Logistyka w sklepach
internetowych 2018
Dokąd zmierzają kurierzy, poczta i paczkomaty
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Wstęp

Nawet Steve Jobs wiedział jak ważne jest dostarczanie na czas, już lata temu, mówiąc “Real artists ship”,
czyli “Prawdziwi artyści dowożą“. Tak samo bez skutecznej logistyki e-commerce nie może się rozwijać.
Internetowe zakupy również muszą być dowiezione na czas, tym bardziej, że często jedyną możliwością
zakupu jest dostawa kurierem, pocztą lub do paczkomatu. Sprawne dostawy wymagają rozbudowanej sieci
logistycznej, która zapewni doręczenie przesyłek na czas. I pozwoli także na szybkie ich dostarczenie do
klientów. Jednak każdy konsument ma swoje upodobania, także w zakresie transportu i spodziewa się po
e-commerce odpowiadania na te potrzeby. Według analiz KPMG prawie co piąty klient decyduje się na
zakup ze względu na metodę wysyłki. Zawsze jednak po lekturze pojawia się pytanie - ile metod transportu
jest wystarczających, jaki dostawca jest najpopularniejszy? Odpowie na nie kolejna edycja raportu Shoper
“Logistyka w sklepach internetowych 2018”.

Artur Halik,

Head of Shoper Premium
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https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/01/the-truth-about-online-consumers.pdf
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Kluczowe wnioski

Tak jak w latach 2016-2017 e-sklepy oferowały głównie 2-3 metody dostawy, tak w 2018 roku są to już
3-4 sposoby.
Przewóz przesyłek przez kurierów wybiera ponad połowa konsumentów. Listy oraz paczkomaty są
obecne na podobnym poziomie około 18-19 proc.
Najczęściej wybieranym przez klientów przewoźnikiem jest Poczta Polska, która rozwija sieć PUDO
(punktów odbioru paczek). Dzięki temu ruchowi wciąż dystansuje paczkomaty oraz kurierów.
2018 rok nie przyniósł zmian w przypadku najpopularniejszych ﬁrm kurierskich. Prym wciąż wiedzie
DPD. Prawie trzykrotnie mniejszą popularnością cieszy się następny pod względem popularności GLS.
W sytuacji walk cenowych na rynku kurierskim najważniejszym czynnikiem stanie się customer
experience, które może zdecydować o tym, czy klient zdecyduje się na ponowny wybór przewoźnika,
a nawet e-sklepu.

Przez logistykę do serca klienta

Co wpływa na sukces w e-commerce? Rosnące wymagania klienta powodują, że nie jest to już tylko cena
lub wizualna atrakcyjność. Firmy coraz częściej działają teraz zgodnie z założeniami Customer Experience.
To określenie łączące wiele elementów kontaktu klienta ze sklepem, w tym także szybkość i sposób
przekazania paczki. Z jednej strony klient liczy oczywiście na jak najszybsze otrzymanie zamówienia - nawet
w kilka godzin lub na następny dzień. Z drugiej oczekuje, że będzie mógł wybrać taką metodę dowozu lub
odbioru, która najbardziej mu odpowiada. Jak pokazują statystyki platformy Shoper te potrzeby dostrzegają
właściciele e-sklepów. Wskazuje na to zmiana liczby metod dostawy oferowanych przez sklep.

Porównanie liczby metod
dostawy w latach 2016-2018
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W poprzednich latach wyraźnie dominowały 2-3 metody dostawy, w bieżącym roku sklepy oferują 3-4.
Poniższy wykres uwzględnia skonﬁgurowane i udostępnione w ramach sklepu opcje dostawy (niekoniecznie
faktycznie wykorzystywane przez kupujących).
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Liczba metod dostawy
w sklepach, w 2018 roku
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Z ilu metod wysyłki korzystają klienci, a jakie oferują im sklepy?

Klienci podczas wyboru formy transportu kierują się głównie ceną i rozpoznawalnością dostawcy. Znaczenie
ma przy tym prosta proporcja - im mniejszy jest koszyk zakupowy, tym mniej chcielibyśmy zapłacić za
przewóz zakupionego towaru - warto wtedy tak zaplanować politykę cenową, aby koszt przesyłki był
zawarty w produktach. Popularność innych form transportu jak Poczty Polskiej wynika m.in. z niskiej ceny
przewozu małych przedmiotów, ale też z łatwej dostępności w mniejszych miejscowościach. Z kolei
paczkomaty zyskują dostępnością paczki o dowolnej godzinie.
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Odbiór osobisty jest zdecydowanie najrzadziej wybieraną przez klientów opcją. Zgodnie z analizą Omnipack,
liczba zamówień z odbiorem osobistym stanowi 10-15 proc. wszystkich zamówień. (Źródło: Dane własne
Omnipack na próbie 7989 wysyłek w okresie 1-31 lipca 2018).
Jaką najlepiej wybrać opcję dostawy w e-sklepie? Najlepiej jest wybrać… każdą, a przynajmniej oferować
możliwość przesyłki wybranym kurierem, pocztą lub do paczkomatu. Rynek jest na tyle zróżnicowany pod
względem przyzwyczajeń klientów oraz dostępności dla nich form transportu (np. nie wszędzie można
znaleźć paczkomat), że oferowanie tylko jednego sposobu dostawy może być biznesową pomyłką.
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Najpopularniejsi przewoźnicy

Według danych platformy Shoper najczęściej wybieranym przez kupujących przewoźnikiem jest Poczta
Polska. Tuż za nią znajdują się paczkomaty. Na podium jest jeszcze DPD, największa z ﬁrm kurierskich na
polskim rynku. Te trzy ﬁrmy łącznie obsługują prawie ¾ zamówień.

Rafał Szcześniewski, Founder & COO Omnipack - DPD to ﬁrma od zawsze mocno
skoncentrowana na e-commerce, oferująca rozwiązania adekwatne do potrzeb tej branży - kontakt
przed dostawą, zmiana terminu dostawy, możliwość przekierowania paczki do punktu odbioru lub
pod inny adres, płatność kartą przy odbiorze. Dla klientów to wygodne, a dla sprzedawców jasny
sygnał, że klient będzie zadowolony z jakości.

Poczta Polska i paczkomaty InPost nie bez powodu zdominowały rynek transportu przesyłek. Mimo
rosnących problemów z obsadą stanowisk, poczta jest wciąż największym przewoźnikiem z siecią punktów i
partnerów nieporównywalną dla konkurencyjnych usług. Także tradycyjne podejście Polaków do przesyłania
paczek i ich przyzwyczajenia nie są bez znaczenia. Niewielkie paczki znacznie częściej są przesyłane pocztą.
Często są to także najtańsze sposoby dostawy.
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Sieć punktów nadawania i odbioru przesyłek (PUDO) jest w tej chwili najszybciej rozwijającą się i najczęściej
wybieraną metodą dostawy w Europie zachodniej. Również w Polsce zyskuje na znaczeniu, gdzie obok 3
tysięcy Paczkomatów, mamy do dyspozycji już 8 tysięcy punktów Poczty Polskiej, obejmujących same
placówki Poczty, ale również sieć sklepów Żabka, stacje benzynowe ORLEN, czy kioski RUCH-u. Sieć swoich
punktów rozbudowują również kurierzy, a same punkty pojawiają się w coraz mniejszych miejscowościach.
Możliwość odbioru paczki wtedy kiedy chcemy, w dogodnym dla nas miejscu, niewątpliwie jest duży atutem
tej formy dostawy.
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Paczkomaty to z kolei swoboda wyboru godziny odbioru, która działa na klientów zachęcająco.
Jednak największy konkurent poczty nie ustrzegł się przed problemami. W święta Bożego Narodzenia
zainteresowanie paczkomatami doprowadziło do przestojów, nieoczekiwanych zmian miejsc dostawy
paczek lub odbieranie ich z pospiesznie szykowanych punktów odbioru spowodowały poważny kryzys
wizerunku marki. Połączył się on także z kłopotami ﬁrmy po przegraniu przetargów publicznych
na rzecz poczty.
Jak podaje InPost podczas Black Friday liczba przesyłek do paczkomatów wzrosła o blisko 200 proc. w
porównaniu do poprzedniego roku. Jednocześnie od maja 2017 roku czas oczekiwania paczki w skrytce
został skrócony z 72 do 48 godzin.
7.5k

Porównanie oferowanych
metod dostawy w latach 2016-2018
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Dużym problemem na rynku logistycznym, na każdym etapie jest zmniejszająca się liczba pracowników.
Wpływa to na terminowość dostarczania przesyłek oraz jakość obsługi klienta - zarówno wśród ﬁrm
kurierskich, jak i placówek pocztowych.
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Ostatnia mila

W logistyce, tak, jak i w przypadku innych usług, znaczenie ma customer experience. Sposób dostarczenia
paczki przez kuriera, to czy będzie on wtedy miły, czy zadzwoni wcześniej, by uzgodnić godzinę dostawy itd.
może wpłynąć na decyzję o ponownym skorzystaniu z… oferty danego sklepu. Na doświadczenie klienta
składa się bowiem nie tylko sam proces nabycia produktu, ale także obsługa pozakupowa - czyli całość
wrażenia, jakie zostawia sprzedawca.
Wymagania klientów rosną wraz z rozwojem rynku e-commerce. W momencie kiedy wiele podmiotów może
zaoferować podobne ceny produktów czy koszty dostawy, na znaczeniu zyskują elementy dodatkowe. Na
korzyść może wpłynąć wygląd paczki, sposób zabezpieczenia produktów czy np. krótkie podziękowanie
dołączone do zakupów. Nawet najlepsza obsługa klienta w sklepie internetowym może nie wystarczyć, gdy
wyczekany produkt zostaje niewłaściwie dostarczony. Dobór odpowiedniego przewoźnika staje się
kluczowym elementem w zapewnieniu jak najlepszego doświadczenia kupującym w całym procesie.

Już teraz w zakresie usług niektórych ﬁrm logistycznych (w tym Omnipack) znajduje się
spersonalizowane, dostosowane do wytycznych przekazanych przez klienta pakowanie przesyłek.
Kluczowa jest tutaj świadomość sklepu w zakresie swoich potrzeb - dobre ﬁrmy logistyczne na
pewno sprostają oczekiwaniom.

Logistyka przyszłości

Same day delivery wydawało się jeszcze dwa lata temu niewyobrażalnym udogodnieniem dla polskich
klientów. Z powodu trudności na rynku logistycznym i sztywnych ram pracy kurierów dostawa tego samego
dnia wydawała się jednak trudna do zrealizowania. Tymczasem już pojawiają się ﬁrmy, które oferują takie
usługi, a Polacy z powodzeniem zamawiają np. buty, które kurier dostarcza następnego dnia od zamówienia.
Eksperci rynku logistyki zastanawiają się także nad możliwościami crowdsourcingu. Jego moc w pewnym
zakresie wykorzystuje serwis “Jadę zabiorę”, który wykorzystuje do szybkiego przewozu paczek zwykłych
kierowców, jadących z jednej miejscowości do drugiej. Biorąc pod uwagę sukces podobnych projektów, jak
blablacar i uber, zastosowanie crowdsourcingu w logistyce również może przynieść rewolucję.

Fulﬁllment - skup się na biznesie

Zmiany na rynku logistyki dotyczą także łączenia transportu z komplementarnymi usługami. Dla
e-commerce w ramach fulﬁllmentu zewnętrzna ﬁrma prowadzi wszystkie procesy od magazynowania, przez
pakowanie, po dostarczenie produktu do klienta e-sklepu. Takie podejście zdejmuje z przedsiębiorcy
potrzebę monitorowania wielu procesów i pozwala skupić się na biznesie. W branży logistycznej nie jest to
podejście zupełnie nowe dla dużych podmiotów, a od niedawna także mniejsze działalności mogą
skorzystać z takiego podejścia do logistyki w swoim sklepie, dzięki OEX i Omnipack.
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Fulﬁllment ma znaczenie zwłaszcza z perspektywy budowania własnego magazynu. Według badań PwC
koszty gruntów w Polsce rosną od czasu wprowadzenia ustawy o gruntach rolnych w 2016 roku,
ograniczającej dostęp i możliwość przekształcenia działek rolnych. Drugim elementem wzrostu kosztów
jest deﬁcyt pracowników w branży budowlanej, która winduje ceny budowy obiektów magazynowych.
Przedsiębiorcy zwrócą się zapewne w kierunku dostawców usług logistycznych, utrzymujących własne
magazyny, a także w celu outsourcingu podobnych usług do jednego dostawcy - wykorzystanie fulﬁllmentu.

Fulﬁllment w Polsce i Europie
Rafał Szcześniewski z Omnipack - w Europie wartość usług typu e-fulﬁllment w 2017 roku
wyniosła łącznie 9 mld euro, a więc 1,5 proc. wartości całego rynku e-commerce. Rynek Europy
zachodniej jest bardziej dojrzały i świadomy korzyści płynących z outsourcowania usług
logistycznych. W Polsce wprawdzie obserwujemy duży wzrost zainteresowania usługą, to jednak
udział ten szacujemy na poziomie 0,5 - 1 proc. (250 - 500 mln zł).

Firmy z Polski widzą swoją szansę także w eksporcie towarów. Ze sprzedaży do zagranicznych klientów
korzysta co dziesiąty e-sklep. I wraz z rozwojem handlu internetowego, odsetek ten będzie rósł, dojrzałe
europejskiej rynki notują nawet dwukrotnie większy eksport w e-commerce. Właściciel sklepu z pewnością
będzie szukał tu udogodnień i kontaktu u uznanych ﬁrm spedycyjnych, operujących w różnych krajach
europejskich.
Planom ekspansji z dotychczasowym dostawcą usług może przeszkodzić nowe prawo unijne.
Zaproponowany przez Komisję Europejską Pakiet Mobilności, przedstawiony w 2017 roku ma w założeniach
uprościć międzynarodowy transport drogowy w krajach UE. Jednak to uproszczenie może dużo kosztować
polskie ﬁrmy spedycyjne - każdy kierowca, który odbywa zagranicą więcej niż 3 dni trasy, powinien wedle
planowanych przepisów otrzymywać minimalną pensję kraju, w którym przebywa. Konkurencja cenowa
polskich przedsiębiorstw transportowych może więc znacznie spaść (PwC szacuje, że 20 proc. transportu w
UE realizują polskie ﬁrmy), a o wyborze przewoźnika zadecydują wartości pozaﬁnansowe.
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Profesjonalizacja logistyki poprzez outsourcing
usług na zewnątrz - Fulﬁllment w 2018 roku
- komentuje Rafał Szcześniewski, Founder & COO Omnipack

W obszarze logistyki e-commerce dostrzegamy wzrost
zainteresowania typowymi operacjami cross-dock’owymi.
Polegają one na tym, że asortyment nie traﬁa na stan
magazynowy, ale bezpośrednio po przyjęciu zostaje przekazany
do pakowania pod konkretne zamówienia e-sklepu. W ten
sposób sklep może sprzedawać bardzo szeroki asortyment, bez
konieczności posiadania stanów magazynowych, oferując przy
tym wciąż akceptowalny czas dostawy.
Pewnym standardem w polskim handlu internetowym są już
peaky sprzedażowe w np. Black Friday czy święta. Wymusza to
także zwiększone zainteresowanie usługami logistycznymi w
tych okresach.
Czasem zdarza się, że klienci dotychczas nie prowadzili
odpowiedniej dokumentacji np. kartotek produktów.
Współpraca z profesjonalnym operatorem w ramach
fulﬁllmentu wymaga pewnego porządku, daje know-how i
większą transparencję prowadzonych działań.
Sklepom zależy również na lepszym i bezpieczniejszym
pakowaniu produktów. Opakowanie musi być bardziej
dostosowane do charakteru produktu (np. kosmetyki) i spełniać
określone standardy zarówno ze strony zabezpieczenia jak i
estetyki, która przemówi do klientów. Przykładem może być
marka oferująca akcesoria do pielęgnacji brody – sposób
zapakowania przesyłki musi odzwierciedlać jej charakter.
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Metodologia

W analizie wykorzystano zaagregowane dane statystyczne z lipca 2018, zebrane na próbie 8740 sklepów
platformy Shoper. Dodatkowo wykorzystano dane przekazane przez ﬁrmę Omnipack z lipca 2018 roku,
zebrane na próbie 7989 wysyłek.

Oprogramowanie do prowadzenia sklepu internetowego, które ma wszystko co potrzeba, aby zacząć
zarabiać w internecie. Oferuje kompleksową usługę – funkcje i integracje dostępne w oprogramowaniu
zapewniają sprzedawcom sprawne prowadzenie własnego biznesu. Na platformie Shoper działa obecnie
ponad 10 tys. sklepów online.

Operator logistyczny, specjalizujący się fulﬁllmencie dla branży e-commerce. Zapewnia całkowitą obsługę
procesu - przechowywanie towaru, pakowanie i wysyłkę zamówień, obsługę zwrotów oraz usługi
dodatkowe. W swoim portfolio ma ponad 50 sklepów internetowych w Polsce i Europie.
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