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Słowem wstępu
Z dumą prezentuję państwu wyniki siódmego już, dorocznego raportu podsumowującego branżę
e-commerce w Polsce z perspektywy sklepów internetowych Shoper. Po raz kolejny znajdziecie w
nim realny obraz rynku, analizę największych sukcesów oraz porażek, a także prognozy i wyzwania
stojące przed różnej wielkości e-biznesami.
W tym roku jednak, na dane zebrane w raporcie chciałbym zwrócić szczególną uwagę
przedstawicieli branży analiz ekonomicznych. Dlaczego? Obserwując bowiem działanie tysięcy
naszych klientów na przestrzeni lat widać wyraźnie, że to, co dzieje się w segmencie microi średnich sklepów, odbiega od sytuacji wielkiego świata e-commerce.
Zbierane dane pokazują, że mali przedsiębiorcy dysponują niesłabnącymi zasobami odwagi
i motywacji do działania, zwłaszcza w świetle niekorzystnych zmian ich makroekonomicznego
otoczenia (zmiany na Allegro, coraz więcej dużych uczestników rynku itp.).
Dla przykładu: ponad 70% ankietowanych prowadzi sprzedaż internetową dłużej niż 1 rok. A to
bardzo wysoki współczynnik, ponieważ pierwszy rok w każdym nowym biznesie jest na ogół rokiem
najtrudniejszym. Z kolei 30% przyznaje, że sprzedaje 4 lub więcej lat! Jak to możliwe, skoro tyle mówi
się o klęskach małych internetowych przedsiębiorstw? A jednak. Zaskakujące są też inne
zagadnienia - większą wagę do kwestii bezpieczeństwa i nowoczesnej sprzedaży przykładają nie
doświadczone, a młode biznesy. To pośród nich wybierane są najczęściej certyﬁkaty SSL, które
pozytywnie wpływają na zaufanie do sklepu, oraz szybkie i elektroniczne Płatności Shoper zastępujące tradycyjne i gotówkowe formy zapłaty za towar.
Po więcej ciekawostek odsyłam już do raportu. Wszystkie natomiast instytucje i podmioty
zajmujące się analizą rynku e-commerce zapraszam do współpracy przy kolejnych tego rodzaju
publikacjach.

Tomasz Tybon
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Dreamcommerce SA
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Online czy offline?
Czyli jak Polacy
zakładają e-sklepy

40% ankietowanych w najnowszym raporcie przyznaje, że obok
sklepu internetowego prowadzi
również sprzedaż stacjonarną.
Z czego dla ponad 70% z nich
e-sklep stanowi dodatkowy kanał
sprzedaży. Pozostałą część rynku
stanowią właściciele sklepów,
traktujący e-handel jako jedyne
źródło dochodu.
Już po tych danych wyraźnie
widać, że omnichannel - tak
chętnie wymieniany w branżowych publikacjach i analizach,
wciąż pozostaje sporym
wyzwaniem dla polskiego
e-commerce. Zwłaszcza dla
małych i średnich e-sklepów.
Najczęściej ktoś, kto sprzedaje
stacjonarnie, w końcu zdecyduje
się również na sprzedaż online.
Przejście z internetu do sprzedaży
stacjonarnej zdarza się znacznie
rzadziej i na taki ruch pozwalają
sobie zazwyczaj te e-biznesy,
które albo mają za sobą wsparcie
inwestora albo które szybko
zaczęły sprzedawać powyżej
średniej rynkowej.
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Gdzie Polacy najczęściej ruszają ze sprzedażą w sklepie internetowym? Niemal co czwarty sklep
biorący udział w najnowszym badaniu, zarejestrowany jest w województwie mazowieckim. Na
drugim miejscu, niewiele mu ustępując, Małopolska (19,8%) i Śląsk (12,6%). Pomiędzy największym
ośrodkiem a najmniejszymi (podlaskie 1,3%, lubuskie 1%) są jednak spore różnice, co najlepiej
świadczy o tym, że e-przedsiębiorczość niekoniecznie idzie w parze z wielkością miast czy
województw.

Co sprzedają? Wszystko. Znalezienie dobego pomysłu na biznes to najważniejsza kwestia przy
podejmowaniu decyzji o uruchomieniu sprzedaży przez internet. Gdy właściciele nowych sklepów
szukają inspriacji, sięgają najczęściej po prognozy, raporty czy przykłady udanych, ale zazwyczaj
zachodnich, sukcesów e-commerce. Często o wyborze decyduje przypadek, niekiedy szczegółowa
analiza. Przykłady sklepów Shoper pokazują, że bardziej wsakazane jest to drugie podejście właściciele e-biznesów pracujących na naszej platformie przyznają, że śledzenie trendów i analiza
konkurencji pozwala lepiej wstrzelić się w rynek oraz dopasować się do potrzeb i nawyków zakupowych klientów.
Na kolejnej stronie prezentujemy, jak taka branżowość wygląda.
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Najpopularniejsze branże
Sprzedaż przez internet to dla wielu biznesów konieczność wywołana m.in. nawykami zakupowymi
konsumentów oraz chęcią rozwinięcia sprzedaży. Porównując dane o ilości sklepów w latach
2013-2014 i 2015-2016 okazuje się, że w tym drugim okresie powstało o 27% nowych e-sklepów
więcej. - Te liczby świadczą o tym, że rynek jest dojrzały, że coraz więcej małych i średnich ﬁrm
rozumie rolę, jaką w biznesie odgrywa internet i poważnie podchodzi do działań online. W branży
wciąż jest miejsce na kolejnych graczy, więc nawet nowy, ale dobrze przemyślany sklep ma szanse
na sukces - komentuje Tomasz Tybon.
Internet to masa możliwości - nowoczesnych narzędzi wspierających sprzedaż - dzięki czemu
dotarcie do wyselekcjonowanej grupy docelowej nie stanowi problemu. Niszowość, oryginalność czy
ukierunkowanie na zaspokojenie konkretnych potrzeb oferowanego produktu może stać się siłą
napędową prowadzonego biznesu. Dobrze jest zatem śledzić badania tak rodzimego rynku, jak i
branży zagranicznej, by wybrać segment właściwy dla siebie.
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Ale walka, Alleceny
Zakupy żywności i produktów do domu przez internet stanowią w Polsce, wg badań GUS-u,
zaledwie 1% wartości całkowitej sprzedaży. Jest to zupełnie inna sytuacja niż na rynku RTV/AGD,
gdzie sprzedaż internetowa przekracza 20%. W kategporii artykułów spożywczych dominuje
przyzwyczajenie klientów do zakupów w ulubionym sklepie, spontaniczność („kupię i zjem za
chwilę”) oraz ważne jest poczucie zakupu produktu świeżego i dobrej jakości. W tym świetle, zakupy
przez internet są wbrew naturalnym odruchom przeciętnego konsumenta - oferują produkt za kilka
dni, bez możliwości osobistego sprawdzenia np. daty ważności. Dodatkowo, sieci handlowe
nieustannie walczą ceną, wydając miliony złotych na przekonanie klientów, że to właśnie u nich
jest najtaniej. Alleceny.pl dają sklepom internetowym wyjątkową szansę zaistnienia w tym
nierównym pojedynku.
Alleceny.pl to jedyna w Polsce sproﬁlowana porównywarka cen produktów cyklicznie kupowanych
do domu (art. spożywczych, alkoholi, kosmetyków, suplementów diety, chemii gospodarczej oraz
artykułów dla zwierząt), z ofertami promocyjnymi sieci handlowych oraz sklepów internetowych
w jednym miejscu. Okazuje się, że bezpośrednia konfrontacja cenowa, często wypada na korzyść
sklepów internetowych, a Alleceny.pl dają możliwość pokazania tego konsumentom.
Sklepy internetowe nie są w stanie pozyskać ruchu, nie wydając pieniędzy na pozycjonowanie,
reklamę w wyszukiwarkach lub na wszelkiego rodzaju działania PRowe. W przypadku branży FMCG,
w chwili obecnej warto się grupować i pokazywać tam gdzie konkurencja, czyli w porównywarkach
cenowych. Rynek sklepów jest bardzo rozproszony - rozpoczynając rok temu aktywne działania
pozyskiwania partnerów, spodziewaliśmy się, że nie przekroczymy 100 podmiotów na
porównywarce. Tymczasem na koniec 2016 roku, w serwisie Alleceny.pl swoją ofertę prezentowało
ponad 550 sklepów internetowych, z czego około 30% to podmioty zupełnie nowe, dopiero
startujące na rynku, dla których porównywarki to dobre miejsce do rozwoju.
Przy dobrze zaplanowanej obecności w kilku miejscach, przy rozsądnej polityce cenowe
i magazynowej, oraz dbaniu o wizerunek ﬁrmy (komentarze, opinie) - jest to właściwa droga
do szybkiego zyskania popularności i wzrostu obrotów. Zwłaszcza że ten rynek jest wciąż w fazie
intensywnego wzrostu i nie ma na nim jeszcze dominujących graczy z gwarancją silnej pozycji
na lata.

Adam Rzepkowski
CEO Alleceny.pl
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Obroty, przychody, kanały sprzedaży
Każdy, kto startuje ze sprzedażą przez internet pod własną marką chciałby w miarę szybko
doczekać się oczekiwanego zwrotu z podjętej inwestycji. Na wyobraźnię nowych e-przedsiębiorców
działa przede wszystkim dynamika rozwoju samej branży e-commerce oraz jej możliwości. Skoro
rynek rośnie w siłę, a sprzedaż online stanowi nieodzowny element naszej przyszłości, to gdzie
łatwiej o szybkie pieniądze?
I rzeczywiście - poniższy wykres wygląda bardzo obiecująco. 76% pytanych deklaruje, że przychody
w ich sklepach w ciągu ostatniego roku wzrosły względem roku poprzedniego.
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Najczęściej wzrost oscylował w granicach 10-30%, słabiej w badaniu reprezentowana jest grupa
sklepów notujących wzrost na poziomie do 10% oraz 30-50%. Wzrostem powyżej 100% może się
natomiast pochwalić niewiele ponad 10% badanych.
To pokazuje, że sprzedaż w internecie wymaga nie tylko dobrego pomysłu na biznes, ale
i determinacji.
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Największy wpływ wg badanych na wzrost sprzedaży w sklepie internetowym ma podejmowanie
działań marketingowych, a także dbałość o ciekawą ofertę dla kupujących. Na uwagę zasługuje też
inwestycja w rozpoznawalność marki na rynku, która dla ponad 48% użytkowników oprogramowania
Shoper przełożyła się na wzrost sprzedaży. Tu należy zwrócić uwagę na fakt, że w sklepach o
największym wzroście (ponad 100% i więcej) właściciele wskazywali głównie na dwa elementy
wpływające na ten wynik: działania marketingowe oraz rozpoznawalność marki.

10

Poza wzrastającą świadomością konsumentów w kwestii zakupów przez internet i zwiększającymi
się możliwościami technologicznymi, na wzrost przychodów miały też wpływ zmiany wprowadzone
w ostatnim roku w sklepie. Wśród nich były m.in. instalacje certyﬁkatu SSL (wspierającego
bezpieczeństwo transakcji) oraz uruchomienie systemu szybkich płatności. W 2016 roku e-sklepy
chętnie też decydowały się na zmianę szablonów graﬁcznych - z klasycznych na nowoczesne
rozwiązania w technologii RWD.
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Wzrost przychodów może być też generowany z innych kanałów sprzedaży niż strona internetowa
sklepu. Niektórzy z e-przedsiębiorców publikują też swoją ofertę w serwisach aukcyjnych (Allegro)
oraz zakupowych marketplace'ach (DaWanda). Niespełna 17% badanych wykorzystuje również
aktywność w porównywarkach cen, kilka procent - sieć aﬁlacyjną.
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Porozmawiajmy o promocji
Promocja sklepu i budowanie rozpoznawalności marki to działania mające największy wpływ na
sprzedaż - tak twierdzi co trzeci właściciel pytany w naszym badaniu. Nieco mniej, bo ok. 26%
e-przedsiębiorców stawia na systematyczne wzbogacanie oferty. Na pozytywny wizerunek sklepu
i marki wpływa jednak przynajmniej kilka elementów. Są wśród nich również podjęte kampanie
Google AdWords (usługa Sklep z Zamówieniami) oraz uodstępnione metody płatności (Shoper
Płatności) - sklep zaufany to w końcu taki, który daje swoim użytkownikom poczucie
bezpieczeństwa i wygodnych zakupów. A te ostatnie są możliwe wtedy, gdy kupujący może wybierać
spośród różnych metod zarówno płatności, jak i dostawy.
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Jeżeli skupić się natomiast na samych kanałach social media okaże się, że wykorzystanie
najpopularniejszego z nich - Facebooka - utrzymuje się na takim samym poziomie, jak przed rokiem.
Facebook wciąż dominuje pośród mediów społeczościowych i mimo rosnącej aktywności e-sklepów
w serwisach YouTube czy Instagram (dwukrotny wzrost względem roku ubiegłego), ciężko
wyobrazić sobie, by jakikolwiek kanał mógł jego dominacji zagrozić.
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W kategorii czynników, które wpływają na pozytywny odbiór sklepu i budują jego wiarygodność
wśród kupujących, niezmiennie od lat najważniejsze pozostają opinie innych klientów, dokładne
opisy produktów wraz ze zdjęciem, informacje o ﬁrmie, aktywność w social media, a także...
możliwość zakupów z opcją płatności przy odbiorze.
Mimo coraz to nowszych technologii i zabiezpieczeń, którymi obłożone są internetowe transakcje,
nadal spora część klientów decyduje się na taki zakup, który gwarantuje im płatność za towar
gotówką. Nie dla wszystkich najistotniejsza jest jednak w takim przypadku metoda płatności, a
możliwość sprawdzenia towaru w obecności kuriera. Dla wielu kupujących bowiem, zakupy przez
internet wciąż kojarzą się z pewną formą ryzyka, a mogąc płacić przy odbiorze są przekonani, że
ryzykują mniej.
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Wpływ na sprzedaż, według właścicieli sklepów internetowych, ma z kolei dobra promocja sklepu i
marki, a w dalszej kolejności systematyczne wzbogacanie oferty. Opłaca się również działać w social
media, bo nie dość, że - jak wykazał poprzedni wykres - aktywność na Instagramie czy Facebooku
buduje wiarygodność e-biznesu, ale również bardziej motywuje klientów do zakupów. To nad czym
warto się zastanowić to natomiast fakt, że mały procent respondentów (niewiele ponad 3%)
opowiedział się za udziałem w eventach offline.
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Jak komunikować się z klientem?
Budowanie dobrej relacji z klientem B2B i B2C różni się między sobą, ale w obu przypadkach
kluczową rolę odgrywa informacja. Klient biznesowy oczekuje tej informacji głównie ze względów
strategicznych, natomiast konsumentem kierują zazwyczaj pobudki emocjonalne.
Kiedy w procesie zakupu brakuje informacji, np. o statusie realizacji zamówienia, może się to stać
zalążkiem frustracji kupującego, który niecierpliwie oczekuje na towar i chce wiedzieć, co się
z nim dzieje. Tymczasem relacja z doinformowanym klientem jest o wiele łatwiejsza i bez wątpienia
wpływa na budowanie jego lojalności. Choć dla wielu brzmi to jak truizm, jako klient e-sklepów sam
niestety zauważam brak świadomości sprzedawców w kwestii postrzegania przez konsumenta
sklepu internetowego - nie tylko przez pryzmat samego towaru, ale również wspomnianej obsługi
w całym procesie sprzedażowym. W handlu internetowym jest ona szczególnie istotna, ponieważ
bezpośredni kontakt obu stron jest niemożliwy. Jedną z najszybszych dróg komunikacji staje się
w tym wypadku e-mail lub SMS.
Stosunek konsumentów do tego ostatniego wskazuje m.in. raport „Komunikacja SMS w Polsce
2015”. Wiadomość o statusie zamówienia to według 70% badanych drugie (zaraz po informacji
o promocji) pod względem atrakcyjności powiadomienie, jakiego oczekują od ﬁrm. Podczas
zakupów on-line chcieliby oni otrzymywać SMSy potwierdzające nadanie paczki (68%), wskazujące
na datę jej dostarczenia (67,7%), numer przesyłki i podmiot realizujący (62,2%) oraz potwierdzające
otrzymanie wpłaty (60,8%), czy samego zamówienia (54,3%). Jak widać informacja jest potrzebna i
pożądana. Jej efektem są pozytywne rekomendacje klientów, a co za tym idzie, większa
rozpoznawalność marki.

Daniel Zawiliński
CMO SerwerSMS.pl
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Nie daj się nikomu zgubić, rób remarketing
Przekonanie klienta do zakupów to wyzwanie dla każdego e-sprzedawcy. Nawet jeśli oferuje
on towar najlepszej jakości może mu się traﬁć odbiorca szukający akurat tanich i okazyjnych
produktów. Albo jeśli oferuje atrakcyjne promocje, nagle jego stroną zainteresuje się klient ceniący
sobie zupełnie coś innego i ostatecznie będzie rozczarowany przeglądaną ofertą.
Wysoki współczynnik odrzuceń to jeden z najgorszych koszmarów w branży marketingu
internetowego, dlatego znalezienie na niego sposobu to jeden z priorytetów dla osób, które chcą
zwiększyć efektywność i zyskowność swojego e-biznesu.
W tym celu posłuży im aplikacja dla sklepów internetowych Retargeting, która pozwala wysłać do
klienta, który opuścił sklep i porzucił koszyk, wiadomość sms, e-mail lub wyświetlić mu komunikat
w formie okna pop-up. W sumie, automatyczna komunikacja może zawierać aż 15 różnych
wyzwalaczy – m.in. spowodowanych niedokończonym zamówieniem lub przeglądaniem
konkretnych produktów w sklepie. Wszystko zależy od decyzji, jaką właściciel chce u takiego klienta
wywołać.
Przy podejmowaniu działań remarketingowych trzeba jednak pamiętać, że choć prowadzi się je
po to, by zachęcić do zakupów, nie można oczekiwać natychmiastowych efektów. Remarketing
ma inspirować i motywować klientów do klikania. Ma im podsuwać ciekawe oferty i przekonywać,
że warto wrócić na stronę sklepu. I na tym należy się skupić przede wszystkim.

Rares Banescu
Owner & Founder Retargeting.biz
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Zaufany sklep sprzedaje więcej
Czy można w Polsce znaleźć internautę, który jeszcze nigdy nie zrobił zakupów w sieci? To
prawdziwe wyzwanie, które pewnie skończyłoby się ﬁaskiem. Polacy z dostępem do internetu
korzystają ze wszystkich jego możliwości, również tych transakcyjnych. Co więcej – kupują coraz
więcej i coraz częściej. Trzy lata temu zakupy w sieci kilka razy w miesiącu robił co trzeci e-klient,
obecnie już co drugi! Przynajmniej raz w tygodniu na wirtualne zakupy wybiera się co dziesiąty z nas.
Odsetek ten niemal dwukrotnie wzrasta (do 18%) w przypadku mieszkańców średnich i większych
miast.
Główne kryteria, którymi kierujemy się podczas zakupowych decyzji, od lat pozostają podobne –
to koszty (obejmujące zarówno cenę produktu – 85%, jak i dostawy – 71%) oraz wiarygodność
sklepu – 67%. Nieco mniejsze znaczenie mają czas dostawy (48%), warunki zwrotu towaru i
reklamacji (39%) i sposób płatności (38%).
Z własnych badań serwisu Ceneo.pl (wrzesień 2016) wynika, że aż 81% klientów przed zakupem
szuka opinii, rekomendacji i referencji na temat wybranych przez siebie produktów; w ten sam
sposób weryﬁkują, czy dany e-sklep jest rzetelny, a zakupy w nim będą szybkie i bezpieczne.
Inne sposoby weryﬁkacji e-sklepu przed zakupem to sprawdzenie, czy posiada on certyﬁkat
lub bierze udział w programie potwierdzającym jego rzetelność – robi tak niemal 30% klientów.
Co trzeci kupujący obiera dodatkowo bardziej formalną ścieżkę – czyta regulamin, potwierdza
dane rejestrowe. W ogóle nie sprawdza e-sklepów tylko co dziesiąty klient, ale aż 90% klientów
zawsze wybiera taką ofertę, które może jest i droższa, ale pochodzi ze sklepu, który ma dobre
opinie i sprzedaje na stronie godnej zaufania.

Magdalena Kulig
Product Owner Ceneo.pl
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Co przed nami?
Nowe produkty (32,5%), nowi klienci (31,7%), inwestycje w marketing (19,4%) – takie cele stawiali
sobie właściciele sklepów internetowych w raporcie Shoper przed rokiem. Reklama i nowe produkty
to też najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed e-biznesami w najnowszym badaniu. Tę pierwszą
sklepy chcą przede wszystkim realizować w oparciu o kampanie AdWords (usługa Sklep
z Zamówieniami, dostępna dla sklepów pracujących na platformie Shoper) oraz działania
poprawiające pozycjonowanie. Nowe produkty to z kolei m.in. wzbogacenie oferty sklepu o kolejną
markę, która mogłaby przyciągnąć nowych klientów.
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Jednym ze sposobów na osiągnięcie zamierzonych celów może być wykorzystanie w sklepie Shoper
aplikacji usprawniających obsługę zamówień i sprzedaż. Wśród najbardziej użytecznych narzędzi
dostępnych w App Store Shoper, właściciele e-biznesów wymieniają integracje z Google AdWords
Remarketing i SMSapi, aplikację Shoper Messenger oraz Sklep na Facebooku. Bardzo popularna jest
również Integracja z systemem Ceneo (Ceneo Rozszerzony XML).
Wciąż rozbudowywana oferta sklepu z aplikacjami to jedna z przewag sklepu internetowego w
modelu SaaS nad innymi rozwiązaniami - pozwala bowiem dostosowywać e-biznes i zwiększać jego
możliwości w obrębie jednej platformy i w oparciu o konkretne narzędzia.
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Dobra pozycja nadal w cenie
Rok 2016 przyniósł z pewnością większą troskę o bezpieczeństwo użytkownika, zwłaszcza
w sklepach internetowych, gdzie wdrażanie szyfrowanego połączenia stało się już praktycznie
standardem. Potwierdzeniem tego była aktualizacja googlowskich wskazówek dla webmasterów,
w których umieszczono punkt dotyczący stosowania protokołu HTTPS.
Końcówka roku to największa od dłuższego czasu aktualizacja algorytmu Pingwin, który obecnie
działa w czasie rzeczywistym. Miał on negatywny wydźwięk, zwłaszcza w przypadku mniejszych
sklepów, które dobre pozycje w wynikach wyszukiwania utrzymywały dzięki dużej ilości odnośników
prowadzących do strony, w większości przypadków niezgodnych ze wskazówkami Google.
Wygranymi tej aktualizacji były sklepy posiadające wartościowe elementy, takie jak unikalne treści
opisujące kategorie i produkty, jak również ciekawe i przydatne dla potencjalnego klienta artykuły na
blogu. Można śmiało stwierdzić, że blog stał się nieodzowną częścią każdego sklepu internetowego.
Firma Google dała też jasny sygnał odnośnie stron mobilnych – w planach jest wdrożenie indeksu
mobilnego (Mobile First), który w pierwszej kolejności będzie weryﬁkować, czy strona dostosowana
jest do urządzeń mobilnych. Wykrycie wersji mobilnej będzie jednoznacznie wiązało się
z indeksowaniem tylko tej wersji, a desktopowa może zostać pominięta lub zejdzie na drugi plan
i będzie rzadziej odświeżana. Brak strony przystosowanej do urządzeń mobilnych nie oznacza
jednak jej całkowitego zniknięcia z wyników wyszukiwania. Strona taka również będzie indeksowana,
ale brak udogodnień może wpłynąć negatywnie na ocenę serwisu oraz osiągane pozycje na
poszczególne wyrażenia.
Spokojniejsi mogą być co prawda posiadacze szablonu w technologii RWD, jednak w ich przypadku
warto zadbać o odpowiednią optymalizację wyświetlanych elementów oraz szybkość ładowania
strony. Wnioskujemy również na podstawie obserwacji, że Google pracuje nad rozwiązaniem,
w którym czynniki te będą również jednymi z kluczowych w ocenie serwisu przez algorytmy.

Łukasz Frąckowiak
Ekspert ds. projektów SEO w Grupie TENSE
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Wielokanałowość w polskim wydaniu
Obserwując polski rynek e-commerce da się zauważyć, że nadal wielu sprzedawców uzależnionych
jest od jednego kanału sprzedaży. Często są to ﬁrmy, które mogą pochwalić się sześciocyfrowymi
obrotami miesięcznymi. Co zatem hamuje przedsiębiorstwa przed wdrażaniem kolejnych kanałów
sprzedaży?
Faktem jest, że polski rynek w dalszym ciągu jest wyraźnie podzielony na dwa najważniejsze kanały
dystrybucji: własny sklep internetowy (oparty o wszelkie formy marketingu) oraz portal ofertowy
Allegro (w którym korzystamy z gotowych rozwiązań w zamian za określoną prowizję oraz koszty
wystawienia). Obecność na Allegro często jest traktowana jako miejsce do testowania możliwości
sprzedażowych nowo powstałej ﬁrmy. Zdarza się, że przedsiębiorcy pozwalając sobie na brak
rozwoju, opierają biznes o jeden ﬁlar, np. z uwagi na brak możliwości kontrolowania obu kanałów, czy
też z obawy przed kosztami.
Kluczem do rozwiązania takiej sytuacji są narzędzia, które centralizują oba kanały w jednym miejscu
– zarówno tworzenia ofert, jak i zarządzania transakcjami. Firmy z sektora małych i średnich
przedsiębiorstw powinny tak szybko, jak to tylko możliwe, po zakończeniu wdrożenia jednego kanału
e-commerce, planować uruchomienie kolejnego. Wejście na rynek Allegro wiąże się z prowizjami i
kosztami wystawienia produktów, co może stanowić barierę. Jednak jeśli przeliczymy koszty
marketingu jaki musimy zbudować, aby sprzedać jeden produkt na sklepie, okaże się, że koszty są
podobne. Z kolei sklep internetowy daje nam możliwość budowania własnej marki i użycia innych
metod marketingu internetowego. Sklep internetowy powinien być narzędziem centralizującym cały
ruch zarówno z sieci Allegro, jak i pozostałych form marketingowych.
Obecnie rynek daje szereg możliwości systemowych, ułatwiających funkcjonowanie ﬁrm w e-handlu.
Warto zatem go rozpoznać i poszukać najlepszych rozwiązań, które pozwolą na wielokanałowość,
a tym samym zdywersyﬁkują ryzyko sprzedaży.

Mirosław Smużniak
Właściciel agencji interaktywnej Getecom.pl / Współwłaściciel CONTELIZER
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Grafika w sklepie internetowym: to są właśnie te detale
W 2016 roku, komputery stacjonarne i laptopy, po raz pierwszy w globalnym udziale wyświetleń
stron internetowych, musiały oddać palmę pierwszeństwa smartfonom i tabletom. Udział tych
drugich wyniósł 51,3%, podczas gdy dominujący od lat tak zwany „desktop” osiągnął udział 48,7%.
Nikogo nie powinna dziwić więc decyzja ﬁrmy Google, która zaczęła prowadzić osobny ranking
wyszukiwania dla urządzeń mobilnych, który jest bardziej wyczulony na aspekty zwiększające
przyjazność witryn pod te urządzenia.
Wszystkie te trendy i dane wskazują, że dla właścicieli sklepów internetowych jest to w zasadzie
ostatnia chwila, aby upewnić się, że ich sklepy są naprawdę dobrze przystosowane do mobilnych
czasów, w których już bezsprzecznie żyjemy. Zdecydowana większość z nich może się pochwalić
szablonem RWD swojej strony internetowej, która dopasowuje się do urządzeń, ale czy to wystarczy
w niedalekiej przyszłości? Z licznych audytów e-sklepów, które wykonaliśmy jako agencja wynika, że
jakość responsywności e-sklepów wciąż stoi na bardzo różnych poziomach. Gotowe bezpłatne
szablony, czy te kupione za kilkaset złotych zapewniają często tylko podstawowe, najprostsze
z możliwych mechanizmy responsywności. Tymczasem przy coraz większych kosztach pozyskania
klienta i ogromnym wyborze e-sklepów, trzeba zadbać z największą dbałością o wszystkie
doświadczenia na stronie. Można je uzyskać przez oparcie się na indywidualnym szablonie
graﬁcznym, dopasowanym nie tylko do naszego brandu i specyﬁki branży, ale też choćby do
wielkości posiadanego asortymentu. Położenie dużego nacisku na to, jak sklep wygląda i jak
działa na urządzeniach mobilnych, sprawia, że proces sprzedażowy kończy większy odsetek
odwiedzających sklep, co widzimy w zasadzie w każdym większym redesignie (przeprojektowaniu
graﬁki), jaki na co dzień wykonujemy. Z pozoru takie detale, jak widoczność terminu dostawy na
karcie produktu, prezentacja produktów w kategorii czy wyboru metod dostaw w koszyku
(w szczególności na niewielkim ekranie smartfona), mają duże znaczenie i policzalny wpływ na
ﬁnalną konwersję.
Warto zadać sobie pytanie: czy mamy pewność co do tego, że sklep jest maksymalnie przyjazny
dla użytkowników mobilnych? Najlepszą metodą na szybki i tani test naszego sklepu jest
poproszenie kilku znajomych, aby dokonali przy nas zakupu w sklepie na swoich smartfonach.
Obserwując ich zachowania możemy szybko sprawdzić, czy w sklepie nie występują błędy, które
mogą utrudniać życie użytkownikom mobilnym. Część problemów można poprawić prostymi
metodami nawet we własnym zakresie, ale czasem lepiej po prostu zdecydować się na całościowy
redesign zlecony agencji, która wie, jak zrobić to dobrze. Wdrożenie indywidualnego szablonu
graﬁcznego dopieszczonego do granic możliwości z całą pewnością przyczyni się do tego, że nasi
„mobilni” klienci będą robić zakupy z uśmiechem od ucha do ucha, a nasze złotówki wydane na
marketing będą po prostu lepiej na siebie pracowały, bo większa część wizyt z pozyskanego ruchu
zakończy się konwersją. Jest więc o co walczyć.

Jakub Ogórek
Project Manager w Mamezi Studio
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Najważniejsze nowe trendy
Gdy w końcówce poprzedniego roku przygotowywaliśmy raport na temat trendów e-commerce,
pytani w badaniu dyrektorzy ﬁrm najczęściej wymieniali następujące czynniki, które będą miały
wpływ na ich działalność w bieżącym roku...
Coraz mniejsza zależność działów e-commerce od IT
Branża e-commerce jest jedną z najdynamiczniejszych, dlatego zarządzający biznesami nie mogą
czekać miesiącami na wdrożenie skryptów remarketingowych czy zmian w obrębie koszyka. Na
szczęście od pewnego czasu możemy obserwować rozwój narzędzi, które zmniejszają zależność na
linii działów e-commerce-IT – od takich, które umożliwiają zarządzanie skryptami (jak Google Tag
Manager), po takie, które umożliwiają zmiany front-endu bez potrzeby angażowania własnych
programistów.
Zdecydowanie za mało specjalistów
Popyt na rynku pracy w branży e-commerce rośnie zdecydowanie szybciej niż podaż. Oznacza to, że
coraz trudniej znaleźć specjalistów potrzebnych do pracy w e-commerce oraz, że aby skusić
dobrego specjalistę do pracy w danej ﬁrmie, potrzebne są coraz większe budżety.
Znane marki wchodzą na rynek
Duże i znane marki inwestują coraz więcej w sprzedaż online i warto podkreślić słowo „inwestują”,
ponieważ oznacza to, że liczą się z tym, że nawet przez kilka lat ten kanał sprzedaży nie będzie
generował zysku operacyjnego.
Ale to tylko trzy z sześciu najważniejszych trendów, które udało nam się zidentyﬁkować. Kolejne to:
coraz droższy ruch, połączenie danych online i offline oraz omnichannel. Przeczytasz o nich więcej
w naszym poradniku – https://goo.gl/qD1OJp

Paweł Ogonowski
Conversion
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PIERWSZY SKLEP INTERNETOWY

JUŻ Z ZAMÓWIENIAMI
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