownie właśnie
ze względu na wygodę.
Ostatecznego rozliczenia
dokonują w dogodnym
dla siebie miejscu i czasie.
Twój sklep dostaje pieniądze ze sprzedaży od razu,
tak jak przy innych formach
płatności.

5. Płatności
w widżetach

Płacenie jest momentem wymagającym uwagi, dlatego należy
zapewnić klientowi jak najlepsze doświadczenie, by spokojnie

imoje wraz z QuitSnap

dokończył zakupy. W płatnościach imoje znajdziesz najbar-

wprowadziło rozwiązanie

dziej popularne języki europejskie.

łączące płatności z funkcją
rekomendacji sprzedaży, prowadzące w rezultacie do zwięk-

7. Płatności B2B

szenia konwersji.

Jeśli sprzedajesz innym firmom, zapewne spotykasz się

Już po opłaceniu zakupów klient otrzymuje propozycję

z typowymi sytuacjami dla rozliczeń B2B – firma nie może

dokupienia komplementarnego produktu lub innej oferty

skorzystać z płatności e-commerce lub – z innych powodów –

w atrakcyjnej, promocyjnej cenie i może to zrealizować bez-

musi zapłacić przelewem tradycyjnym. Pilnowanie takich

pośrednio na okienku (widżecie) z ofertą, np. wprowadzając

rozliczeń wymagałoby angażowania księgowości i ręcznej,

kod BLIK. Produkt automatycznie dodaje się do złożonego

czasochłonnej pracy. Rozwiązaniem jest rachunek wirtualny,

chwilę wcześniej zamówienia.

który możesz wygenerować dla danego klienta bizneso-

Dla klienta to okazja, aby w niezwykle prosty sposób doku-

wego. Dzięki temu płatność klienta będzie jednoznacznie

pić produkt dopasowany do jego zainteresowań i zachowań

zidentyfikowana, bez względu na to, w jaki sposób zostanie

zakupowych, często w ofercie promocyjnej, i otrzymać go

ona uregulowana. Co ważne, taka płatność będzie widoczna

w ramach jednego zamówienia. Dla Twojego biznesu to

w panelu administracyjnym imoje – nie trzeba sprawdzać

zwiększenie wartości koszyka. W sklepach, które korzy-

w księgowości, czy faktura została opłacona. Wszystko wi-

stają już z tego rozwiązania, średnio 15% klientów

dzisz w jednym miejscu, ułatwiasz sobie i swoim klientom

dokupiło produkty wyświetlone na widżetach.

rozliczenia oraz księgowanie wpłat.
Anna Karczewska
senior expert – marketing w imoje /
ING Bank Śląski
 anna.karczewska@ing.pl

6. Ułatwienia dla klientów
zagranicznych
Wiele sklepów udostępnia możliwość płacenia w różnych walutach. W tym kontekście warto zadbać, by język ekranu płatności dostosowywał się do języka przeglądarki użytkownika.

Mateusz Zemczak
e-commerce manager w imoje /
ING Bank Śląski
 mateusz.zemczak@ing.pl
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Jak skutecznie sprzedawać
bezpośrednio w Messengerze
Należący do Facebooka Messenger to marka najczęściej kojarzona z chatbotami.
Klienci doceniają ją za możliwość szybkiego uzyskania informacji o każdej porze,
a sprzedający za błyskawiczną możliwość udzielenia odpowiedzi. A gdyby także
pozwalała na zrobienie zakupów, w tym dokonanie płatności? To już działa.
Sprawdź, jak możesz skutecznie prowadzić sprzedaż bezpośrednio w Messengerze.

O

soby korzystające z chatbotów preferują je przede

Tpay i KODA przyspieszają e-zakupy

wszystkim ze względu na czas oczekiwania na odpo-

Operator płatności Tpay i KODA połączyły technologiczne siły

wiedź (aż 36% badanych chce ją uzyskać natychmiast ). Jest

i wdrożyły płatność BLIKIEM w Messengerze. Pierwszą firmą,

on oczywiście znacznie krótszy, niż gdy np. wysyłamy e-mail

która skorzystała z tej innowacji, jest Myszojeleń. Jej klienci

z zapytaniem do biura obsługi klienta danej firmy. Chatboty

mogą już zrobić zakupy podczas rozmowy z chatbotem.

zdobywają więc serca internautów. Ich możliwości nie za-

Najpierw ustalane są forma dostawy i rozmiar produktu,

trzymują się jednak na samym udzielaniu informacji. Teraz

a następnie klient dokonuje płatności BLIKIEM – generuje

mogą także brać udział w procesie zakupowym, a właściwie

w aplikacji 6-cyfrowy kod i podaje go botowi, oczywiście cały

to przeprowadzać go od A do Z!

czas pozostając w Messengerze (ilustracja).

1

Myszojeleń umożliwia zakupy
bezpośrednio w Messengerze

Źródło: Facebook.com

1. Raport Symetrii „Chatboty w Polsce 2020”, dostęp online:
https://symetria.pl/chatboty-w-polsce.

– Ideą rozwiązania jest, aby konsument mógł dokonać zakupu w trakcie rozmowy z botem. Dziś
firmy używają takich narzędzi do przekazywania
użytkownikom informacji i budowania zaangażowania wokół marki. Dzięki rozwiązaniu od Tpay
i KODA klient, przeglądając asortyment w chatbocie,
będzie mógł w dowolnej chwili dokonać zakupu,
bez konieczności przechodzenia do sklepu online
marki czy szukania produktu w marketplace'ach.
Docelowo myślimy nie tylko o klasycznych zakupach
w sieci, ale o wszystkich transakcjach możliwych
do zrealizowania z wykorzystaniem BLIKA – przekazaniu darowizny czy zapłacie za rachunek telefoniczny lub bilet w pociągu. Jestem przekonany, że
to rozwiązanie to idealna odpowiedź na potrzeby
współczesnego konsumenta, który z uwagi na coraz
szybszy rozwój e-handlu, oczekuje od tego sektora
więcej niż kiedykolwiek wcześniej.
– komentuje Mateusz Wachowski,
key account manager w Tpay.

E-BOOK

Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
sprzedawać w internecie w 2021 roku

151

Która grupa wiekowa najbardziej lubi BLIKA?

Źródło: Badanie agencji badawczej SW Research na zlecenie Tpay, 2020

Czas BLIKA

wprowadzone w Instagramie umożliwiają wdrażanie chat-

BLIK to aktualnie nie tylko najczęściej wybierana, lecz także

botów, można się spodziewać, że wkrótce robienie zakupów

najbardziej preferowana metoda płatności online . Użytkownicy

z ich udziałem będzie standardem.

2

doceniają ją przede wszystkim za szybkość i wygodę. Co ciekawe, wbrew pozorom swoich fanów ma nie tylko wśród ludzi
młodych. Gdy Tpay badał popularność poszczególnych metod
płatności, BLIKA jako ulubioną wskazało aż 62% 45-54-latków
oraz 45% osób 55+3.

Wskazówki
•
•

Zapamiętaj
BLIK ma szerokie grono fanów i większość e-sprzedawców powinna mieć go wśród dostępnych metod
płatności. A komu płatność BLIKIEM w Messengerze
szczególnie przypadnie do gustu? Wygląda na to, że
nie tylko testerom nowości. Ten proces płatności po
pierwsze bardzo przypomina rozmowę odbywającą
się w tradycyjnym sklepie, po drugie łączy popularność
BLIKA z rosnącym znaczeniem chatbotów.

Tpay i KODA nie zamierzają zresztą poprzestać na
Messengerze. Biorąc pod uwagę fakt, że najnowsze zmiany

2. Badanie Tpay przeprowadzone z agencją badawczą SW Research
na przełomie listopada i grudnia 2020 r. na grupie 854 internautów, którzy dokonują zakupów online.
3. Jw.

•
•

•

Użytkownicy cenią chatboty przede wszystkim za
szybkość i dostępność 24/7.
Chatbot może nie tylko wspierać komunikację
z e-klientem, lecz także pomagać mu w dokonaniu szybkich zakupów online.
Tpay i KODA jako pierwsi w Polsce wdrożyli płatność w Messengerze za pomocą BLIKA.
Internauci chcą płacić BLIKEM, a ten pojawia się
już nie tylko na stronach sklepów internetowych
czy w panelach transakcyjnych.
BLIK zdobywa zaufanie e-klientów z różnych
grup wiekowych.

Agata Blachowska
content strategy and PR coordinator
w Tpay
 agata.blachowska@tpay.com
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Autor: Konrad Pilchowski

Jak wdrożyć płatności
cykliczne w e-commerce
Rynek sprzedaży online na świecie rośnie dwucyfrowo1. W obszarze płatności
jednym z dominujących trendów stają się płatności cykliczne. Sprawdź, jak możesz
łatwo zaadaptować usługę znaną z Netflixa, Spotify czy Ubera do swojego biznesu.
Z artykułu dowiesz się m.in.:

Definicja

•

jakie są definicja i rodzaje płatności cyklicznych,

•

jakie są wady i zalety różnych form płatności z perspektywy klientów oraz sklepów internetowych,

•

jakie rodzaje płatności cyklicznych oferują wybrani
operatorzy,

Z perspektywy właścicieli sklepów internetowych
płatności cykliczne można zdefiniować jako takie,
które otrzymuje się od jednego lub wielu klientów
regularnie, w określonym czasie (np. co miesiąc,
kwartał, rok).

•

jakie rozwiązanie płatnicze wybrać w zależności od
modelu sprzedaży,

•

od czego zacząć pracę nad wdrożeniem płatności
cyklicznych w e-commerce.

R

Liczbę płatności można oszacować na dwa sposoby: to
liczba klientów powracających do sklepu lub średnia liczba
zamówień składanych przez jednego klienta. Wyznaczenie

ynek płatności internetowych powstał na początku XXI w.,

tej wartości jest pierwszym krokiem analizy. Kolejny to wybór

kiedy zmieniły się trendy w branży wydawniczej.

odpowiedniej oferty, która podniesienie wskaźnik powracal-

Malejące nakłady gazet papierowych były wówczas wypierane przez elektroniczną dystrybucję tytułów, która wraz

ności klientów na Twoją stronę.

ment odbiorców. Jak się okazało, największym wyzwaniem

Dostępne modele i rodzaje
płatności subskrypcyjnych

dla wydawnictw nie była wtedy walka z migracją czytelników,

W ramach subskrypcji internetowych klienci otrzymują najczę-

tylko budowa rozwiązania pozwalającego na zapewnienie

ściej produkty albo usługi. Są one albo przedpłacone (fixed

stałej liczby odbiorców oraz utrzymanie ciągłości sprzedaży.

fee) – kiedy klient uiszcza z góry stałą opłatę, pobieraną za

Takie same wyzwania stawia przed sprzedawcami dzisiejszy

każdy okres – albo opłacane z dołu (pay as you go) i wtedy

e-commerce.

kwota kolejnej opłaty może się różnić od poprzedniej.

Definicja i mierniki
płatności cyklicznych

1. Opłaty stałe

Sprzedawcy poszukują rozwiązań, które przyczynią się do

okresowej opłaty, w której ramach otrzymuje on dostęp do

uzyskania jak najwyższego współczynnika konwersji w ramach

usługi. Zaprzestanie płacenia w większości przypadków wiąże

wygenerowanego ruchu.

się z zakończeniem świadczenia usługi.

z premierą pierwszych tabletów zaczęła tworzyć nowy seg-

Model fixed fee obliguje kupującego do uiszczania stałej,

1. A. Lipsman, „Global Ecommerce 2019”, dostęp online: www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019.
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2. Karta płatnicza
Przykład
Model stałych opłat jest często spotykany w sprzedaży
oprogramowania (przede wszystkim SaaS), prenumerat
prasowych lub członkostwa w klubach fitness. Stosują
go popularne serwisy: Netflix, Office 365 lub Spotify.

Wykorzystanie karty płatniczej jako instrumentu do płatności
cyklicznych staje się coraz popularniejsze głównie ze względu na rozwój technologii i bezpieczeństwo. W odróżnieniu
od przelewów cyklicznych przy tej formie najczęściej nie są
wymagane żadne papierowe dokumenty. Proces jest inicjowany na etapie wprowadzania danych na stronie operatora

2. Opłaty z góry

płatności lub agenta rozliczeniowego. Podczas pierwszej
transakcji kupujący wyraża zgodę na zapisanie karty (tzw. sto-

Model pay as you go jest często wykorzystywany przy zmien-

kenizowanie) wraz z dyspozycją automatycznego obciąże-

nej wartości koszyka, szacowanej np. na podstawie jednostek

nia, zgodnie z warunkami świadczenia. To system często

zużycia lub prognoz.

stosowany do wykupu członkostwa w klubach fitness oraz
serwisach oferujących usługi we wspomnianym modelu SaaS.

Przykład
Model pay as you go kojarzy się z rachunkami za telefon
komórkowy, prąd czy internet. Może być stosowany
w dystrybucji produktów, które zużywają się cyklicznie,
np. kapsułek do prania czy karmy dla zwierząt. Takiej
płatności dokonasz na popularnych platformach zakupowych, np. na Amazonie czy Allegro.

Dopasowanie płatności cyklicznych do platformy sklepowej

Dużą zaletą, dającą karcie płatniczej przewagę nad innymi rozwiązaniami, jest globalny zasięg tej formy płatności,
możliwy dzięki czołowym organizacjom kartowym, np. Visa
i MasterCard. „Stokenizowana” karta w środowisku operatorów płatności spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa.
Jej kradzież połączona z próbą przywłaszczenia środków jest
praktycznie niemożliwa.
Z perspektywy sprzedawców wdrożona usługa card-on-file
umożliwi dodatkowo optymalizację procesu zakupowego w koszyku. Raz zapisana, karta może służyć jako

Jeżeli wybrałeś już odpowiedni asortyment oraz właściwy
model subskrypcyjny, musisz zadbać o implementację tego
drugiego na platformie sklepowej. Na rynku jest dostępnych

RAMKA 1

wiele metod płatności (ponad 130), a platformy są różno-

Modele subskrypcji usług

rodne pod kątem technologicznym. Dlatego skupię się na
najpopularniejszych sposobach włączania płatności cyklicznych i przeanalizuję: przelewy elektroniczne, płatność kartą
płatniczą oraz coraz częściej stosowanego BLIK-a. Zakładam
przypadek, w którym platforma sklepowa korzysta z usług
operatora oferującego co najmniej jedną ze wskazanych

Przedpłacone (fixed fee) – stała opłata pobierana za każdy okres (np. Netflix, Spotify).
Opłacane z dołu (pay as you go) – opłata uzależniona od faktycznego wykorzystania, mogąca
się różnić od poprzedniej (np. Play24).

form płatności.

1. Przelewy elektroniczne
Przelewy elektroniczne (tzw. pay-by-linki) to najczęściej wybierana forma płatności przez internet w Polsce. Włączenie
przelewów cyklicznych zalecam zarówno w modelu fixed fee,
jak i przy płatnościach z dołu (pay as you go). W wypadku
płatności cyklicznych między bankami z różnych krajów warto uwzględnić przelewy o standardzie SEPA, które działają
równie szybko jak między bankami lokalnymi, są jednak
droższe w obsłudze.

RAMKA 2

Rodzaje płatności subskrypcyjnych
Przelew elektroniczny – najczęściej wybierana
forma płatności w Polsce.
Płatność kartą przez internet – jedna z najdynamiczniej rozwijających się form płatności
w ostatnich latach.
BLIK – najpopularniejsza marka wśród płatności
dostępnych w Polsce.

E-BOOK

Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
sprzedawać w internecie w 2021 roku

155

Przelewy elektroniczne
Zalety tej formy płatności:
•
•
•

działa błyskawicznie w ramach jednego banku,
standard SEPA, który obowiązuje w krajach Unii Europejskiej,
niski, stały koszt (wyrażony
w prowizji procentowej lub
stałej kwocie).

ILUSTRACJA 1

Wady tej formy płatności:
•
•
•

Metody płatności oferowane
przez Allegro

ograniczenia geograficzne,
ograniczenia technologiczne,
w wielu przypadkach wymagane jest złożenie papierowej dyspozycji, z podpisem
zgodnym z kartą wzorów
podpisów do rachunku.

Karta płatnicza
Zalety tej formy płatności:
•
•
•
•
•

globalny zasięg,
bezpieczeństwo w ramach
infrastruktury operatorów
płatności,
optymalizacja procesu płatności w koszyku,
brak konieczności każdorazowego wprowadzania
danych kart,
nie wymaga dokumentów
papierowych.

Wady tej formy płatności:
•
•

wymaga bardziej zaawansowanej
implementacji
technicznej,
nie jest dostępna z poziomu
wtyczek do popularnych
platform sklepowych.

Źródło: Allegro.pl

ILUSTRACJA 2

preferowana forma płatności za pomocą jednego kliknięcia

Przykładowa lista kart
płatniczych podpiętych
pod konto na Allegro

(one-click payment). Dzięki temu każda kolejna transakcja
z reguły jest prostsza i krótsza, bo klient nie musi ponownie wprowadzać wszystkich potrzebnych danych. Wymaga
to jednak określenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa.
W skrajnych przypadkach, gdy dochodzi do włamania na
konto klienta w sklepie, zapisanie takiej formy może oznaczać
próbę dokonania nieautoryzowanych płatności.

3. Portfele elektroniczne
Warto też wspomnieć o portfelach elektronicznych. To
rodzaj card-on-file, ale osadzony w infrastrukturze wspomnianych wydawców (Visa i MasterCard). Produkty takie jak
Visa Checkout oraz Masterpass by MasterCard są dostępne
w portfolio większości lokalnych operatorów płatności. Warto
na nie zwrócić uwagę z dwóch zasadniczych powodów: mają

Źródło: Allegro.pl

ogromną liczbę aktywnych użytkowników (portfel Masterpass
co roku wspiera setki tysięcy uczestników festiwali muzycz-

BLIK

nych) oraz zapewniają ten sam poziom bezpieczeństwa co
Zalety tej formy płatności:

inne formy płatności.

4. BLIK

•
•

Rozwiązanie BLIK, oferowane przez Polski Standard Płatności,

•

to w ciągu dwóch ostatnich lat najbardziej dynamicznie ro-

•

snąca forma płatności, bardzo popularna w młodszym

lokalny zasięg usługi,
intuicyjny proces autoryzacji,
dodatkowa opcja oprócz
przelewu i karty,
niski koszt (stała prowizja
procentowa).

Wady tej formy płatności:
•
•
•

nie sięga za granicę,
autoryzacja wymaga zainstalowania aplikacji do bankowości elektronicznej,
wymaga dodatkowej implementacji technicznej.
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pokoleniu Polaków. Pozwala na błyskawiczną autoryzację za
pośrednictwem sześciocyfrowego kodu z poziomu bankowości elektronicznej jednego z 12 banków współpracujących.
Z początkiem roku 2019 BLIK udostępnił funkcję wspierającą
płatności cykliczne. Dzięki niej proces autoryzacji jest równie

ILUSTRACJA 3

Opcja płacenia kartą za usługi
na platformie Blue Media

intuicyjny jak w wypadku karty płatniczej. W tej chwili można
przetestować tę usługę u operatora komórkowego Play oraz
w firmie ubezpieczeniowej Link4, ale jej sieć stale się rozwija.
Z punktu widzenia sklepów internetowych jest to doskonałe
rozwiązanie pośrednie między przelewami cyklicznymi a kartą płatniczą. Doskonale sprawdza się w obydwu modelach
subskrypcyjnych, szczególnie przy transakcjach o niskiej
wartości koszyka.

Obiektywne porównanie polskich
dostawców płatności cyklicznych

Źródło: bm.pl

Gdy zdecydujesz już, jaki model i rodzaj płatności subskrypcyjnej zamierzasz uruchomić, czas na wybór operatora.

ILUSTRACJA 4

Który jest najlepszy i dlaczego? Ponieważ wszyscy lokalni

Opcja dodania karty płatniczej
w Cinema City Unlimited

operatorzy płatności oferują co najmniej jedną z opisanych
form, poniżej przedstawię tych, którzy moim zdaniem wyróżniają się w obszarze płatności subskrypcyjnych. Niemniej
jeżeli na liście nie znajdziesz operatora płatności, z którego
usług obecnie korzystasz, wcale nie oznacza to, że jest on
niewłaściwy.

1. Blue Media
Świadczy usługi z zakresu płatności cyklicznych dla e-commerce. Również jako właściciel platformy bm.pl umożliwia
wybór usługodawcy (np. dostawcy prądu lub internetu) w obu
modelach subskrypcji oraz szybkie uruchomienie za pośrednictwem portfela elektronicznego płatności cyklicznych
dokonywanych kartą.

Źródło: Cinema-city.pl

Blue Media jest jedną z nielicznych spółek technologicznych, które inwestują również w produkty własne, wykorzystujące technologię card-on-file. Można do nich zaliczyć

Porównanie płatności cyklicznych oferowanych
przez wybranych operatorów płatności

aplikację Autopay pozwalającą na automatyczny przejazd

Blue
Media

Espago

Straal

Przelewy cykliczne







Card-on-file







Portfele
elektroniczne







BLIK cykliczny







przez bramki na autostradach.

2. Espago
Kolejną wartą uwagi lokalną spółką technologiczną obsługującą płatności subskrypcyjne jest firma Espago, należąca
do grupy Przelewy24. Za jej wyborem przemawia ogromne
doświadczenie w obszarze kartowym, zdobyte w licznych
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RAMKA 3

Od czego zacząć pracę nad
wdrożeniem płatności
cyklicznych w e-commerce
1

2

3

Obserwuj swoich klientów
To oni są najlepszym źródłem informacji o zakupach w Twoim sklepie. Śledź ich zachowania,
zwłaszcza w obszarze koszyka i form płatności.
W ten sposób łatwo dobierzesz odpowiedni model
i sposób płatności subskrypcyjnych do swojego
asortymentu.
Obserwuj najczęściej kupowane produkty
Jeżeli oferujesz towary, zwróć uwagę na to, które
sprzedają się najczęściej (np. proszek do prania
lub karma dla zwierząt). Przeanalizuj, czy w grupach takich produktów warto włączyć płatności
subskrypcyjne i zaoferować np. dostawę proszku
raz na miesiąc.
Sprawdź ze swoim operatorem płatności
możliwość uruchomienia usługi
W zależności od dostępnej platformy i operatora
płatności – a czasem również od sposobu ich integracji – ustal „technikalia”, które umożliwią finalne
włączenie całej usługi. Na tym etapie zweryfikuj
kwestie techniczne z operatorem płatności, który
potwierdzi gotowość do wdrożenia.

wdrożeniach u klientów (m.in. Cinema City Unlimited oraz
obsługa sieci Zdrofit). Spółka udostępnia elastyczną z perspektywy technicznej implementację, dzięki której każdy,
nawet najbardziej wymagający właściciel sklepu internetowego dostosuje płatności subskrypcyjne do swoich potrzeb.

z wykorzystaniem płatności subskrypcyjnych, przeanalizuj
swój model biznesowy i opisz kolejne elementy procesu od
momentu rejestracji klienta do zaksięgowania środków na
koncie. Nie zapomnij o analizie i wyborze odpowiedniego
operatora płatności, który jest gwarantem sprawnego funkcjonowania usługi.

Konrad Pilchowski
head of business w spółce 7Things;
konsultant e-commerce, skoncentrowany na obszarze płatności oraz
procesach omnichannelowych; jest
jednym z niewielu ekspertów, którzy
mają doświadczenie zdobyte po stronie zarówno właściciela sklepu, jak
i dostawcy
 konrad.pilchowski@7things.pl

Oprócz rozwiązania card-on-file firma ma w swoim portfolio
również portfele Visa Checkout i Masterpass by MasterCard.

3. Straal
Jedna z najmłodszych firm działających na rynku operatorów
płatności. Oferuje zarówno obsługę w modelu card-on-file,
jak i przelewy SEPA.

Od czego zacząć budowę
modelu płatności cyklicznych
we własnym sklepie?
Jeżeli jesteś ikomersiakiem oraz planujesz rozwój sklepu

Artykuł pochodzi
z „EwP” 2019, nr 4 (7)
Sprawdź
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Autor: Sebastian Gierz

Willingness to pay – niech
klient płaci tyle, ile chce
Czy jest możliwe, aby klienci za produkty, które im oferujesz, płacili tyle, ile chcą,
a nie tyle, ile Ty chcesz? Czas wykorzystać dane na temat sposobu robienia zakupów
przez Twoich użytkowników, żeby móc im zaproponować jeszcze atrakcyjniejsze
ceny, a tym samym – zwiększyć konkurencyjność oferty.
To, jak trafnie uda Ci się określić skłonność zakupową,

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

na czym polega metoda willingness to pay,

•

jak sprawdzić, ile klient chce płacić za Twoje produkty,

•

czy Ty też możesz skorzystać z tej metody i kiedy
warto ją stosować,

•

jakie są korzyści ze stosowania podejścia willingness
to pay dla klientów i firm.

N

ajprostszym sposobem ustalenia ceny wydaje się

zależy od grupy, dla której będziesz chciał to zrobić. Musi
być ona homogeniczna, czyli ci klienci powinni mieć mniej
więcej te same cechy lub przejawiać podobne zachowania
konsumenckie.

Wskazówka
Jeżeli Twoja grupa klientów nie jest jednorodna, dobrze będzie podzielić ją na mniejsze, bardziej spójne
podgrupy.

dodanie pożądanej marży do kosztu wytworzenia

produktu bądź usługi. To dość skuteczna i szeroko rozpo-

Dobre dopasowanie ceny do klienta jest możliwe pod

wszechniona metoda. Jednak w czasach handlu elektronicz-

warunkiem dobrego rozpoznania jego cech oraz zachowań

nego sprzedawcy mają dostęp do szczegółowych danych

konsumenckich.

na temat transakcji i sposobów ich zawierania, które –
po dogłębnej analizie – można wykorzystać do ustalenia
ceny dostosowanej do potrzeb klienta i jego możliwości
zakupowych.

Czym jest willingness to pay?
Termin „willingness to pay” oznacza skłonność klienta do
zapłacenia za dany produkt czy konkretną usługę określonej
sumy. Jej ustalenie nie jest trudne w wypadku pojedynczego
kupującego.

Przykład
Na podstawie analizy zachowania klientów sklepu z butami
do biegania, częstotliwości i jakości ich zakupów można
podzielić ich na w miarę spójne grupy:
• klienci profesjonalni – kupujący nowe buty do biegania po każdym maratonie,
• klienci regularni – wymieniający buty raz na jakiś czas,
biegający w miarę regularnie, często hobbystycznie,
• klienci sporadyczni – dokonujący najczęściej tylko jednego zakupu.

Zapamiętaj
Podczas opracowywania cenników należy pamiętać, że będą one dostępne dla mniejszej lub większej grupy klientów o zróżnicowanej wrażliwości cenowej. To oznacza, że ceny produktów zostaną w pewien sposób uśrednione. Jeśli będziesz ustalać
ceny dla coraz mniejszych grup kupujących, będziesz w stanie lepiej dopasować ofertę do ich potrzeb.
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3. System aukcyjny
Kolejną możliwością jest system aukcyjny. Polega on na
wystawieniu produktu na sprzedaż w niskiej cenie, przy
czym ostatecznym nabywcą zostaje osoba, która zgłosi chęć
zakupienia go za najwyższą kwotę. Czas trwania aukcji może

Prostą, a jednocześnie efektywną metodą, która pozwoli

być albo ściśle określony na początku, albo przedłużany po

odpowiedzieć na pytanie, ile klient chce płacić za oferowa-

każdym przebiciu oferty.

ne przez Ciebie produkty, będzie przeanalizowanie danych
transakcyjnych z Twojego sklepu. Taka analiza pozwoli Ci

4. Metoda ankietowa

zauważyć, jak klienci reagowali na dotychczasowe zmiany cen

Następnym sposobem na sprawdzenie, ile klient chce zapła-

i promocje oraz jak kształtuje się ich skłonność do zakupów

cić za produkt, jest zapytanie go o to. Nie trzeba tego robić

z miesiąca na miesiąc. Będziesz mógł również odpowiedzieć

twarzą w twarz – świetnie sprawdzi się ankieta internetowa.

sobie na pytanie, czy jesteś w stanie zaobserwować w ich

Możesz w niej przedstawić klientowi różne zestawienia swoich

zachowaniu cykliczne zmiany, co w przyszłości pomoże Ci

produktów i zapytać go, ile byłby w stanie zapłacić za daną

planować wyprzedaże czy inne promocje sezonowe.

ofertę. Na podstawie zebranych wyników będziesz mógł

Do analizy takich danych możesz użyć dowolnych narzędzi

nie tylko oszacować optymalną cenę każdej konfiguracji,

dostępnych na rynku. Od gotowych rozwiązań po własne

lecz także – czy przede wszystkim – sprawdzić, jak bardzo

obliczenia: przeprowadzane np. w Excelu albo z wykorzy-

wartościowe dla Twoich klientów są poszczególne składowe.

staniem Pythona czy R – bardziej rozbudowane.

Tak działa np. metoda van Westendorpa.

Analiza historycznych danych transakcyjnych to jedna
z najczęściej stosowanych metod w handlu internetowym –
choćby dlatego, że takich danych w e-commerce jest o wiele
więcej niż w klasycznym sklepie. Trzeba jednak zauważyć, że
ostatnie lata przynoszą zmiany na tym polu: na rynku offline
obserwujemy rosnącą liczbę rozwiązań opartych na kartach
lojalnościowych, które pozwalają na dokładniejszą analizę
zachowań konsumenckich.

2. System „zapłać, ile chcesz”

Zapamiętaj
W wypadku metod ankietowych należy być szczególnie uważnym przy wyciąganiu wniosków. Pamiętaj,
że sprawdzasz chęć zakupu, a nie faktyczny zakup
(w przeciwieństwie do analizy historycznych transakcji). Dane w obydwu przypadkach niekiedy się
znacznie różnią, więc pomyłka może Cię doprowadzić do błędnych wniosków.

Kolejne rozwiązanie, pozwalające określić, ile Twój klient jest

5. Badania bazujące na neuronauce

w stanie zapłacić za produkt, to system „zapłać, ile chcesz”.

Najbardziej zaawansowanych sposobów sprawdzania

Polega on na umożliwieniu klientowi wyboru sumy, jaką

wrażliwości klienta na cenę dostarcza nam neuronau-

chce on przeznaczyć na produkt lub usługę. Niestety, jest

ka. Badania na niej bazujące polegają na rejestrowaniu

to obarczone dużym ryzykiem – kupujący mogą nie chcieć

zmian sygnałów elektromagnetycznych w mózgu klientów

zapłacić satysfakcjonującej Cię kwoty. Jednak w wyjątkowych

po pokazaniu im różnych cen produktu. W wymienionych

sytuacjach może przynieść zaskakująco dobre efekty – zwłasz-

wyżej metodach klient musi świadomie opowiedzieć się

cza gdy klient jest związany emocjonalnie z twórcą produktu

za chęcią zakupu w danej cenie lub dokonać zakupu.

i gotów jest nabyć od niego nawet coś, co jeszcze nie istnieje.

Neuronauka sprawdza jego mniej świadomą reakcję.

Przykład
W sprzedaży dostępny jest album zespołu Radiohead „In Rainbows”, za który każdy mógł zapłacić tyle, ile uznał za stosowne.
Klientami są fani, co ma bardzo duży wpływ na ich chęć zakupu nowej płyty ulubionych artystów oraz na decyzję o cenie.
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Niestety, ze względu na poziom zaawansowania i skompli-

długoterminowo natomiast – wzrostu zaangażowania klienta

kowania procedury badawczej metoda ta jest używana tylko

oraz wskaźników jego powracania. Oba te czynniki docelowo

przez największe firmy.

powinny wygenerować wyższy przychód.

Kiedy można stosować podejście
willingness to pay?
Z metod określających skłonność zakupową klienta i jego
wrażliwość na cenę możesz skorzystać praktycznie w każdej
sytuacji. Dobór odpowiedniej dla Ciebie będzie zależał od
typu Twoich klientów i specyfiki biznesu.
Podstawą sukcesu, niezależnie od wybranej metody, jest
dogłębna i rzetelna analiza wyników w odniesieniu do bieżącej sytuacji biznesowej. Im lepiej poznasz potrzeby swojego

Sebastian Gierz
head of pricing and analytics w OLX
Group, ma 20 lat doświadczenia zawodowego; karierę rozpoczynał jako
programista, później pracował jako
analityk biznesowy oraz aktuarialny; od
pięciu lat odpowiada za dział pricingu
i analiz w OLX.pl
 sgierz@olx.pl

klienta, tym więcej zyska Twoja firma.

A co z przychodami firmy?
Po lekturze tego tekstu naturalnie pojawia się pytanie, czy
optymalizacja cen pod kątem potrzeb klientów nie naruszy
poziomu przychodów firmy. Otóż na dobrym wdrożeniu tego
rozwiązania zyskują obie strony. Przede wszystkim klient,
który jest bardziej zadowolony z zakupu, ponieważ cena
staje się dla niego przyjazna (tu warto podkreślić, że cena
to często główny aspekt wpływający na decyzję zakupową).
Niemniej przedsiębiorca również odnosi korzyści: krótkoterminowo może oczekiwać zwiększenia liczby transakcji,

Artykuł pochodzi
z „EwP” 2020, nr 1 (8)
Sprawdź
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Autorka: Monika Czubacka

Przesyłki kurierskie
ważnym elementem
customer experience
Pandemia sprawiła, że duża część konsumentów proces zakupu przeniosła do
internetu. Przyczyniło się to do wzrostu liczby e-commerce, a co za tym idzie –
zwiększenia konkurencyjności i wzrostu wartości całego rynku. W efekcie do
przyciągnięcia nowych kupujących nie wystarczą już tylko atrakcyjne ceny.
Trzeba zadbać o customer experience, którego bardzo ważnymi elementami są
dostawy oraz zwroty. Co zatem zrobić, aby wyróżnić się spośród innych sklepów
internetowych i sprostać wymaganiom klientów?

Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

jak wybrać partnera logistycznego i jakie rozwiązania
wprowadzić, aby wygrać z konkurencją,

•

w jaki sposób zoptymalizować proces dostawy w sklepie internetowym,

•

jak ułatwić klientom odbieranie przesyłek.

Rozwój rynku e-commerce
Polski rynek e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Z analizy Mazars, Noerr i SpotData
zawartej w raporcie „E-commerce w Polsce: strategie rozwoju
firm. Raport 2020” wynika, że w 2020 r. rynek ten wart był
70 mld zł. Po wielu latach wzrostu w tempie kilkunastu procent rocznie w okresie pandemii nastąpiło niemal trzykrotne
przyspieszenie (do 43% r/r). Autorzy analizy oceniają, że
część tego wzrostu będzie zapewne zjawiskiem przejściowym. Jednak szacują również, że po wygaśnięciu pandemii
sprzedaż internetowa nadal będzie o ok. 10–20% wyższa
niż w scenariuszu, który nie uwzględnia jej wpływu, a do
2025 r. rynek handlu detalicznego e-commerce będzie rósł
w tempie 10–15% rocznie.
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Ponadto warto podkreślić, że szybka i tania dostawa to

Naturalnym wynikiem ograniczeń w handlu tradycyjnym,

obecnie oczekiwanie niemal każdego klienta. Z raportu

wprowadzonych w czasie pandemii, było zwiększenie ruchu

„E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”

w sklepach internetowych. Z raportu KPMG „Nowa rzeczywi-

wynika, że najczęściej napotykane problemy związane z do-

stość: konsument w dobie COVID-19. Jak zmieniły się zwyczaje

stawą produktów to długie oczekiwanie, które wskazało 37%

zakupowe Polaków w czasie koronawirusa?” wynika, że aż

konsumentów, oraz wysokie koszty, wymienione przez 30%

71% konsumentów w tym okresie zastąpiło wizyty w skle-

ankietowanych.

pach stacjonarnych zakupami produktów pozaspożywczych
w sklepach online. Co ważne, aż 91% badanych deklaruje

Pierwsza i ostatnia mila

dalsze korzystanie z tego kanału po zakończeniu pandemii.

Aby zapewnić klientowi możliwie jak najwyższy poziom obsłu-

Następstwem zwiększenia się liczby e-kupujących był wzrost

gi, trzeba zwrócić uwagę na dwa etapy procesu logistyczne-

liczby sklepów internetowych i konkurencyjności na tym ryn-

go – pierwszą oraz ostatnią milę. Pierwsza mila to proces

ku. W efekcie konsumenci mają większy wybór, podobne

zainicjowany przez sprzedawcę, obejmujący kompletowanie,

produkty mogą znaleźć w wielu miejscach, a przy decyzji

pakowanie, sprawdzenie poprawności oraz transport za-

o zakupie w konkretnym e-sklepie rzadziej biorą pod uwagę

mówienia. Ostatnia mila to przekazanie towaru klientowi

wyłącznie cenę. Na znaczeniu zyskały m.in. takie elementy,

w domu, punkcie odbioru czy automacie paczkowym. Jest to

jak: metody, koszt i czas dostawy, a także możliwość zwrotu.

najważniejszy etap procesu, ponieważ to tutaj następuje

Wskazówka
Konsumenci przyzwyczaili się już do wygody, jaką dają zakupy w internecie, a ich wymagania z roku na rok rosną. Z kolei niesłabnąca konkurencja wymusza na właścicielach e-sklepów wprowadzanie nowych rozwiązań. Aby zdobyć przewagę, właściciele
muszą zadbać o customer experience, czyli sumę wszystkich wrażeń, jakie odnosi klient na każdym etapie realizacji i w każdym
z kanałów kontaktu. Jak wiadomo, rola sprzedawcy nie kończy się na wysłaniu paczki. Warto więc sprawić, aby budowanie
pozytywnych doświadczeń klienta trwało aż do momentu dostarczenia przesyłki do jego rąk, a w niektórych przypadkach –
do zakończenia procesu zwrotu lub reklamacji.

E-BOOK

Jak dotrzymać tempa klientom i skutecznie
sprzedawać w internecie w 2021 roku

164

często jedyny bezpośredni kontakt pomiędzy firmą kurierską

wybieranym przez 57% ankietowanych, jest czas do 2 dni

i odbiorcą przesyłki, a kurier staje się niejako przedstawicie-

od momentu zakupu. O dziwo dostawa następnego dnia

lem sprzedawcy.

interesuje tylko 15% ankietowanych, a dostawa tego samego

W jaki sposób zoptymalizować
proces dostawy w sklepie
internetowym?
Obecnie forma dostawy, koszt wysyłki i termin dostarczenia
paczki mają realny wpływ na to, czy konsument zdecyduje się
na zakup w danym e-sklepie oraz czy do niego wróci. Jak zatem
usprawnić te procesy, aby podnieść jakość obsługi klienta?

dnia jest ważna jedynie dla 2% respondentów.

Wskazówka
Sprawdź średni czas doręczania przesyłek za pośrednictwem konkretnej firmy. Dzięki temu będziesz
wiedział, która z nich działa najszybciej w relacji do
ceny. Pozwoli Ci to podnieść jakość dostawy, co przełoży się na zadowolenie klientów.

1. Możliwość wyboru

4. Łatwe zwroty

Klienci lubią mieć wybór. Dlatego też w swoim sklepie inter-

Jak wskazuje badanie na temat zwrotów w sklepach interne-

netowym warto udostępnić kilka metod dostawy – najlepiej

towych przeprowadzone w 2020 r. przez firmę Furgonetka –

co najmniej dwie firmy kurierskie, które dostarczają przesyłki

polityka zwrotów ma kluczowe znaczenie przy wyborze sklepu

pod same drzwi, oraz możliwość odbioru w punktach.

internetowego aż dla 75% klientów. W ostatnim czasie zwroty
stały się naturalną częścią sprzedaży online, a liczba osób

Wskazówka
Skorzystanie z usług brokera kurierskiego, dysponującego umowami z wieloma kurierami, pomoże
w łatwy sposób przetestować preferencje klientów.
Dzięki temu będzie można stworzyć ofertę najlepiej
dopasowaną do ich potrzeb.

2. Bez przepłacania

korzystających z tej opcji stale wzrasta. Dlatego warto zadbać
o sprawną obsługę w tym obszarze, co może przyczynić się do
stworzenia dobrych relacji z klientami oraz zachęcenia ich do
ponownych zakupów. Kompleksowe rozwiązanie Furgonetki
pozwala kupującemu ograniczyć ten proces do kilku kliknięć.

5. Rozwiązania dla e-commerce
Dzięki bezpłatnym integracjom ze sklepami internetowymi

Koszt dostawy to jeden z najważniejszych elementów dla

można usprawnić obsługę wysyłek i oszczędzić sporo czasu.

klientów sklepów internetowych. Według raportu Gemius

Konto na Furgonetka.pl w łatwy sposób łączy się z platfor-

„eCommerce w Polsce 2020” aż dla 41% kupujących głównym

mami sklepowymi lub sprzedażowymi, takimi jak np. Allegro,

czynnikiem decydującym o wyborze danego e-sklepu jest

Shoper, Prestashop, WooCommerce. Narzędzia te pozwalają

właśnie niski koszt doręczenia przesyłki. Jednocześnie aż

m.in. na import list zamówień, automatyczne generowanie

57% badanych wskazuje, że niższe koszty dostaw skłoniłyby

i drukowanie dużej liczby dokumentów przewozowych, a tak-

ich do częstszego robienia zakupów online.

że zlecanie odbioru paczek. Wszystko to znacznie przyspiesza
proces wysyłki, dzięki czemu można nadać paczki hurtowo

Wskazówka

w ciągu kilku minut.

Przeanalizuj, ile paczek aktualnie wysyłasz, ponieważ
im większy jest ich wolumen, tym lepsze ceny można
wynegocjować z firmą kurierską. Jeśli nadajesz hurtowe ilości przesyłek, poproś o specjalną ofertę przedstawiciela Furgonetka.pl i zaoszczędź na wysyłce.

Jak ułatwić klientom
odbieranie przesyłek?

3. Czas dostawy

Konsument chce nie tylko szybko otrzymać zamówiony produkt, ale również odebrać go w dogodnym dla siebie miejscu
i czasie. Dobrym rozwiązaniem jest zatem umożliwienie odbioru i nadawania przesyłek w specjalnie wyznaczonych do

Według raportu CBRE „Zakupy przez internet – raport z ba-

tego punktach, tzw. PUDO (pick up, drop off). W ten sposób

dania rynku” najbardziej optymalnym terminem dostawy,

można zniwelować problemy związane z nieobecnością
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kupującego w domu czy z błędnym adresem. Dzięki temu

sieć automatów paczkowych, integrująca wielu operatorów

rozwiązaniu zaoferujesz swoim klientom możliwość odbioru

kurierskich, producentów automatów i właścicieli lokalizacji.

przesyłki blisko domu – w punkcie lub automacie pacz-

Automaty paczkowe sieci Furgonetka będą zlokalizowane

kowym, który jest czynny 24/7. Integracje Furgonetka.pl

przy sklepach, na parkingach, osiedlach mieszkaniowych,

pozwalają powiązać dany sklep z siecią kilkudziesięciu tysięcy

w biurowcach czy na prywatnych posesjach.

punktów PUDO dostępnych w Polsce.

Furgonetka Punkt – miejsce
odbioru przesyłek blisko domu

Customer experience
zdecyduje o sukcesie
Zmieniający się rynek e-commerce i rosnące wymagania

Najnowszym produktem firmy jest Furgonetka Punkt, czy-

klientów sprawiają, że sprzedawcy muszą dynamicznie dosto-

li sieć własnych punktów kurierskich, które są dostępne

sowywać się do nowej rzeczywistości, a sklepy sprostać coraz

w sklepach czy lokalach usługowych – wszędzie tam, gdzie

wyższym wymaganiom. O tym, które e-commerce’y odniosą

klienci załatwiają codzienne sprawy. Na terenie Polski działa

w tej bitwie sukces, zadecyduje głównie oferowany przez nie

już ponad 350 takich stacjonarnych punktów franczyzo-

customer experience. Jego ważnym elementem są dostawy,

wych Furgonetka i niemal każdego dnia przybywa kolejny.

warto więc postawić na doświadczonego i sprawdzonego

Furgonetka Punkt to miejsce, w którym klient może zarówno

partnera, oferującego kompleksową i sprawdzoną ofertę

odebrać swoją paczkę, jak i nadać zwrot do sklepu interneto-

w zakresie e-logistyki.

wego, korzystając z pomocy wykwalifikowanego pracownika.

Furgonetka BOX – automat
paczkowy tuż za rogiem
W przyszłości firma Furgonetka chce również integrować
producentów automatów paczkowych, których ekspansja na
polskim rynku nabiera coraz większego rozpędu. Z badań
przeprowadzonych przez firmę CBRE w 2020 r. wynika, że
automat paczkowy jest najchętniej wybieraną formą dostawy przez ponad połowę (56%) respondentów. Automaty
pozwalają odbiorcy na znaczną elastyczność, a ich dostępność stale rośnie. Rozwiązanie Furgonetka BOX to otwarta

Monika Czubacka
specjalista ds. marketingu w firmie
Furgonetka; od kilku lat związana
z branżą e-commerce; zajmuje się
rozwijaniem relacji marki z odbiorcami za pomocą działań contentowych
i w social mediach; zawodowo pasjonatka nowych technologii, prywatnie
miłośniczka dalekich podróży
 monika.czubacka@furgonetka.pl
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Prowadzisz sklep internetowy?
Przenieś swój biznes na wyższy poziom i skorzystaj z szeregu naszych
rozwiązań dla branży e-commerce. Dzięki naszym narzędziom i usługom
usprawnisz obsługę zamówień i zyskasz doświadczonego partnera
wspierającego Twój rozwój.

Wiele gotowych
integracji

Wsparcie techniczne

Obsługa na umowach
kurierskich sklepu

Zaufanie ponad
6 000 sklepów

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dla e-commerce
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Logistyka od kulis w Chocolissimo.pl
Adam Jankowiak,
e-commerce manager
w Chocolissimo

Jakie są największe wyzwania w obszarze logistyki
w Chocolissimo?
Wydaje mi się, że w Chocolissimo przykładamy większą wagę do logistyki, niż robi to gros sklepów internetowych. Po pierwsze nasze produkty są z czekolady, a jak wiadomo, jest ona wrażliwa na wysoką
i zmienną temperaturę oraz stosunkowo krucha –
zwłaszcza gdy wykonujemy z niej figurki, takie jak samochody, wielkanocne zajączki, walentynkowe misie czy
pantofelki. Często są one też ręcznie zdobione i wyjątkowo delikatne. Zabezpieczamy więc każdy produkt
osobno folią bąbelkową, karton dopełniamy papierowymi wypełniaczami i nalepiamy na nim naklejkę
„Fragile” („Łamliwe”).

Drugim delikatnym aspektem dostawy są wysokie

Czekoladki przed wprowadzeniem na rynek przecho-

temperatury. Latem niestety wyłączamy możliwość

dzą tzw. test kurierski. Wkładamy je do opakowania

zamawiania z odbiorem w paczkomatach, ponieważ

produktowego, zabezpieczamy, pakujemy do wysyłki i…

procent roztopionych produktów drastycznie wzra-

rzucamy sobie tym kartonem po biurze, upuszczamy go

sta. Przy dostawie kurierskiej nie ma z reguły takiego

na podłogę itd. Po takich próbach go otwieramy i oglą-

problemu, ponieważ od wielu lat testujemy specjalne

damy zarówno opakowanie zewnętrzne produktu, jak

chłodziwa, które dokładamy do paczek. Zabezpieczają

i same czekoladki, które w opakowaniu produktowym

one przesyłkę na czas transportu i są wielokrotnego

mogłyby się pokruszyć, gdyby nie były odpowiednio za-

użytku, na czym korzystają też klienci.

bezpieczone tzw. kołderką lub gdyby miały za dużo luzu.

Trzecią kwestią, która sprawia, że nasze rozwiązania

Po odbyciu testu, niezależnie od jego wyniku, produkt

logistyczne są moim zdaniem bardziej zaawansowane

nadaje się oczywiście do zjedzenia, więc nasz dział R&D

niż w pozostałych biznesach, jest fakt produkowania

z chęcią przeprowadza takie eksperymenty.

asortymentu na zamówienie. W dniu wysyłki często
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nie tylko konfekcjonujemy zamówienie (wkładamy cze-

wymaga dużej elastyczności całej organizacji, ale chyba

koladki do opakowania, które składamy, zaklejamy itd.),

dlatego od wielu lat Chocolissimo zdobywa uznanie nie

lecz także tworzymy wiele produktów personalizowa-

tylko wśród klientów, lecz także ekspertów e-commerce.

nych. Są to np. czekolady o indywidualnie zamówionych

Ostatni punkt, na który warto zwrócić uwagę, to pre-

kształtach, z dodatkami wybranymi przez użytkownika,

ferowana data dostawy. Ponieważ funkcjonujemy na

o określonym smaku czy w opakowaniu, które może

rynku prezentowym, na którym ten czynnik ma duże

zostać ozdobione zdjęciem lub grawerem wskazanym

znaczenie, klient często chce wiedzieć, kiedy paczka

przez klienta.
Niezależnie od tego, jak skomplikowane jest całe zamówienie i każdy produkt z osobna, wysyłka musi zostać
zrealizowana tego samego dnia. Przez lata stworzyliśmy
specjalny algorytm, według którego każdy artykuł i jego
personalizacja mają zostać wykonane w określonym
czasie, każdy etap produkcyjny (np. pakowanie do wysyłki) ma przewidziany czas realizacji, a każdy kurier –
określoną godzinę odbioru paczki. System sam liczy,
że standardowy produkt można zamówić z wysyłką
tego samego dnia do godz. 14:00, a produkt bardziej
skomplikowany – tylko do godz. 12:00. Rozwiązanie to
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zostanie do niego dostarczona – nie jest zaintereso-

w Niemczech czekoladki w personalizowanych, drew-

wany wprost datą wysyłki. Od lat kontrolujemy procent

nianych szkatułkach. W tym kraju otwór skrzynki ma

przesyłek kurierskich dostarczanych następnego dnia,

określone minimalne wymiary, których nasz produkt

dlatego zdecydowaliśmy się na udostępnienie klientom

wraz z opakowaniem wysyłkowym nie mógł przekroczyć.

opcji preferowanej daty dostawy, zamiast kazać im ją

Standardowe skrzyneczki były za wysokie, do niższych

wyliczać: „Jeśli zamówię dziś, to powinno być jutro, tak?”.

nie zmieściłyby się nasze pralinki. Finalnie specjalnie

Nasz dział obsługi klienta na bieżąco reaguje też na

dla tego klienta udało się sprowadzić w krótkim cza-

ewentualne problemy pojawiające się podczas procesu

sie niższe czekoladki, włożyć je do personalizowanych

dostawy i pomaga klientom je rozwiązywać. Również

skrzynek i zapakować w nowo zaprojektowany i wy-

firmy kurierskie w ostatnich latach bardzo się rozwinęły:

produkowany karton wysyłkowy, który również został

wysyłają odbiorcom e-maile, SMS-y, umożliwiają im

stworzony na miarę.

zmianę czasu dostawy itd.

Drugim przykładem specjalnego życzenia była przed-

Jak wykorzystujecie logistykę
dostaw i zwrotów do budowania
pozytywnych relacji z klientem?

świąteczna wysyłka kilkudziesięciu tysięcy produktów do
bodaj 10 europejskich krajów z wykorzystaniem usług
lokalnych kurierów. Zamówienie było o tyle skomplikowane logistycznie, że klient chciał do każdego produktu

Gdy mowa o zwrotach, przychodzi nam na myśl je-

dołożyć imienne życzenia w danym języku. W ciągu

dzenie czekolady. Produkty, które opuszczają naszą

mniej więcej trzech–czterech tygodni musieliśmy się

firmę i potem do niej wracają, w myśl prawa nie nadają

zaopatrzyć u dostawców w opakowania, wyproduko-

się do ponownej sprzedaży, więc nie pozostaje nam

wać ponad 50 tys. czekoladek, włożyć je do opakowań

nic innego jak budowanie pozytywnych relacji wśród

z imiennym bilecikiem, dopasować się do wymagań

pracowników. Zwroty w Chocolissimo zdarzają się jed-

etykiet adresowych na każdym z rynków i co najgorsze…

nak rzadko, bo kto chciałby zrezygnować z czekoladek,

każdy z tych 50 tys. produktów musiał zostać dopaso-

które otrzymał.

wany do konkretnego adresu (imienia i języka!). To było

Pod kątem budowania relacji z klientami wprowadziliśmy świąteczne, ozdobne kartony oraz specjalne

z pewnością najbardziej skomplikowane pod względem
logistycznym zamówienie w naszej historii.

opakowanie wysyłkowe na Czekoladowy Telegram . Te

Na szczęście w Chocolissimo cała załoga żyje nowymi

słodkie wiadomości to od ponad 15 lat nasz sztanda-

wyzwaniami i naprawdę lubimy realizować takie skom-

rowy produkt, zamawiany w tysiącach sztuk miesięcz-

plikowane zlecenia.

®

nie, więc mogliśmy pozwolić sobie na zaprojektowanie
specjalnego pudełka, które podkreśla jego charakter.

Jakie było najbardziej niestandardowe życzenie klienta dotyczące
dostawy, które zrealizowaliście?
Często realizujemy zadania specjalne na dużą skalę
dla klientów B2B. Jedna z niemieckich firm chciała
dostarczyć do skrzynek pocztowych swoich klientów

Artykuł pochodzi
z „EwP” 2020, nr 1 (8)
Sprawdź
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MATERIAŁ PARTNERA

Przyjazne środowisku
opakowania wykorzystywane
w e-commerce
Zrównoważony rozwój firm oraz społeczna odpowiedzialność biznesu. Te dwa
czynniki – według firmy DS Smith, czołowego w Europie dostawcy opakowań
z tektury falistej – będą miały znaczący wpływ na kształtowanie proekologicznych
trendów na rynku opakowań. Przy niezwykle dynamicznym rozwoju e-commerce
istotne stało się bowiem osiągnięcie kompromisu między zaspokajaniem potrzeb
klientów a włączaniem się przedsiębiorstw w proces budowy zrównoważonego
społeczeństwa oraz w ochronę środowiska.
Z artykułu dowiesz się m.in.:

Ciekawostka

•

jak pandemia przyczyniła się do zmian nawyków zakupowych konsumentów,

•

dlaczego stosowanie nieekologicznych opakowań wiąże
się z ryzykiem utraty reputacji i klientów,

•

co zyskają firmy, które wykorzystają ekologiczny trend
w projektowaniu opakowań,

•

jak projektuje się opakowania w zgodzie z koncepcją
gospodarki o obiegu zamkniętym,

W ciągu ostatniego roku firma DS Smith odnotowała
gwałtowny wzrost popytu na ekologiczne opakowania przeznaczone do handlu elektronicznego.
W Europie wyniósł on 35% dla branży odzieżowej,
35% dla branży elektroniki domowej i biurowej oraz
51% dla branży spożywczej. Niestety, z przyjaznych
środowisku opakowań nadal korzysta ograniczona
liczba firm.

•

jakie opakowania przyjazne środowisku znajdują się
w ofercie firmy DS Smith.

edług sondażu przeprowadzonego przez firmę

Nieekologiczne opakowania to
ryzyko utraty reputacji i klientów

DS Smith 58% Polaków deklaruje, że od czasu lock-

Klienci, którzy robią zakupy przez internet, nie mają moż-

downu z marca 2020 r. robi więcej zakupów w internecie, a aż

liwości wyboru opakowań zamawianych produktów. Efekt

80% zamierza kupować online na tym samym lub wyższym

jest taki, że prawie 50% respondentów, według badania

poziomie nawet wtedy, gdy obostrzenia związane z pandemią

przeprowadzonego przez firmę DS Smith wspólnie z Ipsos

COVID-19 zostaną zniesione.

MORI, otrzymało towar w opakowaniu nieprzyjaznym śro-

W

Tak duża zmiana nawyków konsumenckich wymaga więk-

dowisku. Bardzo często się zdarza, że klient, który kupił

szej dbałości o to, aby nowe zwyczaje zakupowe nie były

w sklepie internetowym przedmiot niewielkich gabarytów,

szkodliwe dla środowiska. Pierwsze efekty proekologicznych

po odebraniu przesyłki otwiera wielkie pudło wypełnione…

trendów są już widoczne.

powietrzem. Jego pierwsze wrażenie może być niezbyt
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pozytywne – firma, która marnuje papier i używa dodat-

technologii pozwalającej na personalizację opakowań i nada-

kowych wypełniaczy, nie dba o środowisko. Nie wszyscy

nie im walorów estetycznych mogą stworzyć ekologiczną

również zdają sobie sprawę z tego, że źle zaprojektowane

narrację wokół produktu, za którą – jako wartością dodaną –

opakowania to pusta przestrzeń w samochodach trans-

konsumenci będą gotowi zapłacić.

portowych i mnożenie niepotrzebnych dostaw, przez co do
atmosfery dostaje się więcej dwutlenku węgla.

Opakowanie w całym procesie nie odgrywa bowiem jedynie roli ochronnej, nie służy tylko sprzedaży. Jest jednym
z niezwykle ważnych czynników, które budują bliskie relacje

Zapamiętaj
Brak możliwości wyboru opakowania oraz złe pierwsze wrażenie mogą przełożyć się na rezygnację
z zakupów. Potwierdzają to wyniki kolejnych badań,
według których aż 43% europejskich konsumentów
ma poczucie winy związane z nieekologicznymi rozwiązaniami, które motywuje ich do rezygnacji ze
składania zamówień.

Niestety, nie są to już tylko deklaracje. Z powodu nieprzyjaznego środowisku opakowania zrezygnowało z zakupów

na linii marka – konsument.

Zapamiętaj
Wysokiej jakości opakowanie ekologiczne, które wyróżnia się dodatkowo ciekawym designem, może
wzmocnić wrażenia związane z rozpakowywaniem
produktu, a tym samym przełożyć się zarówno na
ocenę zakupionego towaru, jak i opinię o samym
dostawcy. A potem oczywiście mieć wpływ na to,
czy klient dokona ponownego zakupu.

zmiany swoich nawyków – czyli w tym przypadku do wyboru

Gospodarka o obiegu zamkniętym
a projektowanie opakowań

opakowań ekologicznych – aby przy stosunkowo niskim

Opracowywanie nowych rozwiązań, które wpisują się w kon-

wysiłku własnym walczyć o ochronę środowiska.

cepcję gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), jest dzisiaj

29% respondentów. Jednocześnie konsumenci są skłonni do

ważniejsze niż kiedykolwiek.

Wskazówka
Przyszłość marek i podmiotów handlu detalicznego,
które nie dostosują się do wymagań rynku i klientów,
nie wygląda zbyt kolorowo. Jeżeli nie będą one przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju, prędzej
czy później narażą się na utratę zarówno dobrej reputacji, jak i klientów.

Zmiana przyzwyczajeń konsumentów z jednej strony jest
więc dla firm zagrożeniem. Z drugiej jednak może się stać

Zapamiętaj
Aby idea ponownego wykorzystania zużytych produktów nie pozostała jedynie pomysłem na papierze,
należy ją uwzględnić już na etapie projektowania.
Tradycyjne projektowanie opakowań uwzględnia
wyłącznie potrzeby odbiorcy końcowego. W obiegu
zamkniętym musisz brać pod uwagę także wpływ,
jaki to opakowanie wywiera na wszystkie ogniwa
łańcucha dostaw i jego uczestników.

istotną szansą rynkową dla tych , które starają się oferować
opakowania przyjazne środowisku.

Dobre opakowanie chroni Twój
produkt. Świetne opakowanie
chroni Twoją markę

Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi istotny element
modelu biznesowego firmy DS Smith, który jest dodatkowo
wzmacniany przez wdrożenie Strategii Zrównoważonego
Rozwoju „Na teraz. I na Przyszłość”. Wśród zasad projektowania zgodnych z koncepcją gospodarki o obiegu

Firmy, które wykorzystają ekologiczny trend, zyskają po-

zamkniętym wymienić można unikanie stosowania nad-

dwójnie. Zbudują wizerunek nowoczesnego, zaangażowa-

miernej ilości materiału, co oszczędza zasoby i ogranicza

nego i godnego zaufania przedsiębiorstwa. Z kolei dzięki

generowanie śmieci, czy też wydłużenie okresu eksploatacji
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opakowania i materiałów – a tym samym eliminację odpadów –

Tak skomponowana oferta DS Smith, składająca się z ponad

dzięki wysokiej jakości, trwałości oraz możliwości recyklingu.

700 rozwiązań dla sektora e-commerce, ma pomóc firmom
w szybkim dostosowywaniu się do wyzwań sprzedaży online,

Ciekawostka
Do 2023 r. firma DS Smith ma zamiar produkować
opakowania w pełni nadające się do recyklingu lub
ponownego wykorzystania, a do 2025 r. chce się
przyczynić do zmniejszenia liczby ciężarówek na
drogach o 250 tys.

Opakowania przyjazne środowisku
w ofercie DS Smith
Tworząc nowe opakowania, projektanci firmy DS Smith biorą
pod uwagę sześć istotnych elementów:
•

ochronę produktu w transporcie,

•

zgodność z marką,

•

doświadczenie klienta,

•

łatwy w obsłudze design,

•

innowacyjność,

•

aspekt zrównoważonego rozwoju.

z których najważniejszym jest zmiana wymagań klientów
dotyczących opakowań.
Dowiedz się więcej opakowaniach e-commerce przyjaznych środowisku oraz o tym, czego oczekują Twoi
klienci – sprawdź szczegóły na stronie DS Smith

Przykłady ekologicznych
opakowań DS Smith
Opakowanie zaprojektowane dla
branży alkoholowej – przeznaczone
do wysyłki wina – wykonano z minimum materiałów opakowaniowych
przy jednoczesnym zachowaniu poziomu zabezpieczenia butelki w całym
łańcuchu dostaw.

Zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym
zaprojektowane zostały opakowania dla branży e-commerce,
które wykorzystują minimum materiałów, są łatwe w recyklingu, a przy tym proste i szybkie do złożenia. To opakowania przyjazne środowisku, które zachowują swoją pełną
funkcjonalność oraz wytrzymałość.
Wśród nowości w ofercie warto wymienić trzy gamy
opakowań, które przeznaczone są dla branż odzieżowej,
elektronicznej oraz alkoholowej (zobacz w ramce obok).
Opakowania e-commerce wykorzystywane do wysyłki odzie-

Opakowanie dla handlu elektronicznego – dzięki
specjalnym tekturowym wkładkom – zabezpiecza
sprzęt elektroniczny podczas dostawy. Wkładki pozwoliły też wyeliminować styropianowy wypełniacz.

ży oraz akcesoriów wykonane zostały – przy zachowaniu
najwyższych walorów estetycznych – z materiałów pochodzących z recyklingu. Nie bez znaczenia pozostaje również

Opakowanie na odzież w formie koperty z tektury falistej zastępuje nadal wykorzystywane
w wysyłce koperty bąbelkowe
oraz foliopaki.

fakt, że wyeliminowano konieczność używania dodatkowych,
zabezpieczających produkty, foliopaków.
Z kolei do produkcji opakowań dla branży alkoholowej użyto minimum materiałów opakowaniowych – w żaden jednak
sposób nie obniżyło to poziomu zabezpieczenia transportu
butelek w całym łańcuchu dostaw. Najważniejszą informacją
w kontekście opakowań zaprojektowanych dla branży elektronicznej jest wyeliminowanie – dzięki takimi rozwiązaniom
jak tekturowe wkładki – styropianowych pianek, które są
wykorzystywane do ochrony sprzętu.

Źródło: DS Smith
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Widzisz
różnicę?

Twoi klienci
zobaczą.
Zero plastiku
Nasze przyjazne
środowisku opakowania
dla e-commerce, to jest
właśnie to,
czego chcą Twoi klienci.

41% Twoich klientów kupujących on-line chce, aby
opakowanie w pełni nadawało się do recyklingu. 58%
chce mniej materiałów opakowaniowych, a 1 na 5 przestał
kupować u sprzedawcy, którego opakowanie nie było
ekologiczne*. E-konsumenci wybierają marki, które
traktują poważnie zrównoważony rozwój.
Nasze przyjazne środowisku opakowania e-commerce na
odzież i akcesoria to rozwiązanie, którego potrzebujesz.
Stworzone z materiałów z recyklingu, bez folii,
bezpieczne w całym łańcuchu dostaw, są łatwe do zwrotu
i do recyklingu.
Dowiedz się więcej o tym, czego chcą Twoi klienci.
Pobierz raport i zobacz, jak nasze przyjazne
środowisku opakowania dla e-commerce pomogą Ci
zwiększyć sprzedaż.
Wejdź na: dssmith.com/ZobaczRoznice
*Wszystkie dane pochodzą z raportu: ‘Sustainable Packaging
in a post-COVID world’ Ipsos MORI, Listopad 2020
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Unboxing experience –
jak opakowania wpływają
na doświadczenia zakupowe
To, czego klient może dotknąć, oddziałuje na niego znacznie bardziej niż to, co
można tylko zobaczyć. Jeśli dokładasz wszelkich starań, aby zdjęcia produktów
w Twoim sklepie internetowym wyglądały atrakcyjnie, szkoda nie pójść krok
dalej i nie wykorzystać ogromnego potencjału kartonu, który przynajmniej przez
kilkanaście sekund będzie w centrum uwagi kupującego.
Z artykułu dowiesz się m.in.:
•

jak opakowania wpływają na doświadczenia zakupowe
w e-commerce,

•

dlaczego warto zainwestować w wyjątkowe opakowania,

•

jak w e-commerce wykorzystywać packvertising, czyli
traktowanie opakowania jako jednego z głównych
narzędzi marketingowych.

O

statnia mila to jeden z najbardziej problematycznych
momentów procesu zakupowego. Po przekazaniu pacz-

ki w ręce kuriera przestajesz mieć wpływ na to, co się z nią
dzieje, a klientom zdarza się, świadomie lub nie, obarczać
sklepy winą za jej opóźnienie czy dostarczenie w złym stanie.
Odpowiednie opakowanie nie tylko pozwoli Ci przeciwdziałać
ewentualnym uszkodzeniom, lecz także pomoże w zniwelowaniu złego wrażenia i sprawi, że klienci poczują się jeszcze
bardziej związani z Twoim sklepem.

Budowanie lojalności klientów
To, jak czuje się klient w momencie otwierania paczki, ma
ogromny wpływ na jego opinię o całym zakupie. Według badań ponad 50% osób, które otrzymują zamówienia w niestandardowych i atrakcyjnych opakowaniach, jest skłonnych do
powtórzenia transakcji w tym samym sklepie. Potwierdzają to

doświadczenia zespołu firmy Coffeedesk, któremu zdarzyło
się nawet kiedyś usłyszeć od klienta: „Wiem, że u konkurencji
mogę kupić ten produkt taniej, ale nie wyobrażam sobie, że
mógłbym dostać karton bez kota” (przykład 1).

Przykład 1
Obrazki malowane ręcznie na życzenie i naklejane na kartony to już znak rozpoznawczy zamówień z Coffeedesk.
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Wskazówka
Wykorzystaj paczkę oraz jej zawartość do budowania
relacji i pokaż, że każdego klienta traktujesz wyjątkowo. Zwrócenie się do odbiorcy po imieniu czy dołączenie kartki z pozdrowieniami pomoże Ci uczynić
komunikację jeszcze bardziej osobistą, zwłaszcza jeśli
napiszesz wiadomość ręcznie (przykład 2). A dobra
relacja to coś, co da Ci przewagę nawet w starciu
z gigantami.
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Przykład 3
Charuca – hiszpański sklep internetowy z materiałami
piśmienniczymi – na swoich minimalistycznych kartonach
umieścił napis „Zawiera dużo miłości”, który doskonale
uzupełnia ciepłą i pozytywną komunikację marki.

Przykład 2
Poranapola.pl wysyła
w okresie świątecznym
pierniczki oraz ręcznie wypisywane kartki
z życzeniami.

Nuts.com wysyła swoje zdrowe przekąski w kartonach
pokrytych napisami, które w zabawny sposób odwołują
się do nazwy sklepu.

Dzięki efektowi aureoli to, jak klienci postrzegają paczki,
w których otrzymują produkty, przekłada się bezpośrednio

Spójny wizerunek

na ich wrażenia odnośnie do Twojego sklepu, Twojej marki i produktów, jakie sprzedajesz. Estetyczne opakowanie

Rozpakowywanie zamówienia to wyjątkowy czas, w którym

sprawi, że Twój e-commerce będzie wydawać się bardziej

uwaga klienta jest nierozproszona i skupiona wyłącznie na

premium, a produkty w środku – lepsze jakościowo.

Twoim produkcie. Wykorzystaj ten moment do przedstawienia swojej marki: opowiedz o wartościach i pokaż jej
ducha. Pamiętaj, że poza wyglądem samego opakowania
liczą się także jego materiał, faktura, a nawet zapach. Ważne,
aby komunikat, jaki niesie paczka, był spójny z wizerunkiem
Twojej marki (przykład 3).

Wskazówki
•

•

Wartość ubrań ze sklepu z minimalistyczną
odzieżą premium zostanie doskonale podkreślona równie minimalistycznym, jednokolorowym pudełkiem z logotypem.
Z kolei sklep, który sprzedaje ubrania dla nastolatków, może śmiało postawić na szalony design
i krzykliwe kolory.

Zwiększanie wartości marki
Pięknie zapakowane produkty w połączeniu z ekscytacją spowodowaną oczekiwaniem na paczkę mogą łatwo sprawić,
że klient poczuje się, jakby otwierał prezent. Warto zrobić
wszystko, co w Twojej mocy, żeby tak pozytywne emocje były
kojarzone właśnie z Twoim sklepem internetowym (przykład 4).

Wskazówka
Jeśli Twoje ceny są wysokie, ekskluzywne opakowanie
pomoże je uzasadnić w oczach klientów. Niestety
działa to też w drugą stronę. Zwykły karton owinięty
niedbale taśmą wywoła efekt odwrotny: produkty
będą wydawać się mniej wartościowe, a Twój sklep –
mniej wyjątkowy.

Przykład 4
W Concrete Jungle każde opakowanie jest pudełkiem
prezentowym.
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Przykład 5
Dollar Shave Club wykorzystuje kartony do połechtania
ego swoich klientów.
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w miejscach, które używają opakowań przyjaznych dla środowiska. Nic w tym dziwnego – to na kupujących spada problem
pozbycia się plastiku czy kartonu, w które zapakowany był
zamówiony produkt.
Jeśli wartości Twojej marki są związane z ekologią i transparentnością, przyjazne dla środowiska opakowanie to
konieczność. Jednak nawet gdy tak nie jest, warto zwrócić
uwagę na używanie opakowań dopasowanych rozmiarem
do wielkości zamówienia. To rozwiązanie nie tylko bardziej
ekonomiczne i ekologiczne, lecz także lepiej odbierane przez
klientów, u których marnotrawstwo może wzbudzić złe skojarzenia. Dodatkowo trudno nie czuć się zawiedzionym,
kiedy przychodzi do nas ogromne pudło, a w rzeczywistości
zamówiony produkt zajmuje w nim ułamek miejsca i na

Dodatkowe narzędzie promocyjne

dodatek trzeba go szukać wśród papieru i folii bąbelkowej.
Ciekawe opakowania wcale nie wymagają dużych nakła-

Packvertising – czyli używanie opakowania jako jednego z głów-

dów finansowych – tak naprawdę może się okazać, że już

nych narzędzi marketingowych – należy do najciekawszych

inwestycja rzędu kilkudziesięciu groszy na pudełko przyniesie

trendów ostatnich lat. Interesujące opakowanie zwiększa

korzyści. Personalizowana taśma pakowa, nadruk z cieka-

znacząco szanse na publikacje w mediach społecznościowych,

wym hasłem czy wpadająca w oko naklejka to doskonałe

a co za tym idzie – wzrost rozpoznawalności marki. Sklepy

pomysły na start.

prześcigają się w kreatywnych rozwiązaniach, a klienci chętnie

Jeśli szukasz inspiracji, zajrzyj do mojego artykułu „Jak dzięki

dzielą się ciekawymi rzeczami, jakie ich spotkały (przykład 5).

opakowaniom zmniejszyć liczbę uszkodzonych przesyłek

Według badań wykonanych przez DotCom, jeśli klienci

i wywołać efekt »wow«”, opublikowanego w „E-commerce

uznają opakowanie za atrakcyjne, 40% z nich jest skłon-

w Praktyce” 2020, nr 1 (8). Znajdziesz w nim przykłady opa-

nych podzielić się jego zdjęciem w sieci. Potwierdza to nie-

kowań, obok których nie można przejść obojętnie.

malejąca popularność unboxingów, czyli wideo pokazujących rozpakowywanie produktów. Zadbaj o opakowanie
przyciągające oko, żeby wykorzystać maksymalnie swoją
szansę w razie pojawienia się w takim materiale.

Przykład 6
Twórcy gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” posłużyli się
opakowaniem do wypromowania dodatku „Krew
i Wino”. Zrobienie sobie zdjęcia z brandowanym pudełkiem z grą i wrzucenie go na Wiedźmiński profil na
Facebooku pozwalało na udział w konkursie, w którym
można było wygrać stół do gwinta. W ten sposób
udało się zebrać 1,5 tys. zdjęć promujących dodatek.

Wizerunek firmy jako przyjaznej
dla środowiska
Pamiętaj, że ekologiczne opakowanie odgrywa coraz ważniejszą rolę w podejmowaniu decyzji o zakupie. Już 47% klientów twierdzi, że jest bardziej skłonnych do robienia zakupów
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